




﷽�





اجللسة الثالثة:
املحور الثالث: الوسطية يف اإلفتاء والتجديد يف علوم الفتوى

رئيس اجللسلة: فضيلة األسلتاذ الدكتور / حممد كامل إمام أسلتاذ الرشيعة اإلسلامية بكلية 
احلقوق جامعة اإلسكندرية  
ويشتمل عىل البحوث التالية:

ل�بح�ث ح�ثا ل�با �با
لمع�ق ا

الوسطية 
يف اإلفتاء 

بني احلقيقة 
واالدِّعاء

س�احة الش�يخ / عبد اللطي�ف دريان مفت�ي اجلمهورية 
اللبنانية

فضيلة األس�تاذ الدكتور / عبد احلي عزب رئيس جامعة 
األزهر الرشيف

مراعاة تغيرُّ 
الفتوى 
بتغيرُّ 

اجلهات 
األربع يف 

النوازل

فضيلة األستاذ الدكتور/ نرص فريد واصل 
عض�و هيئة كب�ار العلاء ومفت�ي مجهورية م�رص العربية 

األسبق

فضيلة األس�تاذ الدكتور/ حممد إبراهيم احلفناوي أستاذ 
أصول الفقه بكلية الرشيعة والقانون بطنطا

التجديد 
يف علوم 
الفتوى

أ.د/ بديع�ة ع�ي أمح�د الطمالوي أس�تاذ الفق�ه املقارن 
بكلي�ة الدراس�ات اإلس�المية للبن�ات جامع�ة األزه�ر 

باإلسكندرية
حمم�د  أس�امة  أ.د/ 
العب�د رئي�س جامعة 
الس�ابق  األزه�ر 
جمم�ع  وعض�و 

البحوث اإلسالمية 

فضيلة الدكتور/ عمرو الورداين 
مدي�ر إدارة التدريب بدار اإلفت�اء املرصية وأمني الفتوى 

بالدار
أ.د رضوان السيد





املوضوع األول:

عاء الوسطية يف اإلفتاء بني احلقيقة واالدِّ





9

لايبد فيط لا دبع خيشلا فلا  لادادبي لق لحلالا ببء لاإ ب ي  ليخس

 

 

 

﷽�

�ع�اء ّدِ
�ل�ا
�  ��وا

�ة��ة��ة
��ل�ح��ة ن ا

ء ��ن��ة� ���ن�ة�ا إ
�ل�ا
� �ط�ة��ة ���ن��ة ا

�ل�و��س��
� ا

�ن ر�ي�ا �ل��ل��ط��ي�ن د ن �ع��ن�د ا
��ي���� �ل������ش ا

�ة�ة
�ن ا �ن لل�ن  ا

مهور�ة�ة ل�ن  ا
�ة
�ة م�ن

د وعىل آله وأصحابه  الة وأتمُّ التسليم عىل سيدنا حممَّ احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصَّ
أمجعني، أما بعد:

م اهلل الق�ول فيه بغري علم، بل جعله  ف�إنَّ أمر الدين خط�ري وعظيم، ومن أجل هذا َح��رَّ
َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما  َم َرّبِ يف املرتب�ة العلي�ا م�ن التحريم، كا يف قوله س�بحانه: }قُۡل إِنََّما َح��رَّ
ِۡل بِهِۦ ُسۡلَطٰٗنا  ِ َما لَۡم ُيَنّ ن تُۡشُِكواْ بِٱللَّ

َ
ۡثَم َوٱۡلَۡغَ بَِغۡيِ ٱۡلَّقِ َوأ َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱۡلِ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن{ ]األعراف: ٣٣[، وقوله تعاىل: } َوَل َتُقولُواْ لَِما  ن َتُقولُ��واْ َعَ ٱللَّ
َ
َوأ

ِيَن  ِ ٱۡلَكِذَبۚ إِنَّ ٱلَّ واْ َعَ ٱللَّ َۡفَتُ لِۡس��نَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ
َ
تَِصُف أ

ِ ٱۡلَك��ِذَب َل ُيۡفلُِحوَن { ]النحل: ١١٦[، فف�ي اآلية األوىل هنى اهلل  وَن َعَ ٱللَّ َيۡف��َتُ
ع�ن امل�حرمات وذكر منها الفواح�ش واإلثم والظلم واإلفس�اد والرشك واالفرتاء عىل 
ِ َما َل َتۡعلَُموَن{ ]األعراف: ٣٣[. ويف اآلية األخرى أبان اهلل  ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ

َ
اهلل }َوأ

س�بحانه أنه ال جيوز للمس�لم أن يقول هذا حرام وهذا حالل إال إذا علم أن اهلل س�بحانه 
وتعاىل حرمه أو أحلَّه.
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واإلس�الم هو دين الوس�طية واالعتدال، والوس�طية منهج بارز يف أحكامه وترشيعاته، 
ولذل�ك حيذر األمة من االنحراف نحو التش�دد يف االعتقاد أو العمل با مل يوجبه اهلل عز 

وجل.
وعلي�ه فإنه ال ينبغي أن يتصدى لتعليم الدي�ن واإلفتاء إال من هو أهل لذلك وأن يكون 
كا قال الش�يخ عبد الباس�ط الفاخوري رمحه اهلل تعاىل عامل�����ًا بزمانه)١)؛ فالفتوى باب 
عري�ض من أبواب اخل�ري إن حتققت رشوطها وصدرت من أهل الوس�طية والنقاء، ويف 
الوقت نفس�ه هي مهيع كبري للفتنة والتناحر إن صدرت من أهل الش�ذوذ واجلهل، ومما 
ال خيفى أنه بوجود حاالت كثرية من التش�دد يف الفتاوى واجلنوح هبا عن جادة التوازن، 
وح�االت أخ�رى من التفل�ت يف الفتاوى ومتييع األح�كام جيدر بنا أن نتمس�ك بأصول 
الرشيع�ة الغ�راء والنه�ج امل�حمدي الس�ويِّ مها كانت الضغ�وط والتأث�ريات الفكرية 
��ُبَل  نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡس��َتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ

َ
واإلعالمي�ة، لقول�ه تعاىل: } َوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن { ]األنعام: ١٥٣[. َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ َفَتَفرَّ
وى

�ق ل�ب  ا
ب

�قعر�ق�

 املعنى اللغوي: جاء يف لس�ان العرب))): أفتاه يف األمر أبانه له. وأفتى الرجل يف املس�ألة 
واستفتيته فيها فأفتاين إفتاًء، وأفتى املفتي إذا أحدث حكًا، ومنه قوله تعاىل: }يَۡسَتۡفُتونََك 

ُ ُيۡفتِيُكۡم{ ]النساء: ١٧٦[، أي يسألونك سؤال تعلُّم.  قُِل ٱللَّ
والُفتيا بالياء وضم الفاء والفتوى بالواو وضم الفاء والفتوى بالواو وفتح الفاء: ما أفتى 

به الفقيه.
ويف املصباح املنري)٣): والفتوى بالواو بفتح الفاء، وبالياء فتضم، اسٌم من أفتى العال�م إذا 

بنيَّ احلكم، واستفتيته: سألته أن يف�تي.
ويقال أصله من الفتى وهو الشاب القوي، ومن قبيل هذا قول اهلل تعاىل: }َويَۡسَتۡفُتونََك 
ۡفُتوِن ِف رُۡءَيَٰي{ ]يوسف: ٤٣[، 

َ
ِف ٱلّنَِسآءِ{ ]النس�اء: ٧)١[، وقوله ع�ز وجل: }أ

)١)  الكفاية لذوي العناية ص ١89.
)))  البن منظور مادة ف-ت -و.

)٣)  للفيومي مادة ف-ت-و.
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��ۡن َخلَۡقَناۚٓ إِنَّ��ا َخلَۡقَنُٰهم ّمِن ِطنٖي  م مَّ
َ
َش��دُّ َخۡلًقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
وقوله س�بحانه: }فَٱۡس��َتۡفتِِهۡم أ

{ ]الصاف�ات: ١١[. وب�ه�ذا املعنى جاء احلديث الرشيف الذي يف مس�ند اإلمام  زِبِۢ لَّ
أمح�د بلفظ: »واإلثم ما حاك يف القلب وتردد يف الص�در وإن أفتاك الناس وأفتوك«، أي 

وإن جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه. 
ومعن�ى اإلفت�اء رشًعا: بيان حك�م اهلل تعاىل بمقت�ى األدلة الرشعية ع�ىل جهة العموم 

والشمول.
فالفتوى هي تبيني احلكم الرشعي يف واقعة نزلت فعاًل أو يتوقع حصوهلا، واالستفتاء هو 

طلب احلكم يف املسألة النازلة أو التي يتوقع نزوهلا.

ء؟ �قا
ب
� ل�إ ق له ا

م�ب �قح�

يف الفق�ه احلنف�ي)١): أنه ال يفتي إال ال�مجتهد، فقد اس�تقر رأي األصوليني عىل أن املفتي 
ه�و امل�جتهد، فأما غري امل�جتهد م�من حفظ أو حيف�ظ أقوال امل�جتهدين فالواجب عليه 

إذا ُسئل أن ينسب القول الذي يفتي به لقائله عىل جهة احلكاية عنه. 
ويف الفق�ه املالك�ي))): ق�ال ابن رش�د يف صفة املفت�ي: إن اجلاعة التي تنس�ب إىل العلوم 

وتتميز عن مجلة العوام باحلفظ والفهم ثالث طوائف:
األوىل: طائفة تبعت مذهب مالك تقليًدا بغري دليل، فحفظت جمرد أقواله وأقوال أصحابه 

يف مسائل الفقه دون التفقه فيها للتعرف عىل صحيحها والبعد عن سقيمها.
والثاني�ة: طائف�ة تبعت املذهب ملا ب�ان هلا من صحة األصول الت�ي انبنى عليها وحفظت 
أق�وال إمام�ه وأق�وال أصحاب�ه يف مس�ائل الفق�ه وفقهت معانيه�ا وعلم�ت صحيحها 

وسقيمها ولكنها مل تبلغ درجة معرفة قياس الفروع عىل األصول.
الثالثة: طائفة تبعت املذهب ملا انكشف هلا من صحة أصوله لكوهنا عاملة بأحكام القرآن 
والس�نة عارفة بالناسخ واملنس�وخ واملفصل وامل�جمل والعام واخلاص واملطلق واملقيد، 
جامع�ة ألق�وال العلاء من الصحاب�ة والتابعني وفقهاء األمص�ار، حافظة ملا كان موضع 

وفاق وما جرى فيه اخلالف.
)١)  البحر الرائق البن نجيم ٦/89).

)))  مواهب اجلليل 9٤/٦، 9٥.



12

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

وال جتوز الفتوى للطائفة األوىل، وإن كان هلا العمل با علمت، وللطائفة الثانية أن تفتي 
با علمته صحيًحا من قول إمام املذهب وغريه من فقهائه. 

أما الطائفة الثالثة فهي األهل للفتوى عموًما.
ويف الفقه الشافعي)١): أنَّ املفتني قسان؛ مستقل وغري مستقل:

- القسم األول: املفتي املستقل، ورشطه معرفة أدلة األحكام الرشعية من الكتاب والسنة 
واإلمجاع والقياس، وما يشرتط يف هذه األدلة، ووجوه داللتها، واستنباط األحكام منها 
ع�ىل م�ا هو مفصل يف علم أصول الفقه، واش�رتاط حفظ مس�ائل الفقه إن�ا هو يف املفتي 

الذي يتأدى به فرض الكفاية وال يشرتط هذا يف املستقل امل�جتهد.
تك�ون  املذاه�ب  ألح�د  املنتس�ب  وه�و  املس�تقل،  غ�ري  املفت�ي  الث�اين:  القس�م   -
فت�واه نق�اًل لق�ول إم�ام املذه�ب أو أح�د أصحاب�ه امل�جتهدي�ن، ويت�أدى ب�ه ف�رض 
الكفاي�ة، ول�ه أن يفت�ي ب�ا ال ن�ص في�ه إلمام�ه خترجًي�ا ع�ىل أصول�ه إذا تواف�رت في�ه 
رشوط التخري�ج، ومجلته�ا علم�ه بفق�ه املذه�ب وأصول�ه وأدلت�ه تفصي�اًل ووج�وه 
 القي�اس. أم�ا م�ن حيف�ظ مس�ائل فق�ه املذه�ب دون ب�رص باألدل�ة واألقيس�ة، فه�ذا
ال جتوز له الفتوى إال با جيده منقواًل عن إمامه وتفريعات املجتهدين يف املذهب، وما ال 
يوج�د منق�واًل ويندرج حتت قاعدة عامة من قواعد املذه�ب، أو يلتحق بفرع من فروعه 

ظاهر املأخذ جازت له الفتوى وإال أمسك عنها.
ويف فقه مذهب اإلمام أمحد بن حنبل))): أنَّ ال�م�جتهد الظان باحلكم ال يقلد غريه، وأنَّ 
العام�ي ال�م�حض يقلد غريه. وأنَّ من تواف�رت لديه أهلية االجتهاد ولكنه ل�م ي�جتهد 
م�ختل�ف في�ه، واألظهر أن�ه ال يقلد، ويلح�ق به من اجته�د بالفعل ومل يظ�ن ال�حكم، 
لتعارض األدلة أو غريه، أما ال�متمكن يف بعض األحكام دون البعض فاألش�به أنه يقلد 

ألنه عامي من وجه، وحيتمل أن ال يقلد ألنه م�جتهد من وجه.
أقول: إننا يف زماننا إنا ننقل الفتوى من كتبها املعتمدة ال سيا كتب أئمة املذاهب األربعة 

األعالم. 

)١)  املجموع رشح املهذب للنووي ١/)٤.
)))  روضة الناظر البن قدامة )/٤٤١.
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فال يعدو )عمل املتصدر للفتوى( النقَل الصحيح من املرجع الصحيح، اللهم إال املسائل 
النازل�ة احلديث�ة التي تن�ري هلا املجام�ع الفقهية املتع�ددة يف أمتنا والت�ي تتحرك بحركة 

االجتهاد اجلاعي الذي يسد حاجة كبرية يف عرصنا يف خمتلف امليادين.

ء �قا
ب
� ل�إ �بهق ا مكا

إن خط�ر الفت�وى عظيم عىل املفتي واملس�تفتي؛ فع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ُأفتَي بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه«.)١)

وج�اء يف املجموع لإلم�ام النووي رشح املهذب للش�ريازي))): »اعل�م أنَّ اإلفتاء عظيم 
اخلط�ر كب�ري املوقع كثري الفض�ل، ألنَّ املفتي وارث األنبياء صلوات اهلل وس�المه عليهم 

وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ، وهلذا قالوا: املفتي ُموقِّع عن اهلل تعاىل«. 
وكان هذا مقام رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كان يفتي بوحي من اهلل سبحانه، كا تشري إليه آيات 
القرآن الكريم، فكان القرآن ينزل بالفتوى أو خير هبا صلوات اهلل عليه وسالمه بجوامع 
كلمه مش�تملة عىل فصل اخلطاب، وهذه األخرية من الس�نة الرشيفة يف املرتبة الثانية من 
كت�اب اهلل تع�اىل، ما ل�م تنقل متواترة، ليس ألحد من املس�لمني العدول عن العمل ب�ها 
أو القع�ود عن اتباعها، بل عىل كل مس�لم األخذ ب�ها متى صح�ت امت�ثااًل لقوله تعاىل: 
}َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّس��وُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰك��ۡم َعۡنُه فَٱنَتُهواْ { ]احلرش: ٧[، وقوله عز 
ِ َوٱۡلَۡوِم  ِ َوٱلرَُّس��وِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ وجل: }فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ

ٱٓأۡلِخرِ {]النساء: ٥9[.
ومن بعده ملسو هيلع هللا ىلص قام بالفتوى فقهاء الصحابة والتابعني، وقد أورد ابن حزم رمحه اهلل تعاىل، 
أس�اء ع�دد كثري من الصحاب�ة والتابعني الذين تصدوا لإلفتاء، منس�وبني إىل البالد التي 
أفت�وا فيها، إال أهنم كانوا حيتاطون يف ذلك، فقد كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج 
عند استفتائهم خمافة تبعات الفتوى الثقيلة وللتحذير الشديد يف كتاب اهلل من القول عىل 
اهلل بغ�ري علم. ولقد قرر أه�ل العلم أن القول عىل اهلل بغري علم قرين اإلرشاك باهلل، ألنه 

حُيِل احلرام، وحُيرم احلالل، ويفتح باب الرش عىل مرصاعيه.

)١)  رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم واإلمام أمحد والبيهقي.
.٤0/١  (((
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ة عظيمة، ومسؤولية خطرية، وعبء ثقيل، ويكفي الذين جيرتئون عليها  فإنَّ الفتوى مهمَّ
دون عل�م أو ت�روٍّ قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي رواه الدارمي يف مس�نده مرس�اًل: »أجرؤكم عىل 
الفتي�ا أجرؤكم عىل الن�ار«، وم�ن هنا كان الصحابة والتابعون ال يس�ارعون يف الفتيا بل 
يتدافعوهن�ا، ولقد أثر ع��ن عبد الرمحن ب�ن أيب ليىل قول�ه: »أدركت عرشين وم�ائة م�ن 
األنصار من أصحاب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ُيسأل أحدهم عن املسألة، فريدها 

هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا، حتى ترجع إىل األول«.)١)
ويف س�نن أيب داود من حديث مس�لم بن يسار قال: س�معت أبا هريرة يقول: قال رسول 
اهلل صىلَّ اهلل عليه وس�لَّم: »من قال عيَّ ما مل أقل فليتبوأ بيًتا يف جهنم، من ُأفتي بغري علم 
كان إثمه عىل من أفتاه، ومن أش�ار عىل أخيه بأمر يعلم الرش�د يف غريه فقد خانه«. ومن 
هذا نعلم خطر الفتوى بدون علم، ألنَّ الفتوى تعتر رشيعة عامة تش�يع بني الناس فتعم 

املستفتي وغريه، فوجب االلتزام باإلفتاء بنصوص الرشيعة والتوقف إذا عزَّ البيان.
وىف كتاب الفروق للقرايف))): قال اإلمام مالك: ال ينبغي للعامل أن يفتي حتى يراه الناس 

أهاًل للفتوى ويرى هو نفسه أهاًل لذلك، يريد ظهور أهليته عند العلاء وثبوهتا.
وىف الدر املختار للحصكفي وحاشيته رد املختار البن عابدين)٣): الفاسق ال يصلح مفتًيا 
ألنَّ الفتوى من أمور الدين والفاسق ال يقبل قوله يف الديانات، وظاهر ما يف التحرير أنه 

ال ي�حل استفتاؤه اتفاًقا.
ولقد كان من ورع األئمة ال�مجتهدين إطالق لفظ الكراهة عىل ما يرونه م�حرًما؛ حترًزا 
من القول بالتحريم الظاهر يف أمر مل يقطع به نص رشعي وخروًجا من مظنة الدخول يف 
ُ لَُكم ّمِن ّرِۡزٖق فََجَعۡلُتم ّمِۡنُه َحَراٗما  نَزَل ٱللَّ

َ
آ أ رََءۡيُتم مَّ

َ
نطاق قول اهلل س�بحانه: }قُۡل أ

وَن{ ]يونس: ٥9[، فاحلالل ما أحله اهلل  ِ َتۡفَتُ ۡم َعَ ٱللَّ
َ
ذَِن لَُكۡمۖ أ

َ
ُ أ وََحَلٰ��ٗ� قُۡل َءالٓلَّ

ورسوله، واحلرام ما حرمه اهلل ورسوله.
فلننظ�ر الي�وم إىل واقعن�ا األلي�م حي�ث الفتاوى تص�در من أوه�ن الناس عل�ًا وثقافة، 
وامتألت مواقع التواصل االجتاعي وصفحات اإلنرتنت بآالف الفتاوى التي ال يعرف 

مطلقوها أو ال يقام هلم وزن يف علم أو فقه.
)١)  سنن البيهقي احلديث ٦٤٦.

.١١0/(  (((

.٤١8/٣)  ٤(
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وى
�ق ر لل�ب ِ

ّ
لم�قصد �ق ا ا ص�ب

ذكر أهل العلم أن هناك صفات ال بد للمفتي أن يتحىل هبا يف نفسه ويف سائر حاله، فمن 
ذلك:

أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن، صحيح الترصف واالستنباط، متيقًظا.
ق�ال اخلطي�ب البغ�دادي: وينبغ�ي أن يك�ون ق�وي االس�تنباط، جيد املالحظ�ة، رصني 
الفكر، صحيح االعتبار، صاحب أناة وتؤدة، وأخا اس�تثبات وترك عجلة، بصرًيا با فيه 
املصلحة، مس�توقًفا باملشاورة، حافًظا لدينه، مش�فًقا عىل أهل ملته، مواظًبا عىل مروءته، 
حريًصا عىل استطابة مأكله؛ فإن ذلك أول أسباب التوفيق، متورًعا عن الشبهات، صادًفا 
عن فاسد التأويالت، صل��ًبا يف احلق، دائم االشتغال بمعادن الفتوى وطرق االجتهاد.
وال يك�ون مم�ن غلبت علي�ه الغفلة، واعت�وره دوام الس�هر، وال موصوًفا بقل�ة الضبط، 

منعوًتا بنقص الفهم، معروًفا باالختالل.)١)
وق�د روي ع�ن اإلمام أمحد قول�ه))): ال ينبغي أن جييب املفتي يف كل ما يس�تفتى فيه، وال 

ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى تكون فيه مخس خصال:
يقص�د وأال  تع�اىل،  هللَّ  ذل�ك  يف  خيل�ص  أن  أي  ني�ة،  ل�ه  يك�ون  أن   - إحداه�ا: 

رياسة أو نحوها.
- والثاني�ة: أن يك�ون عىل علم وحلم ووقار وس�كينة، وإال مل يتمك�ن من بيان األحكام 

الرشعية.
ا عىل ما هو فيه وعىل معرفته. - الثالثة: أن يكون قويًّ

- الرابع�ة: الكفاي�ة، وإال أبغضه الناس، فإن�ه إذا مل يكن له كفاية احت�اج إىل الناس وإىل 
األخذ مما يف أيدهيم فيترضرون منه.

- اخلامس�ة: معرف�ة الن�اس، أي أنه جيب عليه أن يعرف نفس�ية املس�تفتي، وأن يكون ذا 
بصرية نافذة يدرك هبا أثر فتواه وانتشارها بني الناس.

قال ابن القيم: فإن هذه اخلمس�ة هي دعائم الفتوى، وأي يشء نقص منها ظهر اخللل يف 

)١)  الفقيه واملتفقه )/٣٣0-٣٣٤.
)))  كشاف القناع ٦/٤0).
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املفتي بحسبه.)١)
واملعنى اجلامع لصفات املفتي: أن يكون فقيه النفس.

وهذا معنى عظيم، يدخل حتته أمران زائدان عىل رشطي اإلفتاء:
أحدمها: أمر زائد عىل مرتبة االجتهاد، وهو أن يكون بصرًيا، متيقًظا، فطنًا، خبرًيا بأحوال 

الناس وأعرافهم.
ر له الظالِ�ُم بصورة املظلوم وعكس�ه، واملِحقُّ بصورة املبطل  فإن�ه إذا مل يكن كذلك تصوَّ

وعكسه، وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال.
والثاين: أمر زائد عىل مرتبة العدالة، وهو أن يكون ظاهر الورع مشهوًرا بالديانة الظاهرة 

والصيانة الباهرة.
فإن�ه إذا كان كذل�ك ُرزق نوًرا وبصرية، وأويت فقًها وحكم�ة، وُجعل له فرقان وبصرية، 

ومثل هذا املفتي حيصل كال االنتفاع بفتواه.
وع�ىل املفت�ي أن يفهم الس�ؤال ث�م جييب علي�ه، وأن يعدل بني املس�تفتني؛ ف�ال يميل إىل 
ا  م أجوبتهم عىل الفقراء. وال جيوز اإلفتاء بقوٍل مهجوٍر جدًّ األغني�اء وذوي النفوذ ويق�دِّ
ملنفع�ة يرجوها، ويلزم املفتي أن يبني اجلواب بياًنا يزيل االلتباس، وليكتب بخط واضح 
بعب�ارة واضح�ة صحيحة تفهمها العام�ة وال يزدرهيا اخلاصة، وعلي�ه أن يعيد النظر فيا 
كتب لالس�تيثاق من صحته وس�المته وعدم إخالله ببعض املس�ؤول عنه، واستحس�ن 
الفقهاء كذلك للمفتي أن يبدأ فتاواه بالدعاء ببعض األدعية املأثورة طلًبا للتوفيق من اهلل 

سبحانه وأن خيترص جوابه، وال يفتي فيا تدفع به الدعاوى.
وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريًقا يرشد املستفتي إليه أن ينبهه عليه ما ل�م يرض غريه 

رضًرا دون حق.
هذا، فإذا كان املفتي مل تتوافر لديه أدوات االجتهاد ورشوطه فهل له أن يتخري من أقوال 

فقهاء املذاهب ما يكون أيرس للناس؟ 
ال ن�زاع يف أن املفتي إذا اس�تطاع أن يميز بني األدلة وخيتار من فق�ه املذاهب املنقولة نقاًل 
صحيًحا عىل أس�اس االس�تدالل كان له أن يتخري يف فتواه ما يراه مناسًبا، ولكن عليه أن 

)١)  إعالم املوقعني ١٥٣/٤.
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يلتزم يف هذا بأربعة قيود:
األول: أال خيتار قواًل َضُعف سنده.

الث�اين: أن خيتار ما فيه صالح أمور الناس والس�ري هبم يف الطريق الوس�ط دون إفراط أو 
تفريط.

الثالث: أن يكون حس�ن القصد فيا خيتار ُمبتغًيا به رضا اهلل س�بحانه ُمتقًيا غضبه، وغري 
مبتغ إرضاء حاكم أو هوى مستفٍت.

ثالًث�ا  ق�واًل  حي�دث  أن  خماف�ة  التخي�ري،  ع�ىل  مًع�ا  بقول�ني  يفت�ي  أال   الراب�ع: 
ل�م يقل به أحد.)١)

�ق لمع�قمد �ب ا
لك�ق ل م�ب ا

�ق ل�ب �ق ا
ب
وى �

�ق ل�ب ا

قال العز بن عبد الس�الم: وأما االعتاد عىل كتب الفقه الصحيحة املوثوق هبا، فقد اتفق 
العل�اء يف ه�ذا العرص ع�ىل جواز االعتاد عليه�ا ألن الثقة قد حصل�ت فيها، كا حتصل 
بالرواية، ولذلك فقد اعتمد الناس عىل الكتب املشهورة يف النحو واللغة والطب وسائر 
العل�وم حلصول الثقة وُبعد التدليس، وم�ن اعتقد أنَّ الناس قد اتفقوا عىل اخلطأ يف ذلك 

فهو أوىل باخلطأ منهم، ولوال جواز ذلك لتعطل كثري من املصالح.)))
ومثل هذا ذكره القرايف يف كتابه )اإلحكام يف متييز الفتيا عن األحكام وترصفات القايض 
واإلم�ام( قال: كان األص�ل يقتيض أال جتوز الفتيا إال با يرويه العدل عن امل�جتهد الذي 
يقل�ده املفت�ي حتى يصح ذلك عند املفتي كا تصح األحاديث عند امل�جتهد؛ ألنه نقل يف 
دين اهلل يف املوضعني، وعىل هذا كان ينبغي أن حيرم غري ذلك، غري أن الناس توس�عوا يف 
ه�ذا العرص، فصاروا يفتون من كتب يطالعوهنا من غري رواية وهو خطر عظيم يف الدين 
وخ�روج عن القواعد، غري أن الكتب املش�هورة ألجل ش�هرهتا َبُعدت ُبعًدا ش�ديًدا عن 

التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتاًدا عىل ظاهر احلال.
ا أن يكون  وق�ال الكال اب�ن اهلام احلنف�ي: إن طريق النقل ع�ن املجتهد أحد أمري�ن: إمَّ
له س�ند في�ه، أو يأخذه عن كت�اب معروف تداولت�ه األيدي نحو كتب حممد بن احلس�ن 

)١)  املوافقات للشاطبي ٤/١٣9.
)))  تاريخ القضاء يف اإلسالم للقايض حممود عرنوس ص ١٥٤-١٥٥.
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ألنه بمنزلة اخلر املتواتر أو املش�هور. وبمثل هذا ق�ال ابن نجيم املرصي احلنفي يف كتابه 
)البحر الرائق رشح كنز الدقائق(.

وى
�ق ل�ب �بط ا وا

صب

- جتنب حتميل النصوص ما ال حتتمله من الدالالت طبًقا للمقرر يف أصول الفقه وقواعد 
االس�تنباط، والتحرز من االس�تدالل با مل يثبت من األحاديث، مع االهتام بتخريج ما 

يستدل به من احلديث. 
- التوث�ق من نقل اإلمج�اع أو أقوال امل�جتهدين، واس�تمدادها م�ن مصادرها املعتمدة، 
ومراعاة املفتى به أو الراجح أو املشهور أو الصحيح يف كل مذهب طبًقا ألصول الفتوى 
فيه حس�ب العبارات املصطلح عليها بني فقهائه، مع االستعانة با تضمنته الكتب املؤلفة 

يف أصول اإلفتاء أو رسم املفتي.
- إذا تكاف�أت األدل�ة أو كان يف األم�ر ختي�ري بني مباح�ني، فينبغي اختي�ار األيرس، وإذا 
كان يرتت�ب عىل أحدمها مصلحة وعىل اآلخر مفس�دة، فينبغي س�د الذريعة إىل املفس�دة 

الراجحة مع بذل اجلهد إلجياد احللول للقضايا النازلة. 
- ال جي�وز اخت�اذ اإلفتاء بالرخ�ص الفقهية منهًجا طلًبا لأله�ون يف كل أمر، وال يفتى هبا 
إال إذا اقتى النظر واالس�تدالل الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية، ويش�رتط لذلك أال 
يرتت�ب عىل األخ�ذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنع�ة باالتفاق بني الفقه�اء، وأال يؤدي إىل 

اختالف احلكم يف واقعتني مماثلتني، وهو التلفيق املمنوع. 
- ع�دم التوجي�ه إىل احليل املمنوعة رشًعا التي يتجاوز هب�ا مقتى األحكام الرشعية، أو 

ختل بمقاصد الترشيع.
- جي�ب الت�أين يف إص�دار الفتوى وعدم الت�رسع يف اإلفت�اء بالتحريم ملجرد االس�تنكار 
للع�ادات أو األع�راف اجلديدة واملس�تحدثات، ما مل يكن يشء من ذل�ك منافًيا ألحكام 
ومب�ادئ الرشيعة اإلس�المية، وع�دم الت�رسع يف اإلفت�اء بالتحليل ملجرد االنس�ياق مع 

القوانني واألعراف. 
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وى
�ق ل�ب �ق ا

ب
ها �

هم�ق�ق
إ
لوسط�قهق وا ا

قُل 
َ
لَۡم أ

َ
ۡوَس��ُطُهۡم أ

َ
أ- الوس�طية لغ�ًة: تطلق ع�ىل العدل اخليار، ومن�ه قوله تعاىل: }قَاَل أ

لَُّكۡم لَۡوَل تَُسّبُِحوَن{ ]القلم: 8)[ بمعنى أعدهلم.
ك�ا تطل�ق عىل ما بني الطرفني: فوس�ط ال�يء: نصفه مما ب�ني طرفيه؛ ومن�ه قوله تعاىل: 
ۡو كِۡس��َوُتُهۡم 

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
ۡوَس��ِط َما ُتۡطعُِموَن أ

َ
ةِ َمَسِٰكنَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُ��ُه }فََكفَّ

{ ]املائدة: 89[، أي من الوس�ط: ليس بالنفيس وال بالرديء مما يطعمه  ۡو َتۡرِي��ُر َرَقَبةٖ
َ
أ

الناس أو يلبسونه عرًفا.)١)
وأم�ا التعري�ف الرشعي للوس�طية: فالوس�طية يف الرشع ه�ي العدالة والتمس�ك هبدي 
الكت�اب والس�نة م�ن غري إف�راط وال تفريط كا ق�ال ابن القي�م))): وما أم�ر اهلل بأمر إال 
وللش�يطان فيه نزغ��تان: إما إىل تفريط وإضاعة، وإما إىل إفراط وغلو، ودين اهلل وس�ط 

بني اجلايف عنه والغايل فيه.
فاملفهوم العام للوسطية أهنا االعتدال يف كل أمور احلياة من تصورات ومناهج ومواقف، 
وهي حترٍّ متواصل للصواب يف التوجهات واالختيارات، فالوس�طية ليست جمرد موقف 
بني التش�دد واالنح�الل؛ بل هي منهج فكري وموقف أخالقي وس�لوكي، كا أمرنا اهلل 
اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ُ ٱدلَّ تع�اىل يف القرآن الكري�م: }َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱللَّ
َ َل ُيِبُّ  ۡرِضۖ إِنَّ ٱللَّ

َ
ُ إَِلۡ��َكۖ َوَل َتۡبِغ ٱۡلَفَس��اَد ِف ٱۡل ۡحَس��َن ٱللَّ

َ
ۡحِس��ن َكَمآ أ

َ
ۡنَياۖ َوأ ٱدلُّ

ٱلُۡمۡفِسِديَن{ ]القصص: ٧٧[، حيث تشري هذه اآلية إىل أمهية الوسطية وحتقيق التوازن 
يف احلياة. 

ومرجع الوسطية هو الرشع، فا وافق الرشع فهو الوسط.
فالوس�طية م�ن أبرز خصائص اإلس�الم ومنهج أصي�ل ووصف مجي�ل، ومفهوم جامع 
ملعاين العدل واخلري واالس�تقامة، فهي حق بني باطلني، واعتدال بني تطرفني، وعدل بني 
ظلمني؛ ولذلك نجده يقدم املنهج الوسط يف كل شأن من شؤون احلياة، وال يكتفي هبذا 

بل حيذر من املصري إىل أحد االنحرافني: الغلو والتقصري. 

)١)  مقاييس اللغة ١08/٦، القاموس املحيط89٣، معجم ألفاظ القرآن الكريم )/١١٧٧.
)))  مدارج السالكني )/٤9٦.
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فالت�وازن تقوم عليه ُس�نَّة اهلل يف خلقه، وفق نظام رباين، ومش�يئة وحكم�ة إهلية، وتقدير 
مس�بق، وثوابَت وس�نٍن ال تبديل هلا، فإذا َفَقدْت ذلك مالْت مع األهواء، وأصبحْت إما 

تفريًطا أو إفراًطا.
والوس�طية منظ�ار للرؤي�ة وبدونه ال يمك�ن أن نبرص حقيقة اإلس�الم، وكأهنا العدس�ة 

الالمعة للنظام اإلسالمي والفكر اإلسالمي.
ب- وإذا تكلمنا عن تعريف الوسطية فال بد لنا أن نذكر شيئا من تعريف »الغلو« فنقول:
الغل�و يف اللغ�ة: ارتف�اع وم�جاوزة القدر. فيق�ال: غال الرجل يف األم�ر إذا جاوز حده، 

ا: جاوز فيه احلد.)١) وغال يف األمر غلوًّ
التعري�ف الرشع�ي للغل�و: ه�و جت�اوز العب�د حده نحو الش�دة مم�ا خيرجه ع�ن موجب 

النصوص الرشعية يف اعتقاد أو عمل))).
ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َل َتۡغلُواْ ِف دِينُِكۡم{ ]النس�اء: 

َ
أ والغل�و منه�ي عنه يف قوله تع�اىل: } َيٰٓ

ْۚ إِنَُّهۥ بَِما  ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَع��َك َوَل َتۡطَغۡوا
ُ
١٧١[، وقول�ه عز وجل: } فَٱۡس��َتقِۡم َكَمآ أ

َتۡعَملُ��وَن بَِصيٞ{ ]هود: )١١[، ويف احلديث الرشيف املروي عن ابن عباس ريض اهلل 
عنها أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وإياكم والغلو يف الدين، فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو 

يف الدين«.)٣)
من مظاهر الغلو يف الدين:

أ- اجلن�وح إىل أم�ر خارج يف االعتقاد عن نصوص الكتاب والس�نة نحو التش�ديد؛ مثل 
التكفري بالذنب.

 ب- إل�زام النف�س أو اآلخري�ن ب�ا مل يوجب�ه الرشع عب�ادة وترهب�ا ما خيال�ف املرشوع 
يف نوافل العبادات.

ج- حتري�م الطيبات التي أباحها اهلل تعاىل إذا كان حتريمها عىل وجه التعبد، كتحريم أكل 
َحلَّ 

َ
ِي��َن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ اللح�م والفواكه خالفا لقوله تعاىل: }َيٰٓ

َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن { ]املائدة: 8٧[. ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا ٱللَّ
)١)  مقاييس اللغة ٣8٧/٤، القاموس املحيط ١٧00، خمتار الصحاح ٤80.

)))  فتح الباري برشح صحيح البخاري ٧8/١٣)- مدارج السالكني )/ ٤9٦.
)٣)  رواه اإلمام النسائي وابن ماجه واإلمام أمحد وابن حبان وابن خزيمة واحلاكم والبيهقي.
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ومن التش�دد يف الدين الذي هنى عنه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص إطالة اإلمام الصالة عىل املأمومني؛ فعن 
أيب مسعود األنصاري ريض اهلل عنه قال: قال رجل: يا رسول اهلل إين ألتأخر عن الصالة 
يف الفج�ر مما يطيل بنا فالن فيها، فغضب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�ا رأيته غضب يف موضع كان 
أش�د غضبا منه يومئذ، ثم قال: »يا أهيا الناس إن منكم منفرين، فمن أمَّ الناس فليتجوز، 

فإن خلفه الضعيف والكبري وذا احلاجة«.)١)
وع�ن أن�س ريض اهلل عنه ق�ال: »دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ف�إذا حبل ممدود بني الس�اريتني، فقال 
م�ا هذا احلبل؟ قالوا: ه�ذا حبل لزينب، فإذا فرتت تعلقت، فق�ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال، حلوه، 

لُيصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فرت فليقعد«.)))
وكان عليه الصالة والسالم يقول: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«.)٣)

فكم ملنهج الوسطية يف الفتوى من أثر إجيايب يف انتظام أحوال املستفتي عىل الرشع واحلياة 
السعيدة له يف الدنيا واآلخرة.

سلام�ق ل�إ �قه ا ل�ب �ق ا
ب
لوسط�قهق � ا

إن الفقه اإلسالمي وتطبيقاته فقه وسطي جيمع بني الرشيعة الثابتة والواقع املتغريِّ وجيمع 
ب�ني فق�ه األحكام وفقه الواق�ع، ومن هنا فإن اهلل جعل وس�طيتنا فض�اًل إل��هيًّا نتميز به 
َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِس َوَيُكوَن  ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ

ُ
عن س�ائر األمم }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا { ]البقرة: ١٤٣[.
ف�ا من ش�عرية من ش�عائر الدي�ن إال وه�ي حمفوفة بالوس�طية، ف�ال غلو فيها، ب�ل هتيئة 

وترويض للنفوس عىل تقبل أوامر اهلل، واستجابة ألحكام الدين.
وا،  ُ وا َوال ُتَعرسِّ ُ وكان ملسو هيلع هللا ىلص حي�رص عىل التيس�ري، وحيث أصحاب�ه عليه كا يف قوله: »َي�رسِّ
يَن  يَن ُيْس��ٌر، َوَلْن ُيَش�ادَّ الدِّ ُروا«)٤)، وقوله َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَس�لََّم: »إِنَّ الدِّ وا َوال ُتنَفِّ ُ َوَبرشِّ
َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبُه«)٥)، وورد عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها قالت: »َما ُخيِّ�َر النَّبِيُّ َصىلَّ اهلل 

)١)  رواه اإلمامان البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

)))  رواه اإلمامان البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
)٣)  أخرجه اإلمام البخاري.

)٤)  رواه البخاري.
)٥)   رواه البخاري.
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ا«)١). مُهَ َم َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ اْخَتاَر َأْيرَسَ َعَلْيِه َوَسلَّ
قال اإلمام األوزاعي رمحه اهلل: ما من َأْمٍر َأَمَر اهلل به، إال عارض الشيطاُن فيه بخصلتني، 
وال يبايل أهيا أصاب: الغلو، أو التقصري.))) فخري الناس النمط األوس�ط الذين ارتفعوا 

عن تقصري املفرطني، ومل يلحقوا بغلو املعتدين. 
فالوس�طية أص�ل من أص�ول الفتوى يلتزمه�ا املفتي عن�د التصدي لإلفت�اء؛ فال يذهب 
مذهب التش�ديد وال جينح إىل االنحالل، فاملفتي خيرج املستفتي من داعية هواه إىل طلب 
مرض�اة م�واله. وإن الرشيع�ة محل عىل التوس�ط ال عىل مطلق التخفي�ف وال عىل مطلق 

التشديد.
فاملفت�ي البال�غ ذروة الدرج�ة ه�و ال�ذي حيم�ل الن�اس ع�ىل املعهود الوس�ط في�ا يليق 

باجلمهور)٣). 
والوس�طية يف الفت�وى تقت�يض العم�ل با ج�اء الرشع في�ه بالتيس�ري ورفع احل�رج؛ ألنه 
َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبُِي{ 

َ
سبحانه أعلم بخلقه وأدرى با يصلحهم }أ

]امللك: ١٤[.
وهبذا تتضح وظيفة املفتي يف س�لوك منهج الوس�طية واالعتدال يف الفتوى؛ فريد ش�ارد 

األمة نحو الغلو إىل طريق اجلادة والصواب بالتزام هدي الكتاب والسنة.
فإذا أردنا أن نحقق الوسطية يف حياتنا:

فعلينا أواًل: أن نتمس�ك بكتاب ربنا جل وعال، وس�نة نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص، فها الواقيان -بإذن اهلل 
تع�اىل- من الوقوع يف اخلطأ والزلل، واخل�روج عن الرصاط الذي ارتضاه اهلل جل وعال 

لعباده، وارتضاه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ألمته.
 ثانًيا: تأصيل مفهوم وس�طية وعدل اإلس�الم بني مجيع فئات املجتمع من خالل املناهج 
الدراس�ية، ومناب�ر املس�اجد، وع�ر وس�ائل اإلع�الم املرئي�ة واملس�موعة، والندوات، 

واللقاءات وغري ذلك.
ثالًثا: العمل عىل حتقيق منهج الوس�طية واالعتدال يف حياتنا، وأن نبتعد عن كل أس�باب 

)١)  رواه البخاري.
)))  املقاصد احلسنة، لإلمام السخاوي )٣٣.

)٣)  املوافقات يف أصول الرشيعة ٤/٣٥8.
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الغلو والتطرف، سواء يف الفكر أو يف العمل.
رابًع�ا: أن يقوم العلاء بدورهم املنوط هب�م من إيضاح خطورة التطرف واالنحراف عن 
املنهج احلق، والتحذير من الش�بهات والش�هوات التي تصيب املجتمع املسلم، وخاصة 

شباب هذه األمة، ووضع الرامج التثقيفية الالزمة.
ولقد أبرز اإلمام الش�اطبي)١) ما ينبغي أن يكون عليه املفتي باعتباره هادًيا ومرش�ًدا وأن 
فت�واه مدار إلصالح الناس، فقال: املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل 
املعه�ود الوس�ط في�ا يليق باجلمه�ور، فال يذهب هب�م مذهب الش�دة، وال يميل هبم إىل 
ط�رق االنح�الل. والدليل عىل صحة هذا أنه الرصاط املس�تقيم الذي جاءت به الرشيعة 
ألنَّ مقصد الش�ارع من املكلف احلمل عىل التوسط من غري إفراط وال تفريط، فإذا أدت 
ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ  العزيم�ة إىل الضيق كانت الرخصة أحبَّ إىل اهلل م�ن العزيمة } يُرِيُد ٱللَّ
{ ]البق�رة: 8٥[ } َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{  َوَل يُرِي��ُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ

]احلج: ٧8[. 
وال�ذي حيذره املفت�ي أن يتحرى الفتوى بالق�ول الذي يوافق هوى املس�تفتي؛ ألنَّ اتباع 
اهلوى ليس من املشقات التي يرتخص بسببها، واخلالف بني امل�جتهدين رمحة، والرشيعة 
محل عىل الوس�ط ال عىل مطلق التخفيف وال عىل مطلق التش�ديد، ثمَّ قال الش�اطبي: إذا 
ثب�ت أنَّ احلم�ل عىل التوس�ط ه�و املوافق لقصد الش�ارع وه�و الذي كان عليه الس�لف 
الصال�ح، فلينظ�ر املقل�د أي مذه�ب كان أج�رى عىل هذا الطري�ق، فهو أج�در باالتباع 
 وأوىل باالعتب�ار، وإن كان�ت املذاه�ب كلها طرًق�ا إىل اهلل ولكن الرتجي�ح فيها ال بد منه 

ألنه أبعد من اتباع اهلوى.

�قمع لمحب �ق ا
ب
م�ب �

ل�إ ب ا
رس�ق�

�ق �ق
ب
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�ق ل�ب ر ا
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إ
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لق�د جع�ل اهلل اجت�اع اإلنس�ان بغ�ريه وحاجت�ه إلي�ه رضورة ال يمك�ن دفعه�ا، وعن�د 
 اجت�اع اإلنس�ان بغ�ريه حيت�اج إىل االنتظ�ام وحس�ن التعاي�ش والطمأنينة ع�ىل حقوقه، 
فال يعتدي أحد عىل أحد، يف عرٍض أو ماٍل أو دٍم، كا أن صيانة احلقوق العامة مما رشعه 
اهلل عز وجل النتظام أحوال املس�لمني وحسن تعايشهم وسالمة جمتمعهم، وحتقيق ذلك 

)١)  املوافقات ٤/٥8).
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هو األمن الذي هو مطلب لكل أمة، وقد جاء القرآن الكريم والسنة الرشيفة ببيان أمهية 
األمن يف حياة البرش ففي دعاء إبراهيم عليه السالم: } ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرٰهِيُم َرّبِ ٱۡجَعۡل َهَٰذا 

ٱۡلََلَ َءاِمٗنا { ]إبراهيم: ٣٥[.
َُّهۡم  ن ل َو لَۡم ُنَمّكِ

َ
ولق�د امت�ن اهلل تعاىل عىل أهل البلد احل�رام باألمن فقال عز وجل: } أ

نَّا {]القصص: ٥٧[. ُ ءٖ ّرِزٗۡقا ّمِن دلَّ ِ َشۡ
َحَرًما َءاِمٗنا ُيَۡبٰٓ إَِلۡهِ َثَمَرُٰت ُكّ

وعن سلمة بن عبيد اهلل اخلطمي عن أبيه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أصبح منكم آمنا 
يف رسبه معاىف يف جسده عنده قوت يومه فكأنا حيزت له الدنيا«)١).

فالصحة يف األبدان واألمن يف األوطان من أعظم النعم عىل اإلنسان.
وأم�ن امل�جتم�ع يتحق�ق بحراس�ة الدي�ن وسياس�ة الدني�ا به، وذل�ك يدور ع�ىل حفظ 

الرضوريات اخلمس من الدين والعقل والنفس والعرض واملال. 
والفت�اوى الرش�يدة امللتزمة بمنهج الوس�طية يف الفتوى والتي تنطق ب�ا نطق به الكتاب 
والس�نة عىل وفق منهج الس�لف الصالح تدعم هذا االجتاه وتقويه، فيذعن اجلميع لنداء 
احلق ويس�عى لتحقيق�ه وال جيرتئ عىل خمالفته. فتجد لدى أبن�اء املجتمع الواحد عفًة يف 
الق�ول، وأمانًة يف املعاملة، وإقامًة لفرائض الدين، واحرتاًما للحقوق، وصلًة يف الروابط 
االجتاعية، ومراقبًة ذاتيًة لكل فرد يف ال�مجتمع، واس�تنكاًرا للفاحش�ة، واس�تحياًء من 
ت�رك الفرائ�ض وامتناًعا عن مقارفة اجلريمة، واكتفاًء ب�ا أحل اهلل هلم، وامتناًعا عا حرم 
اهلل عليهم، وبذلك حيقق املجتمع العبودية هلل، وينترش األمن بني أفراده، وحيسن التعايش 
ِيَن َءاَمُنواْ  ُ ٱلَّ بينهم، وينعم باألمن يف ربوع أوطاهنم فيتحقق فيهم قوله تعاىل: }وََعَد ٱللَّ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  ۡرِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱلَّ

َ
ٰلَِحِٰت لََيۡس��َتۡخلَِفنَُّهۡم ِف ٱۡل ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ

ۡمٗناۚ َيۡعُبُدونَِن َل 
َ
نَلَُّهم ّمِ��ۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ِي ٱۡرتََضٰ لَُهۡم َوَلَُبّدِ َوَلَُمّكِ��َ�َّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱلَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن{]النور: ٥٥[. 
ُ
اۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذٰلَِك فَأ يُۡشُِكوَن ِب َشۡي ٔٗ

فع�ىل املفت�ي االلتزام يف فت�اواه بمنهج الوس�ط واالعتدال للمحافظة عىل وس�طية األمة 
يف دينها وهوية جمتمعها املس�لم ورس�وخ األمن فيه واطمئنان أف�راده والتزامهم بأحكام 

الرشع.

)١)  رواه األئمة الرتمذي وابن ماجه وابن حبان.
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ه�قهق(
�ق ل�ب مع ا ا لمحب ع�قهق )ا ما لحب وى ا

�ق ل�ب ا

أمج�ع أه�ل العلم عىل أن اجتاع العل�اء عىل فتوى واحدة أقوى للحك�م وأثبت للفتوى 
وأقرب لإلمجاع، ومن مظاهر وحدة األمة اإلسالمية املرغب فيها رشًعا.

ومن األصول التي يمكن االستدالل هبا عىل صحة الفتوى اجلاعية:
أنَّ اخلليف�ة عم�ر ب�ن اخلطاب ريض اهلل عن�ه إذا جاءه أمر هيم املس�لمني مجع له أصحاب 
ب�در. فوجه الداللة أنَّ مجعه هلم ألجل النظر يف املس�ألة وتقلي�ب االجتهاد فيها للتوصل 

إىل القول السليم.
ومن األصول أيضا الشاهدة العتبار الفتوى اجلاعية:

عم�وم النصوص اآلم�رة باجلاعة وه�ي تأمر باالجت�اع عىل األقوال واألع�ال بل عىل 
األم�ور الدنيوية، فا بالك باألمور الرشعية؟ ومن األصول الش�اهدة هلا قول ابن عباس 

ريض اهلل عنها لعي بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف مسألة بيع أمهات األوالد:
لرأيك مع اجلاعة أحب إيل من رأيك وحدك.

وكان عي ريض اهلل عنه قد وافق عمر وعثان ريض اهلل عنها عىل منع بيع أمهات األوالد 
ثم أفتى يف خالفته بجواز ذلك. 

فال�دور ال�ذي تق�وم به املجام�ع الفقهية اليوم دور ه�ام ورضوري مع احلاج�ة ملزيد من 
الطاقات واجلهود لس�د الثغرات يف مجيع املس�ائل النازلة ال س�يا يف فقه اجلهاد ومفهومه 

وضوابطه.
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خامتة وتوصية

إن التحدي�ات الت�ي تواجه أمتنا اليوم كب�رية، وإن االجرتاء عىل الفت�وى واالفتئات عىل 
الرشع خطر داهم عظيم، وعالج هذا الواقع ال يكون بالتحذير منه فقط بل برس�م خطة 
واضحة من اإلصالح الفكري، وال نس�تطيع أن نعزل الش�ذوذ الذي أصاب جسم كثري 
ا  من الفتاوى عن الواقع املرتدي الذي يعيش�ه كثري من بالد املس�لمني سياس�يًّا واقتصاديًّ

وأمنيًّا وأخالقيًّا.
فنحن بحاجة: 

- أواًل: أن يأخ�ذ العلاء الوس�طيون دوره�م الريادي يف الدع�وة إىل اهلل وبيان األحكام 
الرشعية.

- ثانًيا: عدم الس�اح ألصحاب الفتاوى الش�اذة تش�دًدا أو تفلًتا من أخذ فرصة بثها بني 
املس�لمني من خالل الرقابة قدر املس�تطاع ع�ىل املنابر واجلامعات والفضائيات وش�بكة 

اإلنرتنت.
- ثالًث�ا: تفعي�ل التواص�ل بني العلاء الوس�طيني وتب�ادل اخلرات العملي�ة يف نرش ثقافة 

الوسطية يف الفتوى ال سيا يف املعاهد والكليات الرشعية.
وعليه: فلنقم بواجب أداء األمانة وتبليغ الرسالة التي ائتمننا عليها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل 
وصحبه أمجعني
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فهرس البحث
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﷽�

�ع�اء ّدِ
�ل�ا
�  ��وا

�ة��ة��ة
��ل�ح��ة ن ا

ء ��ن��ة� ���ن�ة�ا إ
�ل�ا
� �ط�ة��ة ���ن��ة ا

�ل�و��س��
� ا

ل �ل�ع�ا �ن �ع��ن�د ا �ل�ح�ي �ع�ن .د/ �ع��ن�د ا
أ
ا

هر ن
ر
ل�أ  ا

مع�ة ا �ةس �ن
ر�أ

املقدمة

احلم�د هلل الع�ي العظيم، احلم�د هلل الذي خلق اإلنس�ان يف أحس�ن تقوي�م، وأنعم عليه 
بالعقل والنظر الس�ليم، احلمد هلل الذي تفضل عىل البرشية بالنبي املرسل األمني، اهلادي 
إىل احلق وإىل الرصاط املستقيم، حممد بن عبد اهلل، صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وكل 

من اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
أما بعد:

فإن اإلفتاء يف أمور الدين والدنيا هو من س�ات هذا الرشع احلكيم، حيث ش�اءت إرادة 
اهلل تب�ارك وتعاىل أن ال يك�ون الناس عىل درجة واحدة من العلم واملعرفة، ومن هنا جاء 
األم�ر اإلهلي احلكيم بس�ؤال أهل الذك�ر، والوقوف عىل املعرفة م�ن خالل املتخصصني 
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن 

َ
لُٓواْ أ س�واء أكان ذل�ك يف أمور الدي�ن أم يف أمور الدنيا، قال تع�اىل: }فَۡس َٔ

ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{)١).
)١)  سورة النحل آية ٤٣.
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وق�د نقل اإلمام القرطبي يف هذا املعن�ى قوَل العلاء بأن املراد بأهل الذكر هم أهل العلم 
واملعرفة، وهذا هو الراجح يف قوله تعاىل: }إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{، ومن هنا محل أهل 
األصول هذا األمر عىل اإلجياب، فقالوا: »إن سؤال أهل الذكر واجب عىل كل مفتقر إىل 

معرفة احلق وحكم الرشع يف املسألة«.
إذا كان اإلفت�اء يف الرشيع�ة اإلس�المية من قبي�ل البيان للناس وإرش�ادهم إىل احلق وإىل 
الطريق القويم؛ ليقوم به َمْن هو عليهم أمني، وَمْن تسلح بالعلم والتقوى والورع والدين 
القويم، وَمْن َعَرَف أن اليرس والسهولة من سات الوسطية والساحة يف الفتوى والدين.
وم�ن هن�ا اخ�رتت أن أكتب يف موضوع »الفت�وى ودورها يف نرش مبادئ الوس�طية« من 

خالل النقاط العلمية التالية:
١- معنى الفتوى وبيان املراد هبا.

)- أمهية اإلفتاء وضوابطه وعالقة ذلك بالوسطية.
يُُّب الفتوى وأمهية التدريب عليها. ٣- من دواعي الوسطية هَتَ

٤- سات الفتوى ودورها يف إرساء ثقافة الوسطية.

د �بها لمرا �ب ا وى و�ب�قا
�ق ل�ب ى ا

ول�: مع�ب
إ
ا

لِيتض�ح املراد بالفتوى أو تصورها تصوًرا يزي�ل الغموض عن مفهومها علينا أن نوضح 
يف عجال�ة معنى الفتوى يف لغة األكاديميني، س�واء أكان ذلك من اجلانب اللغوي أم من 

اجلانب الرشعي أو املعنى املصطلح عليه.
- الفتوى عند أهل اللغة:

الفت�وى يف اللغ�ة تعني )اإلبانة(، يقال: أفتاه يف األمر بمعنى أبانه له، ويقال: اس�تفتيته يف 
األمر فأفتاين، بمعنى أجابني وأبان يل األمر، وأفتيته يف مسألته إذا أجبته عنها وبينتها له.

 ُ والُفتيا: تبيني ال�ُمش�ِكل من األحكام، قال تعاىل: }َويَۡس��َتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِس��آءِۖ قُِل ٱللَّ
ُيۡفتِيُكۡم{ أي يسألونك سؤال تعلم)١).

)١)  اآلية رقم )٧)١( من سورة النساء، وانظر لسان العرب مادة »فتا«، واملصباح املنري )١/ )٤٦( حرف الفاء. 
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الفتوى يف االصطاح:
لق�د ورد يف ش�أن الفت�وى معان كث�رية، أقرهبا إىل امل�راد أن الفتوى عبارة ع�ن »اإلخبار 

بحكم الرشع ال عىل وجه اإللزام«)١).
وقيل: »هي إخبار عن اهلل تعاىل يف املواطن التي تتطلب فتوى وتستدعي حكا رشعيًّا«.

وعرفها البهويت بقوله: »هي تبيني احلكم الرشعي للسائل عنه«))).
وعلي�ه ف�إن الفت�وى تك�ون يف كل أمر يتطل�ب بيان حكم ال�رشع فيه، س�واء أكان ذلك 
م�ن قبي�ل أم�ور الدين أم من قبيل أم�ور الدنيا؛ حيث ال غنى يف احلياة ع�ن قيام األمرين 

وضبطها بالضوابط الرشعية واألخالقية.
وهذا هو املعنى املالحظ يف دائرة املعارف اإلسالمية التي تصدر باللغة الفرنسية.

 : �ق
�ب ل�ثا لمحور ا لوسط�قهق ا ل�ك �با

ب
هق د

ق
� �بطه وعلا وا

ء وصب �قا
ب
� ل�إ هم�قهق ا

إ
ا

تتطلب الوسطية ضبط أمور احلياة التي تشمل »أمور الدين والدنيا مًعا«.
وهذا املعنى هو الذي نصَّ عليه اإلمام الش�اطبي -رمحه اهلل- حيث قال: »ال غنى ألمور 

الدين عن أمور الدنيا، وال غنى ألمور الدنيا عن أمور الدين«.
بمعنى أن سري احلياة بدون أمور الدين املنضبطة بضابط الرشع احلكيم جيعل احلياة تسري 
دون أخالقيات، وكذلك كون احلياة تس�ري عىل أمور الدين فقط دون أمور الدنيا جتعلها 

تتحول إىل مجود وتعطل كامل، فجاءت الرشيعة اإلسالمية لتوازن بني األمرين مًعا.
وهذا واجب َمْعنِيٌّ به منصُب اإلفتاء.

وعلي�ه كان اإلفت�اء م�ن األمور التي هلا أمهيته�ا وقيمتها يف الرشيعة اإلس�المية، حتى ال 
تتعطل أمور احلياة، وهنا جاء النص رصحًيا يف القرآن الكريم عىل إقامة الفتوى واالهتام 
ُه��واْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَ��ةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ

هب�ا، ق�ال تع�اىل: }فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ
قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{)٣).

)١)  فتاوى اإلمام الشاطبي )٦8(.
)))  منتهى اإلرادات للبهويت )٤٥٦(.

)٣)  اآلية ))١ سورة التوبة.
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ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{)١).
َ
لُٓواْ أ وقال تعاىل: }فَۡس َٔ

ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِ{))). وقال تعاىل: }يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱللَّ
ۡفتَِنا ِف َسۡبِع َبَقَرٰٖت ِسَماٖن{)٣).

َ
يُق أ ّدِ َها ٱلّصِ يُّ

َ
وقال تعاىل: }ُيوُسُف أ

ل�ذا تقل�د هذه املكانة العظيمة األنبياُء والرس�ُل عليهم أفضل الصالة والس�الم، وقام به 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خري قيام، وتقلده الصحابة من بعده وأْوَلْوُه اهتاًما كبرًيا، ثم أخذ بزمامه 
األئمُة والفقهاُء الذين أخلصوا لدينهم ولرهبم وملجتمعهم، فاس�تحقوا بذلك أن يكونوا 
ورثة األنبياء. فاملفتي هو الناطق الرس�مي بأحكام الرشع احلكيم، وهو املبلِّغ عن رسول 
رب العامل�ني، وه�ذا املعن�ى هو الذي قص�ده اإلمام بن القي�م يف قوله: »فقهاء اإلس�الم 
وا باستنباط األحكام، وُعنُوا بضبط  وَمْن دارت الفتيا عىل أقواهلم بني األنام، الذين ُخصُّ
قواع�د احلالل واحل�رام هم يف األرض بمنزلة النجوم يف الس�اء، هب�م هيتدي احلريان يف 
الظَّْل�اء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب، وطاعتهم فرض 
ِطيُعواْ ٱلرَُّس��وَل 

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ بن�ص كت�اب اهلل تعاىل، قال تعاىل: }َيٰٓ

ِ َوٱلرَُّس��وِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن  وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ ۡم��رِ ِمنُكۡمۖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
َوأ

وِي�{)٤).
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخۡيٞ َوأ بِٱللَّ

إذا كان املفتي حائًزا عىل هذا الرشف العظيم من نصح الناس وبيان أحكام الرشع احلكيم 
هلم يف دينهم ودنياهم، فهل يمكن أن:

يرتك هذا املكان عبًثا يتصدر له كلُّ َمْن قرأ كتاًبا أو كتابني؟
أو يدخل فيه كلُّ َمْن يريد رشًفا أو مكانة بني الناس؟

أو يفرض نفسه عليه كلُّ َمِن انطلق من مقصد النفس واهلوى؟ 
كال واهلل، فق�د َضِم�َن ال�رشُع احلكيم هل�ذا املكان مكانت�ه ومقامه؛ حت�ى ال يتعرض أمر 
الفتوى للعبث واالستهانة والتساهل، فجاء مضبوًطا يف الرشع احلكيم بضوابط عظيمة، 

أْفرَد هلا العلاُء وأهُل األصول املجلدات الوفرية.

)١)  اآلية ٧ سورة األنبياء.
)))  اآلية ١٧٦ سورة النساء.

)٣)  اآلية ) سورة يوسف.
)٤)  اآلية ٥9 سورة النساء. وانظر إعالم املوقعني البن القيم )١/ 9(.
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ومن أهم هذه الضوابط:
ما يتعلق بصفات املفتي، ومنها ما يتعلق بصفات املستفتي.

أما بالنسبة لرشوط املفتي وصفاته وواجباته، فهذا أمر ال بد منه حتى نأمن حتقق الوسطية 
والبعد بالناس عن اصطحاب الفكر التش�ددي واملغاالة يف الفتوى، وتأمني املجتمع من 

التطرف واإلرهاب.
ويمكن أن تتلخص رشوط املفتي وصفاته يف اآليت:

١( ينبغي يف املفتي أن يكون مس�لًا وهذا من األمور املتفق عليها بني العلاء؛ ألن اإلفتاء 
منصب أو عمل ديني، وليس من املتصور أن يفتي غرُي املسلم يف أمر يتعلق بأمور اإلسالم 

حتى ولو كان غري املسلم عامًلا، وكذلك حتى يطمئن السائل حلكم الرشع يف املسألة.
)( العقل وهذا رشط بدهيي.

٣( البل�وغ، الطمئن�ان الس�ائل إىل م�ن هو أهل لإلفت�اء، كا أن البلوغ أم�ارة عىل اكتال 
العقل والفكر.

٤( املعرف�ة الكامل�ة بالعل�وم الت�ي تؤهل�ه لإلفتاء م�ن العلم بآي�ات األحكام والناس�خ 
واملنسوخ، والعلم أو املعرفة التي متكنه من نصب الدليل الرشعي، والتمكن من الوقوف 
عىل علل األحكام ومقاصدها، وإقامة الراهني واالستنتاجات، وكيفية ترتيب املقدمات 

وتقرير األدلة ونصبها، وغري ذلك مما يتطلب املعرفة بعلم املنطق وأصول الفقه.
٥( جي�ب كذل�ك معرف�ة إقام�ة القي�اس الصحي�ح، ومعرف�ة مناه�ج الفقهاء ومس�الك 
املجتهدي�ن يف ختري�ج األحكام عىل القواع�د واألصول، وغري ذلك مما يل�زم من أدواٍت 

نُُه من االجتهاد واإلفتاء، واإلملام بقضايا الزمان واملكان والعرص. مُتَكِّ
كذل�ك جيب أن يتصف املفتي بالعدالة والتقوى، والورع، واحللم، والوقار، والس�كينة؛ 

ليظل هذا املقام حمتفظا بحب الناس وتقديرهم واالطمئنان للرجوع إليه.
أما املستفتي:

فق�د أوجب العل�اء عىل من ليس أهال للفتوى أو العوام عدم التصدي للفتوى وس�ؤال 
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{)١).

َ
لُٓواْ أ أهل الذكر؛ حيث قال تعاىل: }فَۡس َٔ

)١)  اآلية ٤٣ سورة النحل.
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ومن هنا ينبغي عىل املستفتي كذلك أن يتصف باآليت:
١- اح�رتام العل�اء وتوقريهم، وخاصة ال بد من إجالل املفت�ي وإنزاله املنزلة التي تليق 

به، وقد نبه عىل ذلك الكثري من العلاء األجالء.
)- عىل املستفتي السؤال عن أهل الذكر واللجوء إليهم فقط دون غريهم للحصول عىل 

فتوى تتصف بالسهولة واليرس، بعيدة عن التشدد والغلو حمالة بالوسطية واالعتدال.
٣- ينبغ�ي ع�ىل املس�تفتي التح�ي باألدب م�ع املفتي من خ�الل الثقة به، وع�دم جمادلته 
وال�كالم معه من خالل املس�ألة فق�ط، وعدم مطالبت�ه بإقامة األدل�ة والراهني، وما هو 
مطلب ألهل العلم فقط، وان كان عىل املفتي يف هذا املقام مراعاة حال الس�ائل، واألخذ 

بكل ما من شأنه إقناعه عىل قدر ما يتحمله من خطاب.
وهنا سؤال ال بد من طرحه:

ما حكم من يتعرض لإلفتاء وهو ليس من أهله؟
إن املفت�ي بمثابة املرش�د إىل الطريق؛ لذا ينبغي أن ال يتع�رض هلذا األمر إال من كان عامًلا 
ب�دروب الطري�ق وفنونه، واملفت�ي هو العامِل ب�أدوات االجتهاد وكيفية الفت�وى وفنوهنا، 
وعليه فإن الذي يتعرض لإلفتاء وهو من غري أهله مس�تحقٌّ للعقاب يف الدنيا واآلخرة، 
آث�ٌم أم�ام اهلل وأم�ام املجتمع، خائ�ٌن لدينه ودنياه؛ ألن�ه يعايش الن�اس يف غلو وتطرف، 
وينطل�ق يف فتواه م�ن جهل، فيغرق الناس يف بحر اجلهل والتي�ه والضالل؛ مما يؤدي إىل 

نرش الفتن والفوىض بني الناس.

ر�ق�ب عل�قها ل�قد وى وا
�ق ل�ب �ب ا

ُّ
ه�ق

لوسط�قهق �ق ع�ق ا وا م�ب د

: هتيب الفتوى: أوالاً
ملا كان املفتي مبينًا حلكم الرشع يف املس�ألة مؤمتنًا عىل كلمة احلق وإيصال احلكم الرشعي 
نًا لفكره�م من االنزالق  الصحي�ح إىل الن�اس، معينً�ا للع�وامِّ يف فهم أمور دينه�م، حمصِّ
وراء أصحاب الفكر التش�ددي، والس�ري خلف أرباب التطرف والغلو، حاماًل ملسؤولية 
عظيمة أمام اهلل وأمام الضمري اإلنساين وأمام املجتمع بأرسه؛ فقد هتيَّب العلاء قديًا من 
روا من التجرؤ عليه أو الدخول فيه بال علم وال أدوات للمعرفة واالجتهاد،  اإلفتاء وحذَّ
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أو الت�رسع يف الفت�وى والتس�اهل يف أمرها؛ فهذا منصب عظيم، وامل�راد من قولنا: »هذا 
ب نفسه لإلفتاء وكل من يتصدى هلذا األمر. املنصب« أي كل من ينتصب أو ينصِّ

فع�ىل املفتي أن يس�تحرض عظمة اهلل يف قلبه يف كل ما يق�وم عليه يف إفتاء الناس وتوضيح 
حك�م ال�رشع هلم، وهنا يقول اب�ن عبد الر نقاًل عن أيب املنهال: »س�ألت زي�ًدا بن أرقم 
وال�راء ب�ن عازب عن ال�رصف، فكان كلا س�ألُت أحَدمها قال: س�ل اآلخ�ر فإنه خري 
من�ي وأعل�م«. وقد وضع العلاء ُنْصَب أعينهم قوَل اهلل تع�اىل: }َوَل َتُقولُواْ لَِما تَِصُف 
وَن  ِيَن َيۡفَتُ ِ ٱۡلَكِذَبۚ إِنَّ ٱلَّ واْ َعَ ٱللَّ َۡفَتُ لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ

َ
أ

ِ ٱۡلَكِذَب َل ُيۡفلُِحوَن{)١). َعَ ٱللَّ
لق�د أدرك العل�اء قيمة هذا املنصب، وأن احلالل هو م�ا أحله اهلل تعاىل فقط، وأن احلرام 
هو ما حرمه اهلل تبارك وتعاىل فقط، فتخوفوا من اخلطأ يف الفتوى واختاروا عدم التجرؤ 
عليه�ا وهتيبه�ا حترًج�ا منه�ا وحتوًط�ا يف أمرها؛ عم�اًل بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »أجرؤكم ع�ىل الفتيا 
أجرؤكم عىل النار«)))، وقد نقل عن أيب حنيفة -رمحه اهلل- قوله: »لوال اخلوف من اهلل أن 

يضيع العلم ما أفتيت، يكون هلم املهنأ وَعَيَّ الوزر«.
ونقل عنه أيًضا: »من تكلم يف يشء من العلم وتقلده وهو يظن أن اهلل ال يسأله عنه كيف 

أفتيت يف دين اهلل؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه«)٣).
ونقل عن اإلمام مالك قوله: »من أحب أن جييب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن جييب 
ع�ىل اجلنة والنار، وكيف يكون خالصه يف اآلخرة ث�م جييب«، كا نقل عنه كذلك قوله: 

»العلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة«)٤).
وخالص�ة هذا: أن الفتوى ش�أهنا عظيم جي�ب عدم التجرؤ عليه�ا واالحتياط يف أمرها، 
وع�دم اإلقدام عليه�ا إال ملن له علم ومعرفة وقدرة عىل االس�تنباط الصحيح من قواعد 
الرشع واألحكام، حتى تنترش الوسطية والساحة بني الناس، ويتم حتصينهم من الوقوع 

يف اجلهل والتشدد.

)١)  اآلية ١١٦ سورة النحل.
)))  احلديث أخرجه الدارمي من طريق عبيد اهلل بن أيب جعفر )١/ ٥8)(.

)٣)  انظر الفقيه واملتفقه ))/ ١٦٥(، واملجموع للنووي )١/ ١/ ٤١(.
)٤)  انظر املوافقات )٤/ ١٧0(.
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وقد ظهر هذا املعنى من خالل قول الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه 
م�ن الن�اس، ولكن يقبض العل�م بقبض العلاء، حتى إذا مل ُيْبِق عامًلا اختذ الناس رؤوًس�ا 
جهااًل فس�ئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا«)١). صدق رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالقول قول 
ص�دق أخر عن صدق يش�هد ل�ه الواقع اآلن، وي�ا هلا من فرق ضالة اخت�ذت من الدين 
ستاًرا! فانطلقوا ينرشون السموم ونار اجلهل؛ بغية الوصول إىل مقاصد سياسية رخيصة 
حيركها أعداء الوطن، والنيل من الش�عوب باس�م اإلس�الم، واإلسالم بريء من العنف 
والتطرف، بعيد عن كل تعنرص أو تش�دد، فالوس�طية صفة عظيم�ة اتصفت هبا الرشيعة 

فامتازت بالساحة والسهولة واليرس.
أمهية التدريب عىل الفتوى:

إن التدري�ب ع�ىل الفتوى يعد من قبيل محاية الوس�طية، حتى ال يقع من يتصدى للفتوى 
يف خطأ أو جهل دون قصد فيتأتى التشدد والغلو.

 إن اس�تنباط األح�كام م�ن أدلتها حيتاج إىل عل�م وملكة وتربية، فالعل�م وحده ال يكفي 
ولك�ن ال بد من تربي�ة للمهارات وامللكات يف مواجهة الس�ائل، والعل�م بخفايا األمور 
وتط�ور األحوال واختالف امل�آالت، واختالف التطبيقات، ومن هن�ا كان التدريب من 

لوازم اجللوس للفتوى والتصدي هلا الكتساب امللكات واخلرات واملهارات.
وقد نبه اإلمام العز بن عبد الس�الم عىل ذلك فقال: »إنا الغرابة يف اس�تعال كليات علم 
الفق�ه وانطباقه�ا عىل جزئيات الواقع بني الناس، وهو عس�ري عىل كثري من الناس، فتجد 
الرجل حيفظ كثرًيا من الفقه وُيَعلِّمه غريه، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل 

الصالة أو مسألة من األعيان ال حيسن اجلواب، بل وال يفهم مراد السائل عنها«))).
وقد نقل عن الش�يخ صالح أيوب بن س�ليان -رمحه اهلل- قوله: »الفتيا صنعة، وحضور 
الش�ورى يف جمال�س احل�كام منفعة وجترب�ة... والتجربة أص�ل يف كل ف�ن ومعنى مفتقر 

إليه«)٣).

)١)  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟ )١/ ٣٦(. وانظر الفتاوى اإلسالمية )١/ ٧)(.
)))  فتاوى اإلمام الشاطبي )٧٥(.

)٣)  انظر ترمجة الشيخ صالح أيوب يف الديباج )١/ 0٣)(.



37

أاخ/ فيط لاإق فحل فيط لاعلأ فلا  لادادبي لق لحلالا ببء لاإ ب ي  ليخس

لوسط�قهق هق ا
ب
� ء �ث�قا رسا �ق اإ

ب
ورها � وى ود

�ق ل�ب �ق ا سما

إن الفتوى الصحيحة هلا سات، من أمهها:
١( اتصاف الفتوى باليرس والس�هولة؛ حيث إن هذا من مقاصد الرشع احلكيم، لذا كان 
املفتي الذي يأخذ من التشدد منهًجا بعيٌد كل البعد عن مقصود الرشع احلكيم وغايته يف 
ل  التخفيف عن الناس، ومن هنا يقول اإلمام الليث بن سعد: »املفتي اجليد هو الذي ُيَسهِّ
ع�ىل الن�اس أمور حياهتم، وإن التش�ديد عىل الن�اس ليس من الفق�ه يف يشء«، فمقصود 
ال�رشع احلكيم يف اليرس والس�هولة والوس�طية والس�احة جاء واضًح�ا حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بعث�ت باحلنيفية الس�محة«. وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنا بعثتم ميرسين ومل تبعث�وا معرسين«، وقال 

ا{)١). ا ٥ إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ تعاىل: }فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسً
وهنا يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يغلب عرس يرسين«.

)( األخ�ذ بالرخص يف مظاهنا، وإعالم أصحاب الرخص هبا؛ ألن بعض املتش�ددين قد 
يتعم�دون إخف�اء الرخص وع�دم اإلفتاء هبا، وه�ذا من اجلهل بالدي�ن واألخذ باملغاالة 
ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َل 

َ
أ والتط�رف، وهو ما حذر منه الرشع الكري�م، حيث قال تعاىل: }قُۡل َيٰٓ

َضلُّواْ َكثِٗيا 
َ
ۡهَوآَء قَۡوٖم قَۡد َضلُّ��واْ ِمن َقۡبُل َوأ

َ
َتۡغلُ��واْ ِف دِينُِكۡم َغ��ۡيَ ٱۡلَّقِ َوَل تَتَّبُِعٓواْ أ

بِيِل{)))، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »هلك املتنطعون« أي املتشددون املغالون يف  َوَضلُّواْ َعن َس��َوآءِ ٱلسَّ
الدين.

فالرخ�ص ترشي�ع يقف جنًبا إىل جن�ب مع العزائم يف أمور التكليف، ق�ال تعاىل: }َوَما 
َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{)٣).

ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{)٤). وقال تعاىل: }َل يَُكّلُِف ٱللَّ
وقد جاء النص رصحًيا عىل األخذ بالرخص كا هو شأن الصيام بالنسبة للمريض واملسافر 
وغري ذلك مما ورد به الرشع احلكيم يف التيسري والتسهيل لرفع الضيق واحلرج، وهذا هو 
منهج الوس�طية الذي يظهر يف يرس الرشيعة وس�احتها والبعد عن التش�دد والغلو الذي 

يصنع التطرف.
)١)  اآلية ٥، ٦ سورة الرشح.

)))  اآلية ٧٧ سورة املائدة.
)٣)  اآلية ٧8 سورة احلج.

)٤)  اآلية 8٦) سورة البقرة.
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٣( من س�ات الفت�وى الصحيحة كذلك جماراهتا حلال الزمان وامل�كان وما عليه أعراف 
الن�اس وعاداهت�م، ما دامت األع�راف والعادات ال ختالف مفهوم ال�رشع احلكيم، وهنا 
مة ما مل  وض�ع العل�اء هلذا األمر قاعدة فقهية يرتكز عليها هذا األمر، فقالوا: »العادة حُمكَّ

ا«. ختالف نصًّ
حي�ث احرتمت الرشيعة اإلس�المية م�ا جيري بني الن�اس من عادات وأع�راف، إال إهنا 
نظم�ت تلك العادات واألعراف، فأخذت منها ما يناس�ب مصالح الناس وما حيقق هلم 
النف�ع الع�ام، وألغ�ت من حياهتم م�ا جيلب هلم الرضر والفس�اد، ومن هنا ف�إن الرشيعة 
اإلسالمية اعترت الُعرَف قانوًنا، واعتره العلاء من أهل األصول دليال يمكن الرجوع 
إلي�ه وع�دم إغفاله يف الترشي�ع، وضبطه أهل األصول ضبًطا كام�اًل، وجعل منه الفقهاء 
مة« فالعرف الصحيح يؤخذ به، وعىل الفقيه اجليد  قاعدة رشعية وهي قاعدة »العادة حُمكَّ

عدم إغفاله؛ مراعاة حلياة الناس، وهذا أمر يدخل يف نطاق الوسطية ومناهجها.
ۡعرِۡض 

َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
وكي�ف ال؟! وق�د أمر به الرشع احلكيم، قال تعاىل: }ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي{)١).
ف�ا دام الع�رف مل يتع�ارض مع ن�ص رشعي أو مع م�ا قصده الش�ارع احلكيم من جلب 
مصلح�ة أو دف�ع مفس�دة، فعىل املفت�ي أن يراعيه يف فت�واه؛ حتقيًقا ملراع�اة أعراف الناس 

وعاداهتم وهذا هو ما تقتضيه وسطية الرشيعة.
وهن�ا يق�ول اإلمام القرايف: »مجع أبواب الفقه املحمولة ع�ىل العوائد إذا تغريت العادات 
تغ�ريت األح�كام يف تلك األبواب«، وق�ال: »وكذلك إذا قدم علينا أح�د من بلد عادته 

مضادة للبلد الذي نحن فيه مل ُنْفتِِه إال بعادته دون عادة بلدنا«))).
وغ�ري هذا مما حيق�ق مبادئ الوس�طية يف الرشيعة، ويبتع�د بالفتوى عن التش�دد والغلو، 

فتسري حياة الناس عىل هنج واستقامة دون فوىض واضطراب.

واهلل تبارك وتعاىل أعلم

)١)  سورة األعراف اآلية ١99.
)))  انظر الفروق للقرايف )٣/ ١٤9(.
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أاخ/ فيط لاإق فحل فيط لاعلأ فلا  لادادبي لق لحلالا ببء لاإ ب ي  ليخس

اخلامتة

ننتهي يف هذه الورقة بالتوصيات اآلتية:
١( العمل عىل تعميم ثقافة الفتوى الصحيحة عىل الشباب يف املدارس واجلامعات.

)( تبرصة الناس بضوابط ورشوط املفتي يف الرشيعة اإلسالمية حتى ال ينخدعوا بذوي 
األهواء الرديئة.

٣( نرش س�ات الفتوى الصحيحة والتحدث هبا يف املنتديات مع الشباب لتحصينهم من 
الفتاوى الباطلة.

٤( فضح التشدد والتطرف والغلو؛ غلًقا للباب أمام املتسلقني إىل جمالس العلم واإلفتاء.

واهلل تبارك وتعاىل أعلم.

رئيس جامعة األزهر

أ. د/ عبد اليح عزب عبد العال
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس�الم عىل خاتم األنبياء واملرس�لني حممد بن عبد اهلل 
الذي أرس�له اهلل باهلدى ودين احلق رمحًة للعامل�ني وعىل آله وأصحابه ومن اهتدى هبديه 

إىل يوم الدين، وبعد:
فم�ن ي�رد اهلل ب�ه خ�رًيا يفقهه يف الدي�ن كا أخ�ر بذلك الص�ادق األمني ملسو هيلع هللا ىلص ال�ذي بلَّغ 
ة البيضاء حتى أتاه اليقني.  الرس�الة وأدَّى األمانة عىل وجهها األكم�ل وتركنا عىل املحجَّ
وذل�ك ألن َم�ن َفِقه دينَه فقد َفِقه دني�اه، ومن َفِقه دنياه فقد اس�تحق خالفتها عىل الوجه 
األكمل خالفًة رشعيًة جتمع بني الدين والدنيا مًعا با حيقق العبادة اخلالصة هلل والتي هي 
نَس إِلَّ  نَّ َوٱۡلِ الغاي�ة العظمى من خل�ق العباد املكلفني بقوله تعاىل: }َوَم��ا َخلَۡقُت ٱۡلِ

ِلَۡعُبُدوِن{ ]سورة الذاريات: اآلية ٥٦[.
وبذلك جيمع العبد هبذه العبادة اخلالصة هلل وحده بني خريي الدنيا واآلخرة مًعا؛ وذلك 
ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ]سورة هود: اآلية ٦١[. 

َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَش��أ

َ
لقوله تعاىل: }ُهَو أ

وقوله تعاىل: }فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ ٱلنُُّشوُر{ ]سورة امللك: اآلية 
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ٰلَِحِٰت لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم  ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ ١٥[، وقوله تعاىل: }وََعَد ٱللَّ
ِي ٱۡرتََضٰ لَُهۡم  ِيَن ِمن َقۡبلِِه��ۡم َوَلَُمّكَِ�َّ لَُهۡم دِيَنُه��ُم ٱلَّ ۡرِض َكَم��ا ٱۡس��َتۡخلََف ٱلَّ

َ
ِف ٱۡل

ا{ ]س�ورة النور: اآلية  ۡمٗناۚ َيۡعُبُدونَِن َل يُۡشُِكوَن ِب َش��ۡي ٔٗ
َ
نَلَُّهم ّمِۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ َوَلَُبّدِ

ۡمُن َوُهم 
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱۡل

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِس��ٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ ٥٥[، وقوله تعاىل: }ٱلَّ

ۡهَتُدوَن{ ]سورة األنعام: اآلية )8[. مُّ
فهؤالء قد علموا أن أمن اإلنسان وأمانه يف دينه ودنياه وحياته ومعاده ال يكون إال بصدقه 
يف إيان�ه م�ع اهلل بتطبيق رشع ربه وخالقه ومواله، وتنفي�ذ كل أوامره ونواهيه يف مجيع ما 
يتعل�ق هبذا اإلنس�ان يف عباداته ومعامالته وعاداته فيا بين�ه وبني اهلل، وفيا بينه وبني بني 
جنسه يف كل زمان ويف كل مكان باعتبار أن اإلنسان مع أخيه اإلنسان نفس واحدة وجزٌء 
من كلٍّ يكمل بعضه بعًضا، وال غنى ألحدهم عن اآلخر يف حياته ودوام معيشته لتحقيق 
مهامه�م الديني�ة يف العبادة اخلالص�ة هلل وحده واخلالفة الرشعية لع�ارة األرض؛ وذلك 
ِي َخلََقُكم ّمِ��ن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق  َه��ا ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ

َ
أ لقول�ه تعاىل: }َيٰٓ

ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثِٗيا َونَِساٗٓء...{ ]سورة النساء: اآلية رقم ١[، ولقوله 
نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُش��ُعوٗبا َوَقَبآئَِل 

ُ
َها ٱنلَّ��اُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَك��رٖ َوأ يُّ

َ
أ تع�اىل: }َيٰٓ

{ ]س�ورة احلج�رات: اآلية ١٣[، وقوله  ۡتَقىُٰكۡمۚ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
ْۚ إِنَّ أ ِلََعاَرفُ��ٓوا

َ ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن ُحَنَفآَء  ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبُدواْ ٱللَّ
ُ
تعاىل يف شأن املكلفني من خلقه: }َوَمآ أ

َكٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ{ ]س�ورة البين�ة: اآلية ٥[، وقوله  لَ��ٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلزَّ َوُيقِيُم��واْ ٱلصَّ
ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ]سورة هود: اآلية ٦١[.

َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَشأ

َ
تعاىل: }ُهَو أ

ومل�ا كان رشع اهلل ال يتحق�ق يف احلي�اة العملية بني خلقه إال بمعرفتهم ل�ه والعلم به علًا 
يقينيًّ�ا واإلي�ان بكل ما ج�اء به من ترشيعات ديني�ة أو دنيوية، فقد جاء اإلس�الم عقيدة 
ورشيعة رس�الة عاملية لكل البرش يف كل زمان ويف كل مكان أمنًا وأماًنا وس�لًا وس�الًما 
ورمح�ة للعامل�ني؛ وذل�ك لقوله تع�اىل يف ش�أن خاتم األنبياء حممد ملسو هيلع هللا ىلص رس�ول اإلس�الم 

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{ ]سورة األنبياء: اآلية ١0٧[.
َ
والسالم: }َوَمآ أ

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ َكٓافَّٗة ّلِلنَّاِس بَِشٗيا َونَِذيٗرا{ ]سورة سبأ: اآلية 8)[.
َ
وقوله تعاىل: }َوَمآ أ

 ِ ا َونَِذيٗرا ٤٥ َوَداِعًيا إَِل ٱللَّ ٗ رَۡس��ۡلَنَٰك َشِٰه��ٗدا َوُمبَّشِ
َ
آ أ َها ٱنلَِّبُّ إِنَّ يُّ

َ
أ وقوله تعاىل: } َيٰٓ
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نِٗيا{ ]سورة األحزاب: اآليتان ٤٤، ٤٥[. اٗجا مُّ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَ
ِ إَِلُۡكۡم َجِيًعا{ ]س�ورة األعراف:  َها ٱنلَّاُس إِّنِ رَُس��وُل ٱللَّ يُّ

َ
أ وقول�ه تعاىل: }قُۡل َيٰٓ

اآلية ١٥8[.
فقد وجب عىل العباد معرفُة رشِع هلل الذي حيكمهم وحيتكمون إليه يف أمور دينهم ودنياهم، 
ونظًرا إىل أن رشيعة اإلس�الم حتكمها وتضبطها نصوٌص رشعيٌة نزلت وحًيا من الس�اء 
ال تبدي�َل فيه�ا وال تغيري قطعي�ة الثبوت كالقرآن الكريم والس�نة املتواترة، ومها دس�تور 
اإلس�الم وترشيع�ه وذلك لقوله تعاىل: }َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّس��وُل فَُخ��ُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم 
َعۡنُه فَٱنَتُهواْ{ ]س�ورة احلرش: اآلية ٧[. فقد كانت نصوص الوحي ودس�تور اإلس�الم 
من حيث االس�تدالل هبا عىل أحكام العباد والبالد منه�ا ما هو قطعي الثبوت والداللة، 
ومنه�ا م�ا ه�و قطعي الثب�وت ولكنه ظن�ي الداللة، ومل�ا كانت هذه النص�وص الرشعية 
كله�ا حمصورًة وحمدودًة، وأفعال العب�اد التي حتتكم إىل هذه النصوص غري حمدودة وغري 
د يف الزمان واملكان من األفعال واحلوادث البرشية  حمص�ورة وهي ال تتناهى حيث يتجدَّ
ا مبارًشا من نصوص الرشيعة األصلية ينطبق عليها، فرشع االجتهاد يف  م�ا قد ال جيد نصًّ
رشيعة اإلسالم لبيان أحكامها؛ ألنه ال يتصور أن تكون رشيعُة اإلسالم قارصًة عن بيان 
أحكام العباد يف أي زمان أو يف كل مكان بطريق مبارشة أو غري مبارشة، وذلك بواس�طة 
االجته�اد يف بي�ان األحكام الرشعية من القادرين عىل الوص�ول هلذه الدرجة، وهم أهل 
ه يف الدي�ن وإصدار احلكم الرشعي الصحيح  االختص�اص الرشعي القادرون عىل التفقُّ
موافًق�ا لدليل�ه من الكتاب أو الس�نة أو اإلمج�اع أو االجتهاد الذي يرج�ع إىل مصدر من 
ه�ذه املص�ادر األصلية املتفق عليها عن�د الفقهاء؛ وذلك ألن االجته�اد يف بيان األحكام 
الرشعي�ة من أهله مصدٌر من مصادر األحكام الرشعية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من اجتهد فأصاب 

فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر«.
ومل�ا كان�ت ه�ذه املكانة ال يق�در عليها إال بع�ض املكلفني يف رشيعة اإلس�الم، فقد جاء 
األم�ر هبا بطريق احلثِّ عليها والرتغيب فيه�ا من اهلل تعاىل يف القرآن الكريم بقوله تعاىل: 
ُهواْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِف��ةٞ ّلِ

}فَلَ��ۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ
ۡهَل ٱّلِۡكرِ 

َ
لُٓواْ أ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{ ]سورة التوبة: اآلية ))١[، وقوله تعاىل: }فَۡس َٔ
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إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ ]سورة النحل: اآلية ٤٣[.
ولذل�ك فق�د وج�ب رشًعا ع�ىل املس�لمني القادرين عىل بل�وغ درجة االجته�اد والذكر 
والفت�وى يف الدي�ن أن حيصل�وا عليها يف كل زم�ان ويف كل مكان حس�ب مقتى احلال 
واملق�ام حي�ث يكون بلوغها فرًضا عىل الكفاية بينه�م يف اجلملة، أو فرًضا عىل التعيني يف 

أحدهم إن تعينت فيه دون غريه لقدرته عليها دوهنم يف بلد ما أو زمان ما.
وقد علمنا اهلل سبحانه وتعاىل بنفسه طريقة االستفتاء يف الدين بقوله تعاىل: }يَۡسَتۡفُتونََك 
ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما 

ُ
ۥٓ أ ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَ��ةِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َودَلٞ َوَلُ قُ��ِل ٱللَّ

ا تََرَكۚ ِإَون َكنُٓواْ  ۚ فَإِن َكَنَتا ٱثۡنََتنۡيِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممَّ ََّها َودَلٞ َّۡم يَُكن ل تََرَكۚ َوُهَو يَرُِثَهآ إِن ل
ُ بُِكّلِ  ْۗ َوٱللَّ ن تَِضلُّوا

َ
ُ لَُكۡم أ ُ ٱللَّ ۗ يُبنَّيِ نثََينۡيِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل إِۡخَوٗة رَِّجاٗل َونَِس��اٗٓء فَلذِلَّ

ٍء َعلِيُمۢ{ ]سورة النساء: اآلية ١٧٦[. َشۡ
وألمهي�ة الفت�وى الرشعي�ة يف الدين بني العامة واخلاص�ة من العباد يف مجي�ع البالد، فقد 
اقت�ى املق�ام التنبيه والتذكري بالتعري�ف هبا وبيان آداهبا وقواعده�ا وضوابطها الرشعية 
ومراع�اة تغ�ري الفت�وى بتغري اجله�ات األربع يف النوازل ب�ني العباد حس�ب تغري الزمان 

واملكان والشخص واحلال، وذلك يف أربعة مطالب:
األول: يف تعريف الفتوى يف اللغة والرشع.

والثاين: يف حكم االستفتاء.
والثالث: يف آداب الفتوى.

والراب�ع: يف ضواب�ط الفت�وى ملراعاة فق�ه الواقع يف اجله�ات األربع يف النوازل حس�ب 
الزمان واملكان.
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 املطلب األول: 
تعريف الفتوى يف اللغة واالصطالح

الفت�وى يف اللغ�ة: اإلخبار باليء مطلًقا واإليضاح به، والفت�وى والفتيا يف اللغة بمعنى 
واحد، والفتوى: اسم وضع موضع املصدر، وجيمع عىل فتاوي بكرس الواو عىل القياس 
وجيوز فتحها للتخفيف، واستفتاه يف املسألة فأفتاه، واالسم الفتيا والفتوى، وَتَفاَتْوا إليه: 

ارتفعوا إليه يف الفتوى)١).
وأم�ا الفت�وى يف االصطالح الرشعي عند فقهاء اإلس�الم فهي: إخب�اٌر بحكم الرشع يف 

نازلة من نوازل العباد أو يف أمر مسؤول عنه رشًعا وتوضيحه للسائل.
وعرفها آخرون من الفقهاء بأهنا: اإلخبار باحلكم الرشعي عىل غري وجه اإللزام))).

وهذا التعريف األخري هبذا القيد للتفرقة بني حكم املفتي امللزم رشًعا بعمومه للمستفتي 
وغريه ممن يتاثلون يف الواقعة املس�ؤول عنه�ا وتوافر رشوط التكليف والعمل هبا، وبني 
احلك�م القضائ�ي يف الواقع�ة اخلاص�ة املحكوم فيها أم�ام القايض بحك�م رشعي؛ حيث 
ال يل�زم ه�ذا احلكم اخلاص عىل غ�ري املحكوم عليه من املكلف�ني إال بحكم قضائي آخر 
خاص به، وإن كان احلكم بذاته منشًئا حلكم رشعي يفيد العموم يف مقام الفتوى الرشعية 
حيث جيب يف حقِّ املكلف تنفيُذه إن انطبق عليه ديانًة ال قضاًء؛ ألن األصَل يف األحكام 
الرشعي�ة كلِّه�ا وجوُب تنفيِذها من املكلف بحكم الرشع بع�د العلم هبا ديانًة، فإن امتنع 
عنه�ا وجب�ت عليه قضاًء، وذلك عند الن�زاع فيها، مما يتطلب الدع�وى القضائية وبينتها 
ل يف  للحك�م فيها قضاء بالنف�ي أو اإلثبات للمدعي أو املدعى عليه حس�ب ما هو مفصَّ

باب القضاء عند الفقهاء)٣).

)١)  خمتار الصحاح مادة: فتي.
)))  القاموس الفقهي لسعد أبو حبيب، ص8١).

)٣)  ملزيد من التفصيل يراجع مباحث: القضاء والدعوى والبينات يف املذاهب الفقهية عند الفقهاء، وللباحث: السلطة 
القضائية ووسائل اإلثبات الرشعية.
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 املطلب الثاني: 
حكم االستفتاء يف أمور الدين والدنيا

واالس�تفتاء يف أم�ور الدي�ن بالنس�بة جلميع املكلفني من املس�لمني يف كل م�ا جيد هلم من 
قضاي�ا ال يعرف�ون حكمه�ا الرشعي من حي�ث احلل أو احلرم�ة واحلظ�ر أو اإلباحة هو 
أم�ٌر واج�ٌب يف حقهم باتف�اٍق، وعليهم املبادرة بس�ؤال أهل الذكر من العل�اء والفقهاء 
ۡه��َل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ ]س�ورة 

َ
لُٓواْ أ املس�لمني؛ وذل�ك لقوله تعاىل: }فَۡس َٔ

النحل: اآلية رقم ٣)[.
 ُ وقد ورد لفظ االس�تفتاء هبذا املعنى يف قوله تعاىل: }َويَۡس��َتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِس��آءِۖ قُِل ٱللَّ
ِٰت َل تُۡؤتُوَنُهنَّ َما  ُيۡفتِيُك��ۡم فِيِهنَّ َوَما ُيۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم ِف ٱۡلِكَتِٰب ِف يََتَٰم ٱلّنَِس��آءِ ٱلَّ
ن َتُقوُمواْ لِۡلَيَتَٰمٰ 

َ
ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱلُۡمۡس��َتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلۡوِۡل��َدِٰن َوأ

َ
ُكتِ��َب لَُهنَّ َوتَرَۡغُبوَن أ

َ َكَن بِهِۦ َعلِيٗما{ ]سورة النساء: اآلية ٧)١[. بِٱۡلقِۡسِطۚ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖ فَإِنَّ ٱللَّ
وه�ذه اآلية وما بعدها بياٌن للحكم الرشعي واإلفتاء به يف قضايا الزواج واألرسة، وفيا 
إذا خافت املرأة نشوًزا من زوجها، وبيان معنى العدل املطلوب بني الزوجات عند التعدد 
وحدوثه يف احلياة العملية، كا ورد االس�تفتاء أيًضا يف القرآن الكريم يف ش�أن املرياث يف 
ُ ُيۡفتِيُك��ۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َودَلٞ  قوله تعاىل: }يَۡس��َتۡفُتونََك قُِل ٱللَّ
ۚ فَإِن َكَنَتا ٱثۡنََتنۡيِ فَلَُهَما  ََّها َودَلٞ َّۡم يَُكن ل ۡخ��ٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِثَهآ إِن ل

ُ
ۥٓ أ َوَلُ

 ُ ُ ٱللَّ ۗ يُبنَّيِ نثََينۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡث��ُل َحّظِ ٱۡل ا تََرَكۚ ِإَون َكنُٓواْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗل َونَِس��اٗٓء فَلذِلَّ ٱثلُّلَُثاِن ِممَّ
ٍء َعلِيُمۢ{ ]سورة النساء اآلية ١٧٦[. ُ بُِكّلِ َشۡ ْۗ َوٱللَّ ن تَِضلُّوا

َ
لَُكۡم أ

وه�ذه اآليات تش�ري إىل أمهي�ة االس�تفتاء يف الدي�ن ورضورة العناي�ة به بالنس�بة للعامة 
واخلاص�ة من املكلفني، وإىل أمهية الفرق بني االس�تفتاء يف الدين الذي يتطلب دقة النظر 
يف إب�داء الرأي واحلكم الرشعي حس�ب دليله الصحيح، س�واء كان ذل�ك بدليل قطعي 
الثب�وت والدالل�ة أو كان بدليل ظني الدالل�ة وال يتعارض رصاحًة م�ع نصٍّ من كتاب 
أو ُس�نَّة قطعية الثبوت والداللة، وهذا يتطلب من املس�تفتى أن يكون من أهل االجتهاد 
يف معرف�ة األح�كام الرشعية وعنده أدوات االجتهاد وأصول�ه الرشعية، ومراعاة الفرق 
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بني الس�ؤال الذي ال يس�تدعي دقة النظر والبحث للوص�ول إىل معرفة احلكم الرشعي، 
وغالًبا ما يكون ذلك يف األمور والقضايا املعلومة من الدين بالرضورة بني الناس، سواء 
كان ذلك يف العبادات أو املعامالت أو العادات، والس�ؤال الذي يس�تدعي دقة النظر يف 
الس�ؤال والسائل واملسؤول عنه با يوافق احلال والزمان واملكان والدليل الرشعي الذي 

ا أو اجتهاًدا؛ ألن لكل مقام مقااًل. ينطبق عليه نصًّ
ويف جمال الفتوى الرشعية، فإذا اسُتفتي اإلنسان وكان عاملًِا باحلكم بيقني، فعليه اإلخبار 
ًدا وليس من أه�ل االجتهاد يف معرفة  ب�ه أو ب�ا يعلمه عنه من طري�ق صحيح إن كان مقلِّ
األح�كام الرشعية ومل يوجد املجتهد عند الس�ؤال، وكانت رضورة احلال واملقام تقتيض 
الفت�وى تيس�رًيا عىل العباد ودف�ع احلرج عنهم؛ وذلك عم�اًل بقوله تع�اىل: }َوَما َجَعَل 
 ُ َعلَۡيُك��ۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]س�ورة احل�ج: اآلية ٧8[، وقوله تع�اىل: }ُيرِيُد ٱللَّ

{ ]سورة البقرة: اآلية ١8٥[. بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ
أما إذا اسُتفتي اإلنسان املسلم املكلف وكان جاهاًل باحلكم الرشعي وال يقدر عليه ال عن 
طري�ق االجته�اد وال عن طريق التقليد، فعليه الصمت واإلحالة إىل من يعلم به من أهل 
االختص�اص الرشعي، وإال كان آثًا رشًعا؛ ألن الفتوى أمانٌة يف الدين ال جيوز اإلخالُل 
هبا أو التفريط فيها بحال، ولذلك قال حممد بن كعب رمحه اهلل: »ال حيل لعامل أن يس�كت 

عىل علمه، وال للجاهل أن يسكت عىل جهله« )١).

)١)  تفسري القرطبي )٤/ ٣0٤(.
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 املطلب الثالث: 
آداب الفتوى الشرعية

ملا كانت الفتوى الرشعية هي بيان حكم اهلل ورس�وله يف الواقعة املسؤول عنها بني العباد 
يف اجله�ات األرب�ع من العامل يف أي زمان ويف أي مكان، س�واء كانت هذه الفتوى تتعلق 
بحق�وق اهلل أو بحقوق العباد أو باحلقوق املش�رتكة بينه�ا، وكان املفتي املبنيِّ هلذا احلكم 
ًعا عن اهلل ورس�وله يف ثب�وت هذا احلكم  الرشع�ي يف نظ�ر الرشع اإلس�المي يعت�ر موقِّ
وصحته وااللتزام به يف التطبيق العمي حس�ب ما يدل عليه هذا احلكم يف جمال األحكام 
الرشعية التكليفية اخلمس�ة التي يدور عليها مجيع أحكام الش�ارع اإلسالمي، فقد وجب 
أن يكون هذا املفتي أهاًل لتحمل مسؤولية هذه الفتوى الرشعية؛ بحيث يكون قد حصل 
عىل درجة اإلجازة الرشعية لتويل أمر هذه الفتوى، س�واء كانت عامًة أو خاصًة حس�ب 
احلال واملقام، وهذا ما أكده ابن القيم يف كتابه: إعالم املوقعني، والنووي يف مقدمة كتابه: 

املجموع رشح املهذب)١).
ى للفتوى الرشعية أن يعلم أنه إن أفتى عن جهٍل  ولذلك جيب عىل كلِّ َمن يريد أن يتصدَّ
�د الكذَب فيها عن ِعلم، فقد كذب عىل اهلل ورس�وله، وخان األمانة،  وع�ن عمٍد أو تعمَّ
ًة منه وخيرُجه عن حظرية اإلس�الم والعياذ  وردَّ ع�ىل اهلل حكَم�ه بني عب�اده، وهذا ُيَعدُّ ردَّ
َض نفَس�ه لإلفتاء يف الدين كلَّ احلذر، وال يفتي إال عن علم  باهلل، فليحذر املس�لم أن يعرِّ
يقيني أو ما يغلب عىل ظنه أنه اليقني بناًء عىل ما يصل إليه عْلُمه واجتهاُده يف دليل احلكم 
الرشع�ي الصحي�ح ال�ذي يفتي ب�ه، وهذا يتطلَّب م�ن حيث األصل أن يك�ون املفتي يف 
األح�كام الرشعي�ة ب�ني العباد قد وص�ل إىل درجة االجته�اد املطلق يف معرف�ة األحكام 
الرشعية وذلك يف الفتوى والقضاء، ومن مل يصل إىل هذه الدرجة فعليه االلتزام بالتقليد 
مع األمانة يف النقل من املجتهد الذي يقلده أو ينقل عنه ومع مراعاة ظروف احلال واملقام 
للمفتي واملستفتي يف زمن املجتهد وزمن املقلد؛ وذلك لتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان 

واحلال والشخص.

)١)  آداب الفتوى واملستفتي للنووي يف مقدمة كتابه املجموع رشح املهذب.
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فإذا اس�ُتفتي اإلنس�ان يف نازلٍة َما وكان عاملًِا باحلكم الرشعي فيه فعليه اإلخبار با يعلم، 
وإن كان جاه�اًل به س�واء كان جمتهًدا أو مقلًدا فعليه الصم�ت واإلحالة إىل من يعلم من 
العل�اء ومن أه�ل الذكر، وإال كان آثًا؛ ألن الفتوى أمانة، فال حيل لعامل أن يس�كت عىل 

علمه، وال للجاهل أن يسكت عىل جهله كا قال حممد بن كعب رمحه اهلل)١).
وق�د كان الصحاب�ة الك�رام -ريض اهلل عنه�م مجيًع�ا- يتدافعون الفت�وى عندما تعرض 
عليهم، ويدفعها بعضهم إىل بعض، ويتخوفون منها لشدة مسؤوليتها الدينية وخطورهتا 
يف أمور الدين والدنيا عندهم، وهذا توجيه لعلاء املسلمني من بعدهم حتى ال يترسعوا يف 
الفتوى وهم قد التزموا بآداب الفتوى وضوابطها الرشعية وبتوجيهات اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يف ذلك، وقد روي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار«))).
وق�ال س�حنون -رمحه اهلل-: »أج�رأ الناس عىل الفتي�ا أقلهم علًا« )٣)، وقال الس�ختياين 
-رمح�ه اهلل-: »أج�رس الناس ع�ىل الفتيا أقلُُّهم عل�ًا باختالف العل�اء، وأدرأ الناس من 

الفتيا َأْعَلُمُهم باختالف العلاء«.
يََّبَها الس�لُف الصالح من الصحابة والتابعني وتوقفوا عن  وجلالل أمر الفتوى يف الدين هَتَ
اجل�واب يف الفت�وى، وُعدَّ هذا من دالئل فقههم وأمانتهم يف الدين، وقد اش�تدَّ إنكاُرهم 
ر من ذلك منبًها عىل خطورة  ضوا للفتوى من غري أهلها، بل إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حذَّ عىل من تعرَّ
منصب الفتوى كا يف حديث الدارمي املش�ار إليه من قبل، كا يروي الش�اطبي يف كتاب 
االعتصام حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل ال ينزع العلم بعد أن أعطامهوه انتزاًعا، ولكن ينزعه 
منه�م مع قب�ض العلاء بعلمه�م، فيبقى ناس جهال ُيْس�َتْفَتْوَن فُيفُتون برأهي�م، فُيِضلون 

وَيِضلون«)٤).
ورب�ا كان�ت الفت�وى من بعض الوجوه أخطَر ش�أًنا م�ن القضاء، وق�د ال يصلح هلا َمن 
يصل�ح للقضاء؛ فق�د روي عن أيب حنيفة قول�ه: أصحابنا هؤالء ثالث�ة وثالثون رجاًل، 

)١)  تفسري القرطبي )٤/ ٣0٤(.
)))  سنن الدارمي )١/ ٦9(.

)٣)  سري أعالم النبالء ))١/ ٦٦(.
)٤)  ملزي�د م�ن اإليض�اح والتفصيل يراجع: إع�الم املوقعني الب�ن القيم، واملوافقات للش�اطبي، والفتاوى اإلس�المية 
للباحث ولدار اإلفتاء املرصية، والفقيه واملتفقه للبغدادي، واالعتصام بالكتاب والس�نة للش�اطبي، واألحكام لآلمدي، 

واألشباه والنظائر للسيوطي.
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منه�م ثانية وع�رشون يصلحون للقضاء، ومنهم س�تة يصلحون للفت�وى، ومنهم اثنان 
ح  يصلح�ان يؤدب�ان القضاة وأصحاب الفتوى وأش�ار إىل أيب يوس�ف وزف�ر. وقد رصَّ
الس�بكي يف بع�ض فتاويه بتفضي�ل املفتي وتقديمه عىل القايض؛ وذل�ك ألن ثقافَة املفتي 
ال تع�ود إىل الكتب وحدها وال إىل الفقه ال�ذي حتتويه خاصة، وإنا ثقافة املفتي مع ذلك 
أيًضا هي املعرفة بأمور الناس وعالقات الرجال وتنزيل قواعد الرشع عىل وقائع العرص 

با حيقق املصلحة من ناحية ومقاصد الرشع من ناحية أخرى)١).
ق�ال النووي -رمح�ه اهلل- يف آداب الفتوى واملفتي واملس�تفتي يف مقدم�ة املجموع رشح 
املذه�ب: اعل�م أن اإلفت�اَء عظيُم اخلطر، كب�رُي املوقع، كث�رُي الفض�ل؛ ألن املفتي وارُث 
األنبي�اء -صلوات اهلل وس�المه عليهم- وقائم بغرض الكفاي�ة، ولكنه معرض للخطأ، 

وهلذا قالوا: املفتي موقِّع عن اهلل تعاىل.
وق�ال الن�ووي: »وروينا عن ابن املنكدر ق�ال: العامل بني اهلل تعاىل وخلق�ه، فلينظر كيف 
يدخل بينهم. وقال: روينا عن السلف وفضالء اخللف من التوقُّف عن الفتيا أشياء كثرية 
معروف�ة، وروينا عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال: أدركت عرشين ومائًة من األنصار من 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيسأل أحُدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حتى 
ترجع إىل األول. وعن ابن مس�عود وابن عباس -ريض اهلل عنهم-: من أفتى عن كل ما 
ُيسأل فهو جمنون. وعن الشعبي واحلسن وأيب حصني من التابعني قالوا: إن أحدكم ليفتي 
يف املس�ألة، ول�و وردت عىل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عن�ه- جلمع هلا أهل بدر. وعن 
الش�افعي -ريض اهلل عنه- وقد س�ئل عن مس�ألة فلم جيب، فقيل له: ملاذا مل جتب؟ فقال: 
حتى أدري أن الفضل يف الس�كوت أو يف اجلواب. وعن األثرم: س�معت أمحد بن حنبل 
يكث�ر أن يق�ول: ال أدري، وذلك فيا عرف األقاويل فيه. وعن اهليثم بن مجيل: ش�هدت 
مالًكا س�ئل عن ثان وأربعني مس�ألًة، فقال يف اثنتني وثالثني منها: ال أدري. وروي عن 
مالك أنه ربا كان ُيس�أل عن مخس�ني مس�ألًة، فال جييب يف واحدة منها، وكان يقول: من 
أجاب يف مس�ألة، فينبغي قبل اجلواب أن َيْعِرَض نفَس�ه عىل اجلنة والنار وكيف َخاَلُصه، 
ثم جييب. وس�ئل مالك عن مس�ألة فقال: ال أدري، فقيل له: هي مس�ألة خفيفة س�هلة، 

فغضب وقال: ليس يف العلم يشء خفيف«.
)١)  مقدمة املجموع للنووي.
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ك�ا ي�روي اإلمام النووي عن أيب حنيف�ة أنه قال: »لوال اخلوف م�ن اهلل تعاىل وأن يضيع 
العلم ما أفتيت، يكون هلم املهنأ، وعيَّ الوزر«.

وعىل ذلك ويف ضوء ما س�بق بياُنه من نصوٍص رشعيٍة وآثاٍر يف ش�أن الفتوى يف الدين، 
يكون من أهم آداب املفتي هو احلصوُل عىل درجة العلم بالفتوى مع القدرة عىل االجتهاد 
يف األحكام الرشعية بأدلتها اإلمجالية والتفصيلية؛ وذلك لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من اجتهد فأصاب 
فل�ه أج�ران، ومن اجتهد فأخط�أ فله أجر«. وأص�ول االجتهاد عند العل�اء كا هو مبني 
تفصياًل يف حمله يف مباحث أصول الفقه اإلسالمي هو العلم بالكتاب والسنة، واإلمجاع، 
والقي�اس، وأع�راف الن�اس وعاداهتم، واألدل�ة املتفق عليه�ا واملختلف فيه�ا، ومعرفة 
األش�باه والنظائ�ر، وقواعد الفق�ه العامة واخلاص�ة، والعزائم والرخ�ص، وكيفية إنزال 
حكم الشارع عليها بالنسبة ألفعال العباد، مع مراعاة أن كل نصوص الشارع اإلسالمي 
إنا جاءت من أجل مصلحة العباد، وهلذا وجب عىل املفتي يف اإلفتاء مراعاة ذلك يف كل 

زمان ويف كل مكان، فأينا تكون املصلحة فثمت رشع اهلل تعاىل.
وحدي�ث معاذ بن جبل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينا أرس�له إىل اليم�ن والًيا، وقال له: »بم حتكم؟ 
قال معاذ: أحكم بكتاب اهلل. قال: فإن مل جتد. قال: أحكم بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. قال: فإن 
مل جت�د. ق�ال: أجتهد رأيي وال آلو، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: احلمد هلل الذي وفق رس�وَل رس�وِل اهلل ملا 

يريض اهلل ورسوله«.
وأس�اس الفتوى وروحها وما جيب أن تقوم عليه هو الدليُل واحلجُة من الكتاب والسنة 

والقياس الصحيح وإمجاع األمة.
وقد كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيس�أل عن املسألة، فيرضب هلا األمثلة ويش�بهها بنظائرها، وقد 
كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُسئل أحُدهم عن مسألة أفتى باحلجة نفسها فيقول: قال 

ا يف فتاوهيم. اهلل كذا، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كذا، أو فعل كذا، وهذا كثري جدًّ
ثم جاء التابعون واألئمة بعدهم، فكان أحُدهم يذكر احلكم ثم يستدل عليه، وعلمه يأبى 
ص له  أن يتكلم بال حجة، والس�ائل يأبى قبوله بال دليل)١). ولذلك فينبغي للمفتي املرخَّ
بالفت�وى أن يذك�ر دليَل احلكم ومأخذه م�ا أمكن ذلك، وال يلقيه إىل املس�تمع جمرًدا من 

)١)  إعالم املوقعني البن القيم )٤/ ٥9) وما بعدها(.
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دليله ومأخذه إال لرضورة احلال واملقام التي تقتيض ذلك)١).
ومن آداب الفتوى الرشعية عند االستدالل هلا من الكتاب أن يكون املفتي عاملًِا بالكتاب 
ه، وجممله ومفصله، وحُمَْكِمه ومتشاهبه، وناسخه ومنسوخه، وآيات  ه وخاصِّ الكريم عامِّ
األحكام فيه، وأسباب النزول، والقراءات التي نزل هبا، وما استقرَّ عليه الوحي يف النزول 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص والقراءات املتواترة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته من بعده واملدونة يف الصحف 
الت�ي دون�ت فيها بكتاب الوحي بإذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومجع�ت ورتبت يف عهد أيب بكر -ريض 
اهلل عنه- ثم نس�خ منها مصحف عثان الذي تم توزيعه عىل أقاليم الدولة اإلس�المية يف 
خالفته وتم اإلمجاع عليه بني املسلمني سلًفا وخلًفا حتى اآلن، وهو املتداول بينهم باسم 
مصحف عثان خلتمه بخاتم اخلالفة يف عهده بعد نسخه من األصل الذي تركه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وتوزيعه عىل األقاليم اإلسالمية.
وق�د ت�وىلَّ اهلل تعاىل وحَده حفظ كتاب�ه من التبديل والتحريف والتغيري إىل قيام الس�اعة، 
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّ��ا َلُۥ لََحٰفُِظوَن{ ]س�ورة احلجر:  وذل�ك بقوله س�بحانه: }إِنَّ��ا َنُۡن نَزَّ

اآلية 9[.
كا جيب عىل املفتي يف االستدالل بالسنة أن يكون عاملًِا هبا، وعارًفا بالصحيح منها وغري 
الصحيح، ودرجة كل منها، واملتواتر، واآلحاد، والثابت، واملوضوع املقطوع بكذبه عىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والتفريق بني ُسنَّة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وُسنَّة صحابته الكرام، ومعرفة رواة احلديث، 
ودرجاهت�م، وطبقات الرواة، وغري ذلك مما يتطلبه علم احلديث روايًة ودرايًة مما يقتضيه 

احلال واملقام عند االستدالل بالسنة يف األحكام الرشعية إفتاًء أو قضاًء.
ة االنتفاع هبا أن يراعَي املفتي أموًرا منها: وينبغي لسالمة الفتيا وصدقها وصحَّ

• حترير ألفاظ الفتوى لئال تفهم عىل وجه باطل، وإذا كان للمسألة تفصيل أن يستفهم 	
ا؛ ألن احلكم ع�ىل اليء فرع عن  الس�ائل عنه�ا ليصل إىل حتديد الواقع�ة حتديًدا تامًّ

تصوره.
• أال تكون الفتوى بألفاظ جمملة؛ كمن سئل عن مسألة يف الزكاة، فأجاب عنها املفتي 	

بقوله: ترصف بنصاهبا عىل مستحقيها.

)١)  املرجع السابق بترصف.
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• ذكر دليل احلكم يف الفتوى، س�واء كان عن نص أو اجتهاد؛ ألن ذلك َأْدَعى للقبول 	
يف النفس وفهم ملبنى احلكم عند املستفتي.

• ينبغ�ي أال يق�ول املفت�ي يف الفتي�ا: هذا حك�م اهلل ورس�وله إال بنص قاط�ع الثبوت 	
والدالل�ة، ويتجن�ب ذل�ك يف األمور االجتهادي�ة، ويقول: احلكم رشًع�ا بكذا واهلل 
أعلم، وذلك بناًء عىل ما يصل إليه من الدليل الذي يغلب عىل ظنه أنه حكم الرشع.

• أن تك�ون الفتي�ا ب�كالم موج�ز واض�ح تراع�ي ح�ال املس�تفتي ودرجت�ه العلمي�ة 	
واالجتاعية)١).

إذا مل يتمك�ن املفت�ي من الوصول إىل حقيقة املراد من القضي�ة املفتى فيها أو الدليل الذي 
ينطب�ق عليه�ا، فليتوقْف عن احلكم حت�ى يصَل إىل معرفة امل�راد أو الدليل، أو حييلها إىل 
م�ن هو َأْعَلُم منه، أو جيمع معه ِمن أهل العلم والفتوى َمن يستش�ريهم يف بياهنا واحلكم 
فيه�ا؛ ألن الفتوى بغري علٍم ضاللٌة يف الدين وإضالٌل قد يؤدي بصاحبه إىل النار والعياذ 
ْأ مقعَده من  ل عيَّ ما مل َأُقْل َفْلَيَتَبوَّ باهلل، فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- مرفوًعا: »من تقوَّ
النار، ومن استش�اره أخوه املس�لم فأشار عليه بغري رش�د فقد خانه، ومن ُأْفتَِي بفتيا غري 
ثب�ت فإنا إثمه ع�ىل من أفتاه«))). وعن عبد اهلل بن عمرو ب�ن العاص -ريض اهلل عنها- 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتُزُعه من العباد، ولكن يقبض العلم 
ذ الناُس رؤوًس�ا جهااًل، فُس�ئلوا فَأْفَتْوا بغري علم،  بقبض العلاء، حتى إذا مل ُيْبِق عاملًِا، اختَّ
فضل�وا وأضلوا«)٣). وعن ابن عباس -ريض اهلل عنه-: »أن رجاًل أصابه جرح عىل عهد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم أصابه احتالم، فُأمر باالغتسال، فات، فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 

قتلوه قتلهم اهلل، أمل يكن شفاء الِعيِّ السؤال؟«)٤).
وق�ال ال�راء -ريض اهلل عنه-: لقد رأيت ثالثائ�ة من أهل بدر ما منهم من أحد إال وهو 

حيب أن يكفيه صاحبه الفتوى)٥).
)١)  آداب الفتوى واملفتي للنووي )١/ ١٤(، وإعالم املوقعني البن القيم )٤/ ١99(.

)))  رواه أمحد يف املسند ))/ ١)٣(، واحلاكم )١/ 9)١(.
)٣)  رواه البخاري.

)٤)  رواه عبد الرزاق يف املصنف 8٦٧، والدار قطني )١/ ١9١(، وابن حبان يف صحيحه وصححه )٤/ ١٣(، واحلاكم 
يف املستدرك )١/ ١٣8(.

)٥)  الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ))/ ٣٤9(.
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وق�ال ع�ي بن أيب طالب -كرم اهلل وجهه وريض اهلل عن�ه-: »مخس احفظوهن: ال خياف 
عبد إال ذنبه، وال يرجو إال ربه، وال يستحي جاهل أن يسأل، وال يستحي عامل إن مل يعلم 

أن يقول: اهلل أعلم«)١).
وق�ال اب�ن القيم -رمح�ه اهلل تع�اىل-: إذا َنَزَلت باحلاك�م أو املفتي النازل�ُة، فإما أن يكون 
عاملًِا باحلق فيها أو غالًبا عىل ظنه بحيث قد اس�تفرغ ُوْس�َعه يف طلبه ومعرفته أو ال، فإن مل 
يك�ن عاملًِ�ا باحلق فيها وال َغَلَب عىل ظن�ه، مل حِيلَّ له أن يفتَي وال يقيَض با ال يعلم، ومتى 
 َ َم َرّبِ ض لعقوبة اهلل ودخل حت�ت قوله تعاىل: }قُۡل إِنََّم��ا َحرَّ أق�دم ع�ىل ذلك فقد تع�رَّ
ِ َما لَۡم  ن تُۡشُِكواْ بِٱللَّ

َ
ۡثَم َوٱۡلَۡغَ بَِغۡيِ ٱۡلَ��ّقِ َوأ ٱۡلَفَوِٰح��َش َم��ا َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَط��َن َوٱۡلِ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن{ ]س�ورة األعراف: اآلية ٣٣[.  ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
ِۡل بِهِۦ ُس��ۡلَطٰٗنا َوأ ُيَنّ

فقد جعل اهلل س�بحانه يف اآلية القوَل عليه بال علٍم َأْعَظَم املحرمات األربع التي ال تباح 
بحال -واملنصوص عليها يف اآلية- والتي جاء التحريم فيها بصيغة احلرص. ودخل ذلك 
بنٌِي ١٦٨ إِنََّما  ��ۡيَطِٰنۚ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ أيًض�ا حتت قوله تعاىل: }َوَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ
ِ َما َل َتۡعلَُموَن{ ]سورة البقرة: اآليتان  ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ

َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ ُمرُُكم بِٱلسُّ

ۡ
يَأ

١٦8، ١٦9[. ودخ�ل يف ق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »من أفتى بغري علم فإن�ا إثمه عىل من أفتاه«. 
وإن كان املفتي قد عرف احلقَّ يف املسألة علًا أو ظنًّا غالًبا مل حَيِلَّ له أن يفتي وال أن يقيض 
بغريه. فاحلاكم واملفتي والش�اهد عىل احلكم كلٌّ منهم خُمِْرٌ عن حكم اهلل يف املس�ألة حمل 
احلك�م أو اإلفت�اء؛ فاحلاكم خمر عن اهلل ومنفذ حلكمه، واملفتي خمر غري منفذ قضاًء؛ ألن 
حك�م التنفي�ذ يق�ع عىل عاتق املس�تفتي ديانًة إن كان�ت الفتوى تتعلق ب�ه، وعىل غريه إن 
كانت ملن طلبها له فيا تصح اإلنابة فيه رشًعا، وأما الشاهد فهو خمر بشهادته عن الواقعة 
الت�ي انطب�ق عليها دليل احلكم الرشعي الذي حكم ب�ه احلاكم أو أفتى به املفتي، ولذلك 
وجب عىل الش�اهد أن تكون ش�هادته كا أش�ار النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما يشهد به الشاهد: »عىل 
مثل الش�مس فاش�هد أو دع«. فمن أخر منهم عا يعلم خالفه فهو كاذب عىل اهلل عمًدا، 
ِيَن َكَذبُواْ َعَ  وقد ردَّ عىل اهلل حكَمه، وينطبق عليه قوله تعاىل: }َوَيۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ تََرى ٱلَّ
ةٌ{ ]س�ورة الزمر: اآلية ٦0[. ومن أظلم ممن كذب عىل اهلل وعىل  ۡس��َودَّ ِ وُُجوُهُهم مُّ ٱللَّ

)١)  جامع بيان العلم وفضله البن عبد الر )١/ ٣88(.
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دين�ه. أعاذن�ا اهلل منه�م يف الدنيا واآلخ�ر، وهدانا إىل احلق وإىل الرصاط املس�تقيم يف كل 
أمور ديننا ودنيانا، وهو بعباده املؤمنني رؤوف رحيم.

كا يش�رتط يف املفتي أن يكون مس�لًا مكلًفا ملاًّ باألحكام الرشعية، وثقًة مأموًنا يف دينه 
ودنياه يف حال الرضا والغضب، منزًها عن أس�باب الفسق وخوارم املروءة، فقيَه النفس 
س�ليَم الذهن، رصنَي الفكر، صحيَح الترصف واالس�تنباط، متيقًظا، وهذا ما نص عليه 
اإلم�ام الن�ووي ريض اهلل عنه، ثم قال حكاية عن الش�يخ أيب عمرو بن الصالح: وينبغي 
للمفت�ي أن يكون كالراوي يف أن�ه ال يؤثر فيه قرابة وال عداوة وال جر نفع وال دفع رض؛ 
ألن املفت�ي يف حك�م خمر ع�ن الرشع ب�ا ال اختصاص له بش�خص، ف�كان كالراوي ال 

كالشاهد، وفتواه ال يرتبط هبا إلزام بخالف حكم القايض)١).
وقد نقل النووي عن املاوردي يف كتابه احلاوي: أن املفتي إذا نابذ يف فتواه ش�خًصا معينًا 

صار خصًا حكًا معانًدا، فرتد فتواه عىل من عاداه، كا ترد شهادته عليه.
وفت�اوى م�ن مل تتوافر فيهم رشوط الفت�وى مردودٌة ال تقبل منه�م، وال يصح العمل هبا 
ال ديان�ًة وال قض�اًء، ويدخل فيه�م الرشار والرافضة الذين يس�بون الصحابة والس�لف 
الصالح، ويكفرون املسلمني بالشبهات، أو يفسقوهنم بغري حكم قضائي أو بينة رشعية.
ى ألم�ر الفت�وى يف الدين أن يك�ون عىل بين�ٍة من نفس�ه ومعرفة  وجي�ب ع�ىل م�ن يتصدَّ
حال�ه ومكانت�ه العلمية ودرجته بني املتفقهني م�ن الفقهاء والعلاء املش�تغلني يف الفتوى 
ع�ن اجتهاد ودليل واملقلدين ع�ن غريهم يف الفقه والفتوى بدلي�ل أو بغري دليل؛ وذلك 
ألن املفتني يف الرشع قس�ان: قسم مس�تقل يف احلكم عن غريه باالجتهاد الذي يقوم عىل 

الدليل الرشعي، وقسم غري مستقل، وهو الذي يكون عن نقل وتقليد.
فاملس�تقل بنفس�ه للوص�ول إىل معرفة احلكم الرشع�ي واإلفتاء به: يش�رتط فيه أن يكون 
جمته�ًدا يف األحكام الرشعية، عاملًِا با يش�رتط يف األدلة ووج�وه داللتها، ويكفيه اقتباس 
األحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، وهذا يتطلب يف املفتي أن يكون عاملًِا بأصول 
الفقه اإلس�المي، وحاز درجة العلم فيه عىل يد أهل االختصاص من العلاء املس�لمني، 
ك�ا يتطل�ب يف املفتي املس�تقل أن يكون عارًفا م�ن القرآن وعلوم�ه، واحلديث وعلومه، 

)١)  آداب الفتوى للنووي من مقدمة املجموع رشح املهذب.
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والناسخ واملنسوخ، والنحو واللغة العربية والرصف، واختالِف العلاء واتفاِقهم بالقدر 
ن معه من الوفاء برشوط األدلة واالقتباس منها، وعاملًِا بالفقه ضابًطا ألمهات  الذي يتمكَّ
مسائله وتفاريعه عند النظر والبحث يف احلادثة املعروضة ملعرفة احلكم الرشعي واإلفتاء 

به فيها.
قال اإلمام النووي -ريض اهلل عنه-: فمن مجع هذه األوصاف فهو املفتي املطلق املستقل 
ال�ذي يت�أدَّى به فرض الكفاي�ة، وهو املجتهد املطلق املس�تقل؛ ألنه يس�تقل باألدلة بغري 

تقليد وتقيد بمذهب أحد إلصدار فتواه وحكمه الرشعي للحادثة)١).
وال يشرتط يف املجتهد املطلق أن يكون مجيع األحكام الرشعية عىل ذهنه، بل يكفيه كونه 
حافًظا املعظم متمكنًا من إدراك الباقي عىل قرب من مكاهنا املتفق عليه منها عند الفقهاء 

املجتهدين.
وأم�ا القس�م الثاين م�ن املفتني، فه�و اخلاص باملفت�ي غري املس�تقل، وهو املقل�د يف فتواه 

واملنتسب إىل أئمة املذاهب الفقهية املتبوعة، وهلذا النوع من املفتي أربعة أحوال:
األول: املجته�د املس�تقل بنفس�ه يف الوص�ول ملعرف�ة احلك�م الرشع�ي بطري�ق إمامه يف 
االجته�اد والدلي�ل، فليس مقلًدا إلمامه يف املذهب وال يف الدليل املس�تدل به ملس�ألة ما، 
وإنا ينس�ب إىل إمامه س�لوكه وطريقته يف االجتهاد للوصول إىل احلكم الرشعي، وهذا 
الن�وع م�ن املفتني ال يتقيد بمذه�ب إمامه الذي أخذ عنه العلم، ب�ل يأخذ احلكم من أي 

مذهب حسب ما يدل عليه الدليل الذي يعول عليه يف احلكم والفتوى))).
والث�اين: املجتهد املقيد بمذهب إمامه، وهذا هو املس�تقل يف حكمه بتقرير أصول مذهبه 
وإمامه وإن خالف حكمه واجتهاده حكم مذهبه وإمامه، ومن أمثلة هؤالء: أبو يوس�ف 
وحمم�د بن احلس�ن صاحبا اإلمام أيب حنيف�ة، واإلمام النووي، وابن تيمي�ة، وابن القيم، 

وغريهم من األئمة العظام املجتهدين يف مجيع املذاهب الفقهية اإلسالمية)٣).
والثال�ث: م�ن املقلدين: أن ال يبلغ يف فقهه رتبة أصح�اب الوجوه يف املذهب، لكنه فقيه 
النف�س حافظ مذهب إمامه، ع�ارف بأدلته، قائم بتقريرها، يص�ور وحيرر ويقرر ويمهد 

)١)  املرجع السابق.

)))  املرجع السابق.

)٣)  املرجع السابق.
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ويزي�ف ويرج�ح، لكنه َقرُصَ عن أولئ�ك لُقُصوره عنهم يف حف�ظ املذهب أو االرتياض 
يف االس�تنباط أو معرف�ة األصول ونحوها م�ن أدواهتم، وهذه صفة كث�رة من املتأخرين 
إىل أواخ�ر املائ�ة الرابع�ة، وهم من صنفوا املذه�ب وحرروه ومل يلحق�وا الذين قبلهم يف 
التخريج، وتصانيف هؤالء هي معظم الرتاث الفقهي الذي يشتغل عليه الناس والعلاء 
حتى اليوم)١). وأما فتاوي هؤالء فكانوا يفتون فيها عىل طريقة من قبلهم ويقيس�ون غري 

املنقول عنهم عىل ما نقل عنهم.
وأما احلالة الرابعة من أحوال املفتني غري املستقلني بالدليل: فهي أن يقوم الشخص بحفظ 
املذهب ونقله عن إمامه املقلد له ونقله وفهمه، وفتواه تقوم عىل حكاية ما ينقله من كتب 
املذه�ب م�ن نصوص إمامه وختريج املجتهدين يف مذهب�ه، وما ال جيده منقواًل بنصه نقل 
مم�ن ه�و قريب من�ه يف معناه وأحلقه به يف احلك�م والفتوى، وما مل جي�ده بالنص أو املعنى 
أدرجه حتت ضابط من ضوابط املذهب، وما ليس كذلك أمسك عن الفتوى فيه، ودليل 
ه�ذا يق�ع نادًرا يف كتب الرتاث هل�ؤالء الفقهاء؛ إذ يبعد كا -قال إم�ام احلرمني- أن تقع 
مس�ألة مل ينص عليه�ا يف املذهب وال هي يف معنى املنص�وص وال مندرجة حتت ضابط، 
ورشط املفت�ي يف ه�ذه احلالة كونه فقيه النف�س وذا حظ وافر من الفقه، ويكتفى يف حفظ 
املذهب هلذه الدرجة والتي قبلها أن يكون معظم أحكام املذهب وقواعده وضوابطه عىل 
ذهن�ه، ويتمكن بعلمه ودربته من الوقوف ع�ىل الباقي عىل قريب منه من املصادر املدونة 

والثابتة لديه عند احلاجة))).
ومن آداب اإلفتاء مراعاة املفتي حال املستفتي ومراده من السؤال حيث رشع للمفتي، بل 
ينبغي له أن يزيد يف اجلواب عىل ما تضمنه س�ؤال املس�تفتي إذا رأى أنه بحاجٍة إىل معرفة 
يشء آخ�ر غري ما س�أل عنه، وهذا صحيح يف بيان األح�كام الرشعية عند مجهور الفقهاء 
واألصوليني، كا فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع السائل عن ماء البحر يف الطهارة، فأجاب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: 
»هو الطهور ماؤه احلل ميتته«. حيث زاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلواب عند السؤال بالوضوء باء 
البح�ر بح�ل ميتته أيًضا؛ وذلك لعلمه ملسو هيلع هللا ىلص من س�ؤال الس�ائل أنه بحاج�ة إىل بيان كل ما 

)١)  املرجع السابق.

)))  املرجع السابق.
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يتعل�ق باء البحر يف الطهارة وغريها له وجلميع املس�لمني. وكذل�ك قال اخلطايب -رمحه 
اهلل- يف معامل السنن)١) يف فوائد حديثه ملسو هيلع هللا ىلص: »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«: وفيه أن العامل 
واملفت�ي إذا ُس�ئل ع�ن يشء وهو يعلم أنَّ بالس�ائِل حاجًة إىل معرفة م�ا وراءه من األمور 
التي تتضمنها مس�ألُته أو تتصل بمس�ألته، كان مستحبًّا له تعليُمه إياه والزيادة يف اجلواب 
ًف�ا ملا ال َيْعنِي من الكالم، أال تراهم  ع�ن مس�ألته، ومل يكن ذلك عدواًنا يف القول وال تكلُّ
س�ألوه ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن ماء البحر فحس�ب؟ فأجاهبم ع�ن مائه وعن طعامه؛ لعلم�ه ملسو هيلع هللا ىلص بأنه قد 
يع�وز الس�ائلني ال�زاد يف البحر ك�ا يعوزهم املاء الع�ذب للرشب منه والتطه�ر به، وماُء 
البح�ر يص�حُّ إطالُقه جماًزا ع�ىل ماء النهر، فلا مجع�ت احلاجة الس�ائلني إىل ماء البحر يف 

الطهارة والطعام والرشاب، انتظمهم اجلواب))).
وبذلك قال الشوكاين يف فوائد هذا احلديث الذي رواه ابن عمر -ريض اهلل عنه- قال: قد 
عقد البخاري لذلك باًبا، فقال: باب إجابته بأكثر مما سأله، وذكر حديَث ابن عمر، فكأنه 
سأله عن حالة االختيار، فأجابه عنها وعن حالة االضطرار، وليست أجنبية عن السؤال؛ 
ألن حالة الس�فر تقتيض ذلك، وأما ما وقع يف كالم كثري من األصوليني أن اجلواب جيب 
أن يكون مطابًقا للس�ؤال، فليس املراد باملطابقة عدم الزيادة؛ بل املراد أن اجلواب يكون 

مفيًدا للحكم باملسؤول عنه)٣).
وق�د ذك�ر ابن القيم يف هذا املقام عن�د حديثه عن مراتب اجلود: اجل�ود بالعلم وبذله من 
ُف من املال، والناُس  أعىل مراتب اجلود، واجلود به أفضل من اجلود باملال؛ ألن العلم أرْشَ
يف اجل�ود ب�ه عىل مراتَب متفاوتٍة، وقد اقتضت حكمة اهلل تعاىل وتقديره النافذ أن ال ينفع 
به بخياًل أبًدا، ومن اجلود بالعلم أن تبذله ملن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرًحا)٤)، وأن 
الس�ائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جواهبا جواًبا شافًيا ال يكون جوابك له بقدر 
ما تدفع به الرضورة كا يفعل بعضهم يف اجلواب عن الفتيا بنعم أو ال مقترًصا عليها)٥).

)١)  معامل السنن )١/ 8١(.
)))  املرجع السابق بترصف.
)٣)  نيل األوطار )١/ ١)(.

)٤)  مدارج السالكني البن القيم ٣0٥ وما بعدها.
)٥)  املرجع السابق.
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قال ابن القيم: وقد شاهدت من شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس اهلل روحه- يف ذلك أمًرا 
عجًب�ا؛ كان إذا ُس�ئل عن مس�ألة ُحْكمية َذَكَر يف جواهبا مذاهب األئم�ة األربعة إذا َقَدر، 
ومآخ�ذ اخلالف، وترجيح القول الراجح، َوَذَكَر متعلقاِت املس�ألة الت�ي ربا تكون َأْنَفَع 
للس�ائل من مس�ألته، فيكون فرُحه بتلك املتعلقات واللوازم َأْعَظَم من فرحته بمس�ألته. 

وفتاويه -رمحه اهلل- منشورٌة بني الناس.
وق�د س�أل الصحاب�ة -ريض اهلل عنه�م- النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املواض�أة باء البح�ر فقال: »هو 
الطهور ماؤه احلل ميتته«، فأجاهبم عن سؤاهلم، وجاء عليهم با لعلهم يف بعض األحيان 

إليه أحوج مما سألوه عنه.
وكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا س�ألوه عن احلكم نبههم عىل علته وحكمته؛ كا يف سؤاهلم عن بيع الرطب 
بالتم�ر، فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص يف اجل�واب: »أينق�ص الرطب إذا ج�ف؟ قالوا نعم. ق�ال: فال إذن«. 
م�ع أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن خيفى عليه نقصان الرطب بجفافه، ولك�ن نبههم يف اجلواب عىل علة 
ا يف أجوبته ملسو هيلع هللا ىلص ملن سأله من املسلمني؛ كا يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف  احلكم الرشعي. وهذا كثري جدًّ
إجابة الس�ائل عن بيع التم�ر الذي أصابته اجلائحة بعد البي�ع: »إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة، فال حيل لك أن تأخذ من مال أخيك ش�يًئا، بم يأخذ أحُدكم مال أخيه 
ح ملسو هيلع هللا ىلص بالعلة التي حيرم ألجلها إلزام البائع للمشرتي بثمن املبيع الذي  بغري حق؟«. فرصَّ
أصابته اجلائحة بعد البيع وهي -أي اجلائحة- ال يد للمش�رتي فيها، فهي َمنُْع اهلل الثمرَة 

التي ليس للمشرتي صنع فيها)١).
ومن آداب الفتوى َرْفُع املفتي بفتواه اللَّْبَس وكشف اإلشكال عن املستفتي؛ ألن الواجب 
عىل املفتي أن هيتم بإيضاح اجلواب يف الفتوى جهده، وجيتهد يف بيان احلكم الرشعي فيها 
قدر وس�عه؛ بحيث يكون جوابه بياًنا للحكم وُمزحًيا لإلش�كال املحتمِل إيراُده يف املسألة 
بالس�ؤال، وه�ذا ما نبَّه علي�ه كثري من الفقه�اء واملفتني من العلاء املجتهدي�ن منهم: ابن 

الصالح والنووي وابن القيم رمحهم اهلل))).
ة؛ بل  قال ابن القيم: ال جيوز للمفتي الرتويج وختيري الس�ائل وإلقاؤه يف اإلش�كال واحلَرْيَ

)١)  املرجع السابق.
)))  آداب الفتوى البن الصالح 9٤ وما بعدها، املجموع للنووي )١/ )8(، وإعالم املوقعني البن القيم )٤/ ١٧٧(.
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عليه أن يبني بياًنا مزياًل لإلش�كال، متضمنًا لفصل اخلط�اب، كافًيا يف حصول املقصود، 
ال حيتاج معه إىل غريه، وال يكون كاملفتي الذي ُسئل عن مسألة يف املواريث فقال: يقسم 

بني الورثة عىل فرائض اهلل عز وجل، وكتبه فالن!!
وه�ذا ال يتع�ارض مع التوقف عن البي�ان يف احلكم املختلف فيه ب�ني العلاء يف األمر أو 
الواقعة املس�ؤول عنها التي تقبل االجتهاد واخلالف يف احلكم بني الفقهاء؛ وذلك تورًعا 
من املفتي عن القول الراجح منها، أو للرتيُّث يف البحث للوصول إىل الرتجيح فيها بدليٍل 
يص�ل إليه يرفع هذا اخلالف، أو يرجح أحدمها عىل اآلخر، فإن املفتي املتمكن من العلم 
املضطل�ع به قد يتوقف يف بيان اجلواب يف املس�ألة املتناَزع فيها عند العلاء، فال يقدم عىل 
اجلزم فيها بغري علم، وغاية ما يمكنه يف ذلك أن يذكَر اخلالَف فيها للس�ائل ويرتَك له أن 
خيتار اجلواب منها حس�ب ما يطمئن إليه قلبه ويميل إليه؛ ألن اجلميع له سنُده الرشعي، 
وتقليُده ألي مذهب من املذاهب الفقهية الرشعية جائز رشًعا، ويصح العمل به؛ حلديث 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اسَتْفِت قْلَبَك ولو أفتاك الناس وأفتوك«)١).
وكث�رًيا ما كان ُيس�أل اإلمام أمح�د -ريض اهلل عنه- وغرُيه من األئم�ة أصحاب املذاهب 
الفقهي�ة ع�ن مس�ألة فيق�ول: فيه�ا ق�والن، أو يق�ول: ق�د اختلفوا فيه�ا، وه�ذا كثري يف 
كت�ب الفقه�اء؛ كأجوبة اإلمام الش�افعي واإلمام أمح�د بن حنبل وغريه�م من الصحابة 

والتابعني))).
ففي أجوبة اإلمام أمحد بن حنبل نجد ذلك كثرًيا؛ وذلك لس�عة علمه وورعه، وهو كثري 
أيًض�ا يف كالم اإلمام الش�افعي حيث يذكر املس�ألة ث�م يقول: فيها ق�والن، وقد اختلف 
أصح�اب الش�افعي: هل يضاف الق�والن اللذان حيكيها إىل مذهبه وينس�بان إليه أم ال؟ 

عىل طريقني)٣).
وإذا اختل�ف الصحابة يف مس�ألة ما، ومل يتبني للمفتي الق�ول الراجح من أقواهلم، فقال: 
هذه مس�ألة اختلف فيها فالن وفالن من الصحابة عىل كذا وكذا، وذكر لكلٍّ دليَله، فقد 

)١)  أدب الفتوى البن الصالح ١09 وما بعدها.
)))  إعالم املوقعني )٤/ ١٧8( وما بعدها.

)٣)  املرجع السابق.
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انتهى إىل ما يقدر عليه من العلم، كا قال ابن القيم رمحه اهلل)١).
ومن آداب املفتي يف اجلواب عىل سؤال املستفتي أن يكون اجلواب حمرًرا ملخًصا يستطيع 
العامي أن يستوعبه ويعيده، إال إذا كان باملستفتي حاجة إىل معرفة أمر آخر مل يسأل عنه، 
حيث يرشع للمفتي أن يذكره له؛ كا فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الصحابة يف السؤال عن الوضوء 

من ماء البحر، وقد سبق توضيُح ذلك وبياُنه.
ق�ال اب�ن الصالح -رمحه اهلل-: إذا كانت املس�ألة حتتاج إىل تفصي�ل مل يطلق اجلواب فإنه 
خطأ، ثم له أن يس�تفصل الس�ائل إن حرض، وله أن يقترص عىل جواب أحد األقس�ام إذا 
علم أنه الواقع للسائل، ولكن يقول: هذا إًذا كذا وكذا، وله أن يفصل األقسام يف جوابه 

ويذكر حكم كل قسم))).
ْل يف السؤال،  وقال اخلطيب البغدادي -رمحه اهلل-: ومتى كانت املسألة ذات أقسام مل ُتَفصَّ
ْز أن يضع جواَبه عىل بعضها فقط، بل جيب عليه أن يقسم املسألة فيقول: إن كان كذا  مل جَيُ
فاحلك�م فيه كذا، وإن كان كذا فاحلك�م فيه كذا، وإن كان كذا فاحلكم فيه كذا، وجيب أن 

يكون جواب املفتي حمرًرا، وكالمه ملخًصا)٣).
وق�ال اب�ن الصالح حكاي�ًة عن القايض أيب احلس�ن املاوردي: إن املفت�ي عليه أن خيترص 
جواَب�ه، فيكتف�ي في�ه بأن�ه جيوز أو ال جي�وز، أو أنه ح�ق أو باطل، وال يع�دل إىل اإلطالة 
واالحتج�اج ليفرق بني الفتوى والتصنيف، ولو س�اغ التجاوز إىل قليل لس�اغ إىل كثري، 
ولصار املفتي مدرًسا، ولكل مقام مقال، فقد حيتاج املقام إىل اإلجياز، وقد حيتاج إىل البيان 
والتفصي�ل، وهذا ثابت يف كتب الفقهاء واملفتني قدي�ًا وحديًثا. قال ابن النجار يف رشح 
التحرير يف الفتاوي: إن العلاء مل يزالوا إذا كتبوا عليها اطمأنوا وزادوا عىل املراد، بل كان 
بعضهم ُيْس�أل عن املس�ألة، فيجيب فيها بمجلد أو أكثر، وقد وقع هذا كثرًيا للمفتني يف 

كتبهم)٤).

)١)  املرجع السابق.
)))  أدب الفتوى البن الصالح 9٦ وما بعدها.

)٣)  الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ))/ ١88(، وما بعدها.
)٤)  يراج�ع الفت�اوى اإلس�المية عن�د الفقه�اء يف مكاهن�ا وما صدر ع�ن دار اإلفتاء املرصي�ة وغريها يف ال�دول العربية 

واإلسالمية، وللباحث: الفتاوى اإلسالمية.
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ومن آداب الفتوى أن يكون املفتي عاملًِا باألحكاِم الرشعية القطعية والظنية، وبقواعِدها 
العام�ة واخلاص�ة، ومص�ادِر ه�ذه األح�كام، والفرِق بني حك�م املفتي الع�ام واخلاص، 
وحك�م احلاك�م والقايض يف الوقائ�ع اخلاصة التي حيك�م فيها بني العب�اد بحكم واجب 
النف�اذ، ورف�ع النزاع واخلصومة بينه�م يف هذه الوقائ�ع، وفتوى املفتي الت�ي تتغري بتغري 

األحوال واألشخاص والزمان واملكان.
نَّة الرصحية العامة واخلاصة  فأحكام الرشيعة اإلسالمية قسان: قسم مصدره الكتاب والسُّ
أو إمج�اع األمة: كوج�وب الصالة والصيام وال�زكاة واحلج مث�اًل يف الواجبات الرشعية 
املقط�وع يف احلك�م بوجوهبا ع�ىل املكلفني من العب�اد، وحتريم الزنا واخلمر واملس�كرات 
والقتل بغري حق والرسقة واإلفس�اد يف األرض يف املحرم�ات الواجب االنتهاء عنها من 

العباد الكلفني يف رشيعة اإلسالم.
والقس�م الث�اين من األح�كام الرشعي�ة: أح�كام مصدره�ا االجتهاد الرشع�ي املنضبط 
بضواب�ط ال�رشع دون أن تكون مس�تندًة إىل نصوص تفصيلية مب�ارشة يف الداللة عليها؛ 
كأن تكون هذه األحكام مبنيًة عىل مصلحٍة سكت عنها الرشع وال َنصَّ فيها، أو عرٍف مل 

ينشئه نص رشعي؛ كالرتايض يف البيوع وألفاظ اليمني، ونحو ذلك.
فأحكام القس�م األول ثابتٌة إىل يوم الدي�ن؛ ألهنا قطعيُة الثبوت والداللة، فال تتغري بتغري 
الزم�ان واملكان، وهذا ما عليه إمجاع علاء أمة اإلس�الم خلًفا عن س�لف إىل يوم الدين، 
ويف ه�ذا ق�ال ابن حزم -رمح�ه اهلل-: إذا ورد النص من القرآن أو الس�نة الثابتة يف أمٍر ما 
ٍع أن ذلك احلكم ق�د انتقل أو بطل من أج�ل أنه انتقل ذلك  ع�ىل حك�ٍم ما، ثم ادع�ى مدَّ
ال�يء املحكوم فيه عن بعض أحواله أو تبدل زمانه أو مكانه، فعىل مدعي انتقال احلكم 
من أجل ذلك أن يأيَت برهان من نص قرآين أو سنة.. فصح أنه ال معنى لتبدل الزمان وال 
لتب�دل امل�كان وال لتغري األحوال، وأن ما ثبت فه�و ثابت أبًدا يف كل زمان ويف كل مكان 

وعىل كل حال حتى يأيت نص ينقله عن حكمه يف زمان آخر أو حال أخرى)٥).
وأما أحكام القس�م الثاين من األحكام الرشعية: فهي األحكام االجتهادية التي قد تتغري 
بحسب اجتهاد املجتهد املتوفر فيه رشوط االجتهاد الرشعي حسب ما هو مدون يف مظانه 

)٥)  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )٥/ ٣( وما بعدها.
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عن�د علاء األص�ول، ومعرفته بتحقيق املن�اط للحكم وحتقق املصلح�ة ومراعاة أعراف 
الن�اس وعاداهتم بالضوابط الرشعية املعلومة بحكم ال�رشع عند العلاء املجتهدين. ويف 
ذل�ك يقول اب�ن القيم -رمحه اهلل-: األح�كام نوعان: نوع ال يتغري ع�ن حالة واحدة هو 
عليه�ا ال بحس�ب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئم�ة؛ كوجوب الواجبات، وحتريم 
املحرم�ات، واحل�دود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم، ونحو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري 

وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه.
والن�وع الث�اين: ما يتغ�ري بحس�ب اقتضاء املصلح�ة ل�ه زماًنا ومكاًن�ا وح�ااًل؛ كمقادير 
التعزيرات وأجناس�ها، وصفاهتا، فإن الشارع ينوع فيها بحسب املصلحة، فرشع التعزير 

بالقتل ملدمن اخلمر يف املرة الرابعة.
وكمرشوعي�ة التعزير بأخذ ش�طر م�ال املزكي املمتنع ع�ن إخراج ال�زكاة الواجبة عليه، 
وكمرشوعي�ة التعزي�ر بالعقوبات املالي�ة، والتضعيف بالغرم املايل عىل س�ارٍق مااًل قطع 
فيه، وكاتٍم ضالة األبل، والتعزير يف النشوز من الزوجات باهلجر ومنع قربان النساء)١).

وم�ن آداب املفتي بيان احلكم الرشعي عىل جهة القطع يف الفتوى لديه، س�واء كان ذلك 
ع�ن يقني لقطعية الداللة عىل احلكم، أو كان ع�ن اجتهاد توصل إليه بناًء عىل غلبة الظن 
ال�ذي يقرب�ه لديه إىل جهة اليق�ني، وذلك لقبول دلي�ل احلكم هذا االجته�اد الذي يقبل 

اخلالف بغريه ملجتهد آخر يف املسائل اخلالفية.
وعىل ذلك فينبغي للمفتي يف املس�ائل اخلالفية أن ال يقترص يف فتواه عىل قوله: يف املس�ألة 
خ�الف، أو فيه�ا ق�والن أو وجه�ان أو روايتان، أو مذهب�ان، أو يرجع فيه�ا إىل قول أيب 
حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أمحد، أو إىل فالن، ونحو ذلك؛ ألن هذا ليس بجواب 
يف اإلفتاء، وال يفيد املس�تفتي، س�واء كان عاميًّا خالًصا أو كان مقلًدا، ومقصد املس�تفتي 
بي�ان املفت�ي له ما يعمل به، فينبغ�ي للمفتي أن جيزم له با هو الراج�ح عند اخلالف، فإن 
مل يعرف�ه أو مل يظه�ر له بعد، توقَّف عن احلكم والفت�وى حتى يظهر له الراجح بدليله، أو 
يرتك الفتوى يف املس�ألة اتباًعا للس�لف الصال�ح من الصحابة والتابع�ني وأئمة املذاهب 

)١)  إغاثة اللهفان البن القيم )١/ )٤٦(، وما بعدها، وإعالم املوقعني )٣/ ١٤، ٣٧(، والفروق للقرايف )١/ ١٧١(.
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الفقهية املجتهدين)١).
وم�ن آداب املفت�ي الواجب�ة مراعاة الن�وازل العرصية واحلوادث املس�تجدة التي ال نص 
عليه�ا م�ن الش�ارع، وال حكم فيها من قب�ل عند جمتهد م�ن الفقهاء املس�لمني، واحلكم 
ا قطعيًّا لل�رشع وال إمجاًعا  فيه�ا ب�ا يوافق احلال والع�رص بدليل اجتهادي ال يص�ادم نصًّ
ع�ىل خالفه، وأن يكون عن�د احلكم عاملا بموقع هذه النوازل من أدلتها بالنس�بة للعزائم 
والرخ�ص، وب�أن أحكام العزائم أحكام عامة ودائمة ال تتغري إال بس�بب رشعي يوجب 
ه�ذا التغي�ري بدليله، وأن أح�كام الرخص أحكام خاصة اس�تثنائية مؤقت�ة تنتهي بانتهاء 

أسباهبا الرشعية.
وعىل ذلك فيجب عىل املفتي يف النوازل العرصية التفريُق بني كوهنا يف بالد املس�لمني أو 
يف األقليات اإلس�المية يف بالد غري املس�لمني، وأن يراعَي يف بالد املس�لمني يف املس�ائل 
العام�ة الت�ي يؤثر اخلالف يف احلكم واإلفتاء فيها عىل املس�لمني يف أمور دينهم أو دنياهم 
ويضعف من شوكتهم أمام أعدائهم، أن يكون احلكم واإلفتاء بعد االستشارة والعرض 
ع�ىل أهل االختصاص م�ن املفتني واملجام�ع الفقهية يف الدول اإلس�المية، وبخاصة يف 
ع�رص الفضائيات التي جعلت العامل يف ظلها اآلن كالقرية الواحدة، وعىل املفتي االلتزام 
م عىل االجتهاد الفردي،  ب�ا يصدر عنها يف العموم واخلصوص؛ ألن اجتهاد اجلاعة مقدَّ

بل هو قريب من اإلمجاع الذي ال جيوز خمالفُته، واهلل أعلم.
ومن اآلداب الواجبة والقواعد الرشعية التي ينبغي عىل املفتي مراعاهتا والعمل هبا يف جمال 
اإلفت�اء العام أو اخلاص عدُم التس�اهل يف الفتوى والترسع فيه�ا، حيث جيب التثبت من 
احلادثة املراد طلب الفتوى فيها، وإعال النظر والفكر فيها من مجيع جوانبها، مع مراعاة 
حال املستفتي من الواقعة، وهل يراد هبا العموم أو اخلصوص، فمن مل يراِع ذلك حرمت 
عليه الفتوى وحرم اس�تفتاؤه، وذلك ما مل يكن املفتي ممن تقدمت معرفته باملسؤول عنه؛ 
ألن املبادرة يف مثل ما هو معلوم احلكم فيه رشًعا وسبق اإلفتاء به وتكرر السؤال عنه ومل 
يوجد س�بب لتغريه جائز رشًعا، وال يعد ذلك من باب التساهل يف الفتوى. قال النووي 

)١)  آداب الفتوى للنووي مقدمة املجموع ورشح املهذب.
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-رمحه اهلل-: حيرم التساهل يف الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه)١).
ومن التس�اهل يف الفتوى أن حتمل املفتي األغراض الفاس�دة عىل تتبع احليل املحرمة أو 
املكروهة، والتمسك بالشبه طلًبا للرتخيص ملن يريد نفعه، أو التغليظ عىل من يريد رضه، 
وأما من صحَّ قصُده من املفتني فاحتسب يف طلب فتوى حيلة ال شبهة فيها لتخليص من 
ورط�ة يمني ونحوها، فذلك حس�ن كا قال ابن الص�الح يف أدب الفتوى، وقال: وعليه 
حيمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان: إنا العلم عندنا الرخصة من 

ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد))).
وق�ال اب�ن الص�الح: وجيب ع�ىل املفتي حي�ث جيب علي�ه اجل�واب أن يبينه بياًن�ا مزياًل 

لإلشكال.
وم�ن اآلداب الت�ي جي�ب مراعاهتا يف الفتوى الرشعي�ة لدى املفتي ع�دُم الفتوى يف حال 
ش�غله ب�ا يمنعه من التأمل والتثب�ت يف الفتوى، أو تعرضه حل�ال يؤثر يف ذلك؛ كغضب 
ش�ديد، وجوع مف�رط، أو هم مقلق، أو خوف مزعج، أو نع�اس يغالبه، أو مدافعة أحد 
األخبثني أو مها مًعا، فمن أحسَّ من نفس�ه ش�يًئا من ذلك خيرجه عن حال اعتداله وكال 
ت الفتوى  َتَثبُّتِه يف الفتوى، أمسك عنها، فإن أفتى مع ذلك وكان فتواه عىل صواب صحَّ
وإن كان ذل�ك يف حق�ه مكروًه�ا، ف�إن خرج�ت الفتوى ع�ن الصواب ح�رم عليه ذلك 
ونقض�ت، ووجب ذل�ك منه أو من غريه ممن هو أهل للفتوى، وه�ذا ما يؤيده ابن القيم 

وغريه من العلاء)٣).
ومن آداب املفتي الصُر عىل املس�تفتي والرفُق به با يقتضيه احلال، قال ابن الصالح، إذا 
كان املس�تفتي بعيد الفهم، فينبغي للمفتي أن يكون رفيًقا به، صبوًرا عليه، حس�ن التأين 
يف التفهم منه والتفهم له، حس�ن اإلقبال عليه، س�يا إذا كان ضعيف احلال، حمتس�ًبا أجر 

ذلك، فإنه جزيل؛ أي عند اهلل تعاىل يف اآلخرة)٤).
وم�ن اآلداِب الواجب�ة يف الفت�وى الرشعي�ة والقواع�ِد الثابتة التي ال خ�الَف عليها عند 

)١)  املجموع للنووي )١/ ٧9(، وما بعدها.
)))  أدب الفتوى البن الصالح 9٤ وما بعدها، واملرجع السابق، وإعالم املوقعني البن القيم )٤/ ١٧٧(.

)٣)  إعالم املوقعني )٤/ ٧))(.
)٤)  أدب املفتي ص ١0١.
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العلاء والفقهاء والتي جيب مراعاهُتا يف حق املكلفني من املسلمني عموًما، ويف حقِّ والة 
ض للفتوى بني الناس؛ ألن  األم�ور خصوًصا، هو َمنُْع املفتي املاجن واجلاهل م�ن التعرُّ
أم�ر الفتيا عظي�ٌم، ومنصَب اإلفتاء خط�رٌي، والنصوص يف ذلك ثابت�ة، فمن مل يكن أهاًل 
لإلفت�اء فليت�ِق اهلل وليعرْف عظم املس�ؤولية الدينية والدنيوية التي تق�ع عىل عاتقه نتيجة 
أخطائ�ه يف الفت�وى يف حق�وق اهلل أو يف حقوق العباد، ولذلك وج�ب عىل ويل األمر من 
املس�لمني َمنْ�ُع َم�ن ليس أهاًل لإلفت�اء من الفتوى، س�واء كان ذلك لفس�قه أو ملجونه أو 
جلهل�ه، قال ابن القيم -رمح�ه اهلل-: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثٌم عاٍص، 
ه ِمن والة األمور ع�ىل ذلك فو آثٌم أيًض�ا. وقال ابن اجلوزي: يل�زم ويل األمر  وَم�ن أق�رَّ
منعه�م، وهؤالء بمنزلة من يدل الركب وليس له عل�م بالطريق، وبمنزلة األعمى الذي 
يرش�د الن�اس إىل القبلة، وبمنزل�ة من يطبب الن�اس وال علم وال معرفة ل�ه بالطب، بل 
املفت�ي املاجن واجلاهل أس�وأ ح�ااًل من هؤالء كله�م، وإذا تعني ع�ىل ويل األمر منع من 
مل حيس�ن التطب�ب من مداواة املرىض، فكي�ف بمن مل يعرف الكتاب والس�نة ومل يتفقه يف 
الدين؟ ولذلك كان احلجر يف الفتوى من غري أهلها الس�تصالح األديان أوىل من احلجر 

الستصالح األبدان)٥).
ويف من�ع اجلاه�ل م�ن الفتوى واحلجر علي�ه يف ذلك جاء قول�ه تع�اىل: }َوَل َتُقولُواْ لَِما 
ِيَن  ِ ٱۡلَكِذَبۚ إِنَّ ٱلَّ واْ َعَ ٱللَّ َۡفَتُ لِۡس��نَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ

َ
تَِصُف أ

ِ ٱۡلَكِذَب َل ُيۡفلُِحوَن{ ]س�ورة النحل: اآلية ١١٦[. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من  وَن َعَ ٱللَّ َيۡفَتُ
أفتي بفتيا غري ثبت فإنا إثمه عىل الذي أفتاه«.

ولذل�ك قال اخلطي�ب البغدادي -رمح�ه اهلل-: ينبغي إلمام املس�لمني أن يتصفح أحوال 
ه عليها، ومن مل يكن من أهله�ا منعه منها وأوعده  املفت�ني، فم�ن كان يصلح للفتوى أق�رَّ
بالعقوب�ة إن مل ينَْت�ِه عنه�ا، والطري�ق لإلمام إىل معرف�ة حال من يريد تنصيب�ه للفتوى أن 
يس�أل عنه أهل العلم يف وقته واملش�هورين من فقهاء عرصه، ويعول عىل ما خيرونه من 
أم�ره. وقد نقل اخلطيب البغدادي إمجاَع املس�لمني عىل أن الفاس�ق ال تصح فتواه. وقال 

)٥)  إعالم املوقعني )٤/ ١٧(، وصفة الفتوى البن محدان ٦.
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ابن مفلح -رمحه اهلل- يف ذلك: ويلزم ويل األمر منع من ليس أهاًل للفتوى من اإلفتاء)١).
وه�ذا ما جيب مراعاُت�ه واختاذ كل الس�بل املرشوعة لوالة أمور املس�لمني يف هذا العرص 
ى للفتوى من غ�ري أهلها املختصني بعلم الفت�وى وبقواعدها وضوابطها  ملن�ع من يتصدَّ
ض للفت�وى َمن ليس أهاًل  الرشعي�ة، حي�ث اختلط يف هذا العرص احلاب�ل بالنابل، وتعرَّ
هلا يف وس�ائل اإلعالم املختلفة املس�موعة واملقروءة واملرئية املحلي�ة والعاملية، مما كان له 
أثره الس�لبي عىل األمة اإلس�المية يف أمور دينها ودنياها لدى كثري من الناس، ومن هذه 
اآلث�ار الس�لبية اخل�روُج عىل أويل األم�ر واجلاعة، وتنازع املس�لمني وقتاهل�م فيا بينهم، 
واس�تباحة دمائهم املحرم�ة عليهم؛ وذلك بفتاوى التكفري الت�ي تصدر من غري أهلها يف 
بالد املس�لمني، والش�واهد العملية عىل ذلك كثرية يف العراق وغريها من بالد املس�لمني 

كسوريا وليبيا واليمن والصومال ونيجرييا.
وكا يف الفتوى بغري علم فتوى إرضاع األجنبي الكبري للتحريم وهذا إشاعٌة للفاحشة يف 
ه�ذا العرص، وإثٌم كبري، وظل�ٌم عظيم جيب دفعه بكل الطرق املرشوعة، وفتاوى التكفري 
ر املس�لمون هبا بعضهم  والتفس�يق والتجهي�ل بغري علم والتي ش�اعت ب�ني العامة، وكفَّ
بعًضا، وشاعت الفتاوى بينهم يف كل مكان من بالد املسلمني، وعمَّ البالء وعظم بسببها.
وف�ق اهلل والة أم�ور املس�لمني من احل�كام والعلاء يف مجي�ع املجامع الفقهي�ة للجهاد يف 
مقاوم�ة ه�ذا اخلطر، وحتقيق وحدة األمة اإلس�المية يف كل ما يتعلق بمصاحلها لش�ؤون 

دينها ودنياها وحتقيق األمن والسالم الدائم لكل العباد يف كل البالد.

)١)  الف�روع الب�ن مفلح بت�رصف )١0/ ٥)٤(، املجموع رشح املهذب للن�ووي )١/ ٧٤(، والفقيه واملتفقه للخطيب 
البغدادي ))/ ١٥٤(.
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 املطلب الرابع 
 ضوابُط الفتوى الشرعية ومراعاة منهج التعامل 

 مع فقه النوازل يف اجلهات األربع 
حسب الزمان واملكان واحلال واملقام

ول: 
ل�إ �بط ا ا لصب  ا

سلام�ق  ل�إ قع ا
ر�

ل�ق��ث  عموم ا
ىق
�ق لم�ب �ق ا عا مرا

 
د ل�بلا د وا ا لع�ب م�قع ا لحب

الترشي�ع اإلس�المي ترشيع عام ب�اٍق عىل وجه الزمان واملكان، ف�ال خيتص بأمة دون أمة 
م�ن الب�رش، وال بزمان دون زمان، وال بمكان دون مكان، وهلذا بني عىل أصول ترشيعية 
عامة حمكمة تش�مل مجيع ش�ؤون الدين وش�ؤون الدنيا مًعا للحياة اإلنسانية عىل تعاقب 
عصوره�ا وأجياهلا لتس�اير ترشيعاهتا تطور احلياة يف حضارهت�ا ومدنيتها البرشية، وتتيح 
يف كل ع�رص أله�ل النظر واالجتهاد م�ن العلاء األخيار أن يتعرف�وا أحكاَم اهلل تعاىل يف 
كل م�ا يق�ع يف جمتمعاهت�م من وقائ�َع وأقضيٍة، وما حي�دث فيها من أط�واِر احلضارة عن 
طرق الكس�ب وأنواع املعامالت مها تعاقبت العصور وتنوعت أنظمة احلياة اإلنس�انية 
بتن�وع احلض�ارات واملدني�ات، ف�إن كل ما حيدث وجيد م�ن حوادَث لإلنس�ان بعد عهد 
الترشي�ع يف زم�ن الوحي والنبوة من ش�ؤون احلي�اة الدنيا وما تقتضيه مصلحة اإلنس�ان 
والعي�ش فيه�ا خليف�ًة يف األرض خالف�ًة رشعيًة ك�ا أم�ر اهلل وأراد، ال خي�رج حاله عن 
أن يك�ون ص�ورًة مك�ررًة ملا ح�دث يف عهد الترشيع وتق�رر له حكم رشع�ي إما بالنص 
أو باالجته�اد الرشع�ي الصحي�ح، فيأخذ ذلك احلك�م اجلديد احلكم ال�ذي تقرر لنوعه 
الرشع�ي، ف�إن احلكم عىل العام حكٌم عىل مجيع أفراده ما مل يرد ما خيصصه كا تقرر ذلك 
يف علم أصول الفقه الرشعي، أو يكون ذلك احلكم اجلديد نظري اليء السابق يف احلدث 
منصوًصا عىل حكمه، ويكون مس�اوًيا له يف علة حكمه، فيأخذ حكم نظريه بقياسه عليه 
عند القائلني بحجية القياس وهم مجهور الفقهاء املجتهدين من علاء الرشيعة اإلسالمية 
وأه�ل األصول، أو يكون حكم احلدث اجلديد مس�كوًتا عن�ه، أو مل يرد فيه دليل رشعي 
خيص�ه أو خيص نوعه، ولي�س نظري اليء منصوًصا عىل حكمه فيأخذ احلكم الذي تقرر 



71

لاطااـدي/ م ـر لرشط مإـمط  لدـل تل لايرفبي  مرلفلة تابرهل باابر لاوتلت لبيبع  آخلل لافادى  ردلبد 

يف أصول الفقه للمسكوت عنه كقاعدة رشعية عامة تقرر: أن األصل يف املنافع اإلباحة، 
ويف املضار احلظر. وهذا يف الشؤون احلياتية للعباد التي جتمع بني أمر الدين والدنيا مًعا، 
وختض�ع يف تنظيمها ألمر الدين، إما س�اًعا بالنص، أو اجتهاًدا بالعقل حس�ب ضوابطه 

البرشية.
هذا والشؤون الدنيوية البحتة قد وكل الترشيع اإلسالمي أمر تدبريها وترصيف شؤوهنا 
إىل عقول الناس ومواهبهم، كا يدل عىل ذلك ما رواه مس�لم يف صحيحه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قوله: »أنتم أعلم بأمر دنياكم«)١). وما رواه أمحد يف مس�نده عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص برواية أخرى: 
، وما كان يف أمر دنياكم فأنتم أعلم به«))). وبذلك كان نظام  »م�ا كان من أمر دينكم ف�إيلَّ
احلكم بني املس�لمني م�ن أمور دنياهم با حيق�ق هلم مصالح دينهم ودنياه�م مًعا عىل أي 
صورة، واخلالف يف احلكم من فروع الدين وليس�ت من أصوله عند الفقهاء أهل الس�نة 

واجلاعة.
فبي�ان هذه الش�ؤون الدنيوية ليس من ش�أن الترشيع اإلس�المي املوحى ب�ه النص عليه 
�ه عقوَل الناس  مب�ارشة يف نصوص�ه الترشيعي�ة القطعية أو الظنية، إنا ش�أنه فيها أنه وجَّ
والعب�اد إىل رعاي�ة ه�ذه الش�ؤون التي ال بد هلم منه�ا يف حياهتم رعاية صحية وس�ليمة، 
بحيث أرش�دهم إىل طرق وأبواب الوصول إليها واالنتفاع هبا يف ش�ؤون حياهتم بطريق 
ۡرِض 

َ
��َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ مبارش أو غري مبارش كا يف قوله تعاىل: }وََس��خَّ

ُروَن{ ]س�ورة اجلاثي�ة: اآلية ١٣[، وقوله  َجِيٗع��ا ّمِۡنُهۚ إِنَّ ِف َذٰلِ��َك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
ۡرَض َذلُوٗل فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ 

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل تعاىل: }ُهَو ٱلَّ

ٱلنُُّش��وُر{ ]س�ورة امللك: اآلية ١٥[. وعىل العقول واألفكار بعد ه�ذا التوجيه اإلهلي 
واإلرش�اد منه سبحانه أن تتعرف أنواع الش�ؤون الدنيوية التي ال حرص هلا وتتجدد دائًا 
بتغري الزمان وجتديده ومعرفة مقدار احلاجة إليها وكيفية االنتفاع هبا، عىل أن يكون ذلك 
كله يف احلدود التي رسمها الرشع احلكيم من خالل قوله ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه اإلمام مالك وابن 

ماجه بسنده: »ال رضر وال رضار«)٣).

)١)  صحيح مسلم.
)))  مسند أمحد.

)٣)  ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، والبيهقي والدارقطني من حديث أيب س�عيد اخلدري، وذكره 
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ع�قهق 
ق
ر�

ل�ق��ث صول ا
ل�إ �ب ا

إ
 ا

ىق
�ق لم�ب �ق ا عا : مرا �ق

�ب ل�ثا �بط ا ا لصب ا
 

إ
طا لحب ل�قها ا  اإ

ق
لله ول� �ق�قطر� م ه�ق وح�ق ا

سلا ل�إ �ق ا
ب
�

إن األص�ول الترشيعي�ة ال قص�ور يف كفاية إصالحه�ا الترشيعي، وال حتت�اج إىل تكميل 
يف أحكامه�ا الترشيعية مها طال الزمان وتغريت أوض�اع احلياة؛ ألهنا من وضع احلكيم 
العليم اخلبري الذي ال ختفى عنه خافية، وال يغيب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف الساء، 
وإنا قد يقع اخلطأ والقصور يف كيفية االس�تدالل هبا واالس�تنباط منها يف فهم مقاصدها 

وأرسار أحكامها، وإدراكها واتساع جمال تفكريها.
وأقىص ما حتتاج إليه يف إظهار كيفية ترشيعها وصالحيتها لكل زمان ومكان هو دراستها 
دراس�ًة رائده�ا اإلخ�الص للدين والعل�م، وقوامها البح�ث العلمي املثم�ر الذي يقوم 
ع�ىل صح�ة النظر واس�تقامة التفكري وس�عة األف�ق، والذي ال تش�وبه ش�وائُب األهواء 
واألغراض، وال تتحكم يف طرائقه عصبية املذاهب الفقهية أو الكالمية وتقديس اآلراء، 
وال يذه�ب بفائدته اجل�دُل العقيم الذي ال نفع منه وال ج�دوى، وإنا يكون غايتها التي 
تنته�ي إليها هي املعرفة الواعية للحكم الرشعي ع�ر مدلوالت هذه األصول الترشيعية 
ومقاصده�ا العام�ة واخلاصة الكلي�ة واجلزئية وتطبيقه�ا يف احلياة العملي�ة تطبيًقا حكيًا 
يصل�ح به مصالح الناس وتتم مصاحله�م الدنيوية والتي ال غنى عنها يف إصالح حياهتم 

ا وكاماًل. الدينية والدنيوية صالًحا تامًّ

 : ل�ث ل�ثا �بط ا ا لصب ا
 

روطه 
د �ب��ث ها

�ق ل�حب رع�قهق ا
 ��ث

إ
ا د  م�ب

ىق
�ق لم�ب �ق ا عا  مرا

رع�قهق
ل��ث م ا حكا

ل�إ دلهق ا
إ
�ق ا

ب
�بوله �

ق
رع�قهق و�

ل��ث ا

إن الترشي�ع اإلس�المي بن�ي عىل أس�اس االجتهاد يف فه�م أصوله الترشيعية واس�تنباط 
األح�كام العملية للحياة اإلنس�انية منها يف كل زمان وم�كان، ولذلك فقد طلب املرشع 
اإلس�المي صاح�ب الترشي�ع اإلهلي م�ن كل قادر عىل البح�ث والنظر يف ه�ذا الترشيع 
باالجتهاد يف استنباط األحكام الرشعية العملية من أدلتها الرشعية التفصيلية واإلمجالية 

السيوطي يف األشباه والنظائر )١٧، والقواعد الفقهية للباحث ص١٤0.
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ع�ىل ق�در حاجته من العلم والعمل، س�واء كان ذل�ك االجتهاد كليًّا أو يف مجيع مس�ائل 
الفق�ه، أم كان جزئيًّ�ا؛ أي يف بع�ض املس�ائل الفقهي�ة، ويف كلتا احلالتني جي�ب أن يكون 
االجته�اد قائ�ًا عىل التثب�ت من صحة األدلة وكيفية االس�تدالل هب�ا ومراعاة خصائص 
اللغة العربية يف أوضاعها اللغوية وأس�اليبها وأحوال الداللة اللفظية وأنواعها واالنتهاء 
يف ذل�ك كله إىل احلد ال�ذي يفيد الظن القوي بإحالة حكم اهلل تعاىل يف املس�ألة املبحوث 
ر ذلك يف أصول  عن حكمها، فإن الظن القوي يكفي يف العمل باألحكام العملية كا تقرَّ
الفقه اإلس�المي، وأن بناء الترشيع اإلس�المي يف كل عصوره الرشعية عىل أساس النظر 
واالجته�اد الرشعي الصحيح بقواعده وضوابطه الرشعية، كا أنه من أهم عنارصه التي 
جعلته مس�ايًرا ألطوار احلياة اإلنس�انية يف بداوهتا وحضارهتا وصاحلًا للتكيف به يف كل 
زم�ان وم�كان، كا كان توس�عة من اهلل تعاىل ع�ىل عباده وتيس�رًيا عليه�م)١)، فقد يكون 
يف بع�ض األق�وال االجتهادي�ة للمجتهدين يف األح�كام الرشعية من الفقهاء املس�لمني 
م�ن التيس�ري ع�ىل الناس يف حل م�ا يعرض هلم م�ن رضورات احلياة ومش�اكلها ما ليس 
يف األق�وال االجتهادي�ة األخرى؛ فكثرًيا م�ا تتفاوت هذه األقوال يف الش�دة واليرس تبًعا 
لتف�اوت القائلني هبا يف مناهج البحث واالجتهاد حس�ب أصوهل�م االجتهادية التي بنوا 
عليها أحكامهم الفقهية واالجتهادية املخولة هلم من الرشع اإلسالمي احلكيم بقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

يف حديثه الصحيح: »من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر«.

سلام�ق  ل�إ قع ا
ر�

ل�ق��ث �ب ا
إ
 ا

ىق
�ق لم�ب �ق ا عا �بع: مرا لرا �بط ا ا لصب ا

�ب   �ب ومكا ما ب
�ق كل ر

ب
د � ل�بلا د وا ا لع�ب ل� ا �إًما هو لمصا ا د

 
ر�بع

ل�إ �ق ا ها لحب �ق ا
ب
ل �

ب
ر وا

ل�ب حس�ب ا

فقد راعى اإلس�الم أن تس�اير ترشيعاُته وأحكاُمه دائًا مصالَح الناس مجيًعا يف كل زمان 
وكل م�كان، باعتب�ار أن ترشيَع�ه خات�ُم الرشائع الس�اوية، ول�و نظرنا بفه�م وعمق يف 
أح�كام الترشيع اإلس�المي لتبنيَّ لنا وْج�ُه هذه املصلحة حتى يف األمور الت�ي َتَعبََّدَنا اهلل 
هب�ا وهي م�ا نعترها عب�اداٍت خالصًة هلل تعاىل؛ فإذا م�ا تأملنا مثاًل احلكم�ة الرشعية من 

)١)  راجع للباحث قاعدة املعامالت الترشيعية من القواعد الفقهية، ص١9١ وما بعدها.
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 مرشوعية الصالة وتكليف العباد هبا، فسوف نجدها يف نص التكليف هبا يف قوله تعاىل: 
لَ��ٰوةَ َتۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَش��آءِ َوٱلُۡمنَك��رِ{)١). وإذا تأملنا احلكم�ة يف مرشوعية  }إِنَّ ٱلصَّ
الصي�ام، فس�وف نجده�ا يف التقوى وتربية الضم�ري واإلخالص الذي أش�ارت إليه آية 
ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم  َياُم َكَما ُكتَِب َعَ ٱلَّ التكليف هبا يف قوله تعاىل: }ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ
لََعلَُّك��ۡم َتتَُّقوَن{))). وإذا تأملن�ا احلكمة من مرشوعية الزكاة س�وف نجدها يف زيادة 
املال وتطهريه وحتصينه ضد االعتداء عليه من مجيع الوجوه غري املرشوعة، وذلك مش�ار 
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم 

َ
إليه يف النص الترشيعي للزكاة بقوله تعاىل: }ُخۡذ ِمۡن أ

بَِها{)٣). وإذا تأملنا احلكمة يف مرشوعية احلج، فسوف نجدها يف تبادل املنافع بني الناس 
مجيًع�ا يف كل أنح�اء العامل يف مجيع املجاالت اإلنس�انية التجارية والسياس�ية واالجتاعية 
ّذِن ِف ٱنلَّاِس بِٱۡلَّجِ 

َ
واملالي�ة والثقافية والعلمية، وذلك مش�ار إلي�ه يف قوله تع�اىل: }َوأ

ِ فَّجٍ َعِميٖق ٢٧ ّلَِيۡشَهُدواْ َمَنٰفَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ 
تنَِي ِمن ُكّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ٰ ُكّ تُوَك رَِجاٗل َوَعَ
ۡ
يَأ

نَۡعِٰم{)٤).
َ
ٰ َما َرزََقُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ ٱۡل ۡعلُوَمٍٰت َعَ يَّاٖم مَّ

َ
ِ ِفٓ أ ٱۡسَم ٱللَّ

وه�ذا يف العبادات وهي حق اهلل اخلالص، فا بالك بش�أن أمور املعامالت أو الترصفات 
االجتاعي�ة الت�ي ختص البرش وال ينال اهلل من أعالنا فيه�ا يشء إال طاعته يف فعل أوامره 
ه عن مجيع الصف�ات البرشية والنقائص  واجتن�اب نواهيه؛ ألنه -س�بحانه وتعاىل- من�زَّ
التي عليها البرش، وال ش�كَّ يف كل ذي قلب ولب س�ليم أن ترشيعات اهلل كلها واحلكمة 
منها واضحة وضوح الش�مس يف وس�ط النهار، وهي أواًل وأخ�رًيا مراعى فيها مصلحة 
اإلنس�ان بصفت�ه اإلنس�انية وذات�ه الفردي�ة أو الكلي�ة واالجتاعي�ة املحلي�ة والعاملي�ة، 
فالترشيعات اإلس�المية دائًا م�ع العباد يف كل أمور احلياة توازن ب�ني النفع والرضر، فا 
كان فيه رضر متنعه الرشيعة وتنهى عنه وحترمه، وما كان فيه مصلحة لإلنس�ان جتيزه وال 
متنعه، ولذلك فإن الترشيع اإلسالمي يربط احلكم الترشيعي املتعلق باإلنسان املكلف يف 

احلياة باملصلحة وجوًدا وعدًما، سواء كان ذلك خيص أمور الدين أو أمور الدنيا.

)١)  سورة العنكبوت: اآلية ٤٥.
)))  سورة البقرة: اآلية ١8٣.
)٣)  سورة التوبة: اآلية ١0٣.

)٤)  سورة احلج: اآليتان ٧)، 8).
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فحيث�ا وج�دت املصلحة وج�د احلكم الرشعي باإلباح�ة أو املن�ع، وإن كان ذلك خيفى 
علين�ا يف بعض الترشيع�ات كا يف حتريم اجلمع بني املرأة وعمته�ا واملرأة وخالتها وما يف 
دائ�رة هذا، حيث يرتتب عىل هذا املنع مصلح�ة رشعية، وهي إبقاء حبل املودة موصواًل 
ب�ني األرحام، وهي أواًل وأخرًيا تعود ع�ىل العباد، ومن هنا غلب جانب املصلحة للعباد 
ال�ذي ه�و ثاب�ت دائًا وال غنى عنه للب�رش يف كل زمان ويف كل مكان، ف�كان هذا احلكم 
الترشيعي بحرمة الزواج مع اجلمع بني النس�اء عىل الصورة املش�ار إليها بالنس�بة للمرأة 
وعمتها وما يف حكمها حاالت خاصة مع بقية املحرمات من النس�اء، وما عداه فهو حل 

برشوطه الرشعية.
ولك�ون احلك�م الرشعي مع أفع�ال العباد يدور مع املصلحة وج�وًدا وعدًما، فإن احلكم 
ق�د يتغري تبًعا لذلك؛ ومثال ذلك املؤلفة قلوهبم يف الصدقات الواجبة وهي الزكاة، وهم 
َدَقُٰت  الذين فرض هلم س�هم يف الزكاة املفروضة عىل املس�لمني بقوله تعاىل: }إِنََّما ٱلصَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰك��نِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُه��ۡم{)١). فقد اقتضت املصلحة 
الرشعي�ة إيقاَف هذا الس�هم اخل�اص باملؤلفة قلوهب�م ومنعه عنهم يف عه�د اخلليفة عمر 
ب�ن اخلط�اب -ريض اهلل عنه- يف زمن خالفت�ه، بعد أن تبني له أن عل�ة اإلعطاء اخلاصة 
هب�ذا الس�هم قد زالت، وأن املصلحة للمس�لمني يف منع هذا الس�هم ع�ن املؤلفة قلوهبم 
وإعطائه ملصارفه الرشعية من املس�لمني؛ وذلك لزوال علة احلكم باإلعطاء والواردة يف 
ة حكم عمر بع�د استش�ارهتم وموافقته يف احلكم،  اآلي�ة، وق�د أمجع الصحابة ع�ىل صحَّ
وهلذا فقد منع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- هذا الس�هم ومل يعطه لغري 
املس�لمني املؤلف�ة قلوهب�م اجتهاًدا من�ه يف أن املصلحة يف إعطائه قد زال�ت بعد أن قويت 
ش�وكة املس�لمني ومحاية أنفس�هم بأنفس�هم، وأصبحوا يف غري حاجة إىل محاية من كانوا 

يأخذون سهم املؤلفة قلوهبم هبذا السبب من غري املسلمني.
وال يعد هذا الفعل من سيدنا عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- نسًخا للحكم الرشعي؛ 
ألنه ال نسخ لألحكام الرشعية بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وبناًء عىل ذلك فإن األمر لو تغري تبعه 

حكم يالئمه رشًعا يف أي عرص الحق لعرص اخلليفة عمر ريض اهلل عنه.

)١)  سورة التوبة: اآلية ٦0.
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والنس�خ وإن كان ق�د انتهى بانتهاء الوحي، فإن الش�ارع علَّل األح�كام الرشعية للعباد 
بعلٍل ظاهرٍة أو خفية لريش�دنا س�بحانه وتعاىل إىل أن احلكم يتبع علته ويتغري بتغيريها يف 
الكثري الغالب، وخاصة يف مسائل العقود واملعامالت التي كثرًيا ما تتأثر باختالف املكان 
وتغري احلال والزمان، فإذا تضاربت املصالح لوحظ تقديم املصلحة العامة عىل املصلحة 
اخلاصة، ومن أجل هذا مل تتناول النصوص الرشعية يف اإلس�الم أحكام املعامالت التي 
تقع بني الناس بالتفصيل، وإنا دلَّت عليه بوجه عام حتى يكون والة األمور يف سعة من 
أخذ األحكام منها يف دائرة ما حيقق الصالح العام لإلس�الم واملس�لمني واملجتمع الذين 

يعيشون فيه با ال يتعارض مع نص قطعي الثبوت أو الداللة مع كتاب أو سنة)١).

روع�قهق 
 م��ث

ىق
�ق لم�ب �ق ا عا مس: مرا ا لحب �بط ا ا لصب  ا

د  ها
�ق ل�حب د ا ع ع�ب

ق
� لوا �قه ا

ب
�ق �

ب
لعمل � ا

 

لمرسلهق ل� ا لمصا �بدل�قل ا

من األدلة الرشعية املعول عليها يف البحث والدراس�ة الفقهية الرشعية يف األمور احلادثة 
واخلاصة باملعامالت واحلياة املعيشية بني الناس والتي مل يرد بشأهنا نص خاص باإلثبات 
أو النف�ي دليُل املصالح املرس�لة، وتعرف هذه املصلحة املرس�لة بأهن�ا كل مصلحة مل يرد 
بشأهنا دليل معني يف كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس يمنع العمل هبا، مع مراعاة أن تكون 
املصلح�ة حقيقي�ًة أو عامًة، وهبا يتحقق جلب مصلحة أو دف�ع مرضة، مثال ذلك تطعيم 
األطف�ال وحتصينهم ضد األمراض الوبائية اخلطرية التي هتدد حياهتم، وتطعيم القادمني 
للبالد أو اخلارجني منها ضدَّ األمراض الوبائية التي خيشى اإلصابة منها، وهذا أمر مل يرد 
بش�أنه دلي�ل معني يف الرشع يدل عىل اعتباره أو إلغائ�ه وتركه، لكن لو أوجبناه عىل مجيع 
أولي�اء األم�ور وعىل الناس يف احلاالت الت�ي تقتيض ذلك، لكان حك�ًا رشعيًّا صحيًحا 
، وهو خطر انتش�ار املرض الوبائي  جيب العمل وااللتزام به؛ ألن يف ذلك دفَع رضٍر عامٍّ
د الن�اس مجيًع�ا يف حياهتم وصحتهم ومعاش�هم، وه�ذا ال تعارض�ه الرشيعُة  ال�ذي هي�دِّ
اإلس�الميُة الت�ي أمرت باملحافظة ع�ىل نفوس الناس وحياهتم ومعاش�هم، بل دعت إليه 
)١)  املدخل الوسيط لدراسة الرشيعة والفقه والترشيع للباحث ٤٥ وما بعدها، املكتبة التوفيقية، والقواعد الفقهية ص 

١9١ وما بعدها الطبعة الثانية – الدار املرصية.
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واعترته الرشيعة يف بناء كل أحكامها الترشيعية اخلاصة بالعباد؛ ألن الرشيعة اإلسالمية 
ما جاءت إال لتحقيق مصالح العباد والبالد ودفع املفاسد والرضر عنهم يف كل حال، وال 
تتحق�ق هذه احلكم�ة بالوقوف يف بناء األحكام الرشعية عند املصالح التي نص الش�ارع 
عىل اعتبارها بخصوصها فقط وعدم جتاوزها إىل غريها مما س�كت عنه الش�ارع، بل أباح 
التج�اوز إىل غريها من املصالح املرس�لة التي تتعلق بأفع�ال العباد التي ال نص فيها؛ ألن 
مصالح الناس ليس هلا حدٌّ يقف عنده لتطورها وجتددها غالًبا حسب الزمان واملكان بني 
البرش والعباد والبالد، وألن االقتصار يف بناء األحكام الرشعية بني العباد فيا ورد بشأنه 
الن�ص الرشعي ي�ؤدي إىل إهدار كثري م�ن مصالح الناس وإحلاق ال�رضر هبم وإيقاعهم 
يف العن�ت واملش�قة، وذلك مرفوع عن الناس رشًعا بكث�ري من النصوص الرشعية قطعية 
الثب�وت والداللة، ومنه�ا قوله تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُك��ۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{)١)، 
ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُع��ۡسَ {)))، وقوله تعاىل:  وقول�ه تع�اىل: } يُرِي��ُد ٱللَّ

ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{)٣)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال رضار«. }َل يَُكّلُِف ٱللَّ
فال�رضر وال�رضار منهي عنه، واحلرج مرف�وع عن العباد رشًعا، وأح�كام الرشيعة كلها 
مبنيٌة يف أحكامها عىل التيس�ري بالعباد ورفع احلرج عنهم وحتقيق كل ما فيه مصلحة هلم، 
وه�ذا م�رشوع ومأم�ور به يف كل حال ب�ني العب�اد يف كل زمان ويف كل م�كان، والعمل 
بمقتى املصلحة املرس�لة مرشوع يف كل حال مع مراعاة ضوابطها الرشعية وأال يتوسع 
فيه�ا ب�ا يتعارض مع ح�دود ما رشع�ه اهلل بنصوص قطعي�ة الداللة والثب�وت؛ حتى ال 
يكون العمل باملصلحة املرسلة ذريعًة إىل الفساد بني العباد واخلروج عن أحكام الرشيعة 
اإلسالمية وأهدافها العامة الرئيسية، وهذا مرفوض التفكري فيه أو العمل به باإلمجاع)٤).
وإن�ه وإن كان املش�هور أن اإلم�ام مال�ًكا -ريض اهلل عن�ه- هو الذي أخذ هب�ذه املصالح 
املرس�لة وعمل هبا يف جمال األحكام الرشعية العملية، إال أن الواقع العمي واألقرب إىل 

)١)  سورة احلج اآلية ٧8.
)))  سورة البقرة: اآلية ١8٥.
)٣)  سورة البقرة: اآلية 8٦).

)٤)  راج�ع للباحث املدخل الوس�يط ١٦١ وم�ا بعدها، والقواعد الفقهية ص١١8 وما بعده�ا، وص٦)١ وما بعدها، 
وص١9١ وما بعدها، وأصول الفقه للخرضي ص٣٣٤.
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الفهم أن مجيع الفقهاء واملجتهدين يف الرشيعة اإلس�المية ال يانعون بالعمل واألخذ هبا 
وإن كان حتت مس�مى آخر عندهم يف أدلة األحكام الرشعية النصية واالجتهادية قطعية 
الثب�وت أو الداللة أو الظني�ة يف بناء األحكام الرشعية عليها حس�ب قواعدهم الرشعية 

وأصوهلم الترشيعية يف أدلة األحكام الرشعية.

هذا، واحلمد اهلل اذلي هدانا هلذا وما كنا نلهتدي لوال أن هدانا اهلل، وآخر دعوانا أن 
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.

دكتور/ نرص فريد حممد واصل

عضو هيئة كبار العلماء

مفيت ادليار املرصية األسبق
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التوصيات
ها ل علاحب

�إ �بها ووسا ا س�ب
إ
��ر�ق ا لمعا ه�قهق ا

�ق ل�ب وى ا
�ق ل�ب مهق ا ب

ر
إ
�ب ا �ق �ب�قا

ب
�

: األسباب:  أوالاً
١- الدع�اة اجل�دد ورجال الوعظ واإلرش�اد الديني الذين يتعرضون لإلفتاء يف وس�ائل 
اإلع�الم املختلف�ة وبخاص�ة الفضائيات وهم غ�ري مؤهلني هل�ا وال متخصصني فيها من 

الناحية الرشعية وليسوا من أهل الذكر فيها.
)- جل�وء العام�ة م�ن الناس وبع�ض اخلاصة منهم يف طل�ب الفتوى إىل م�ن هم خارج 
املؤسس�ات الرس�مية لإلفتاء يف الدولة؛ العتقادهم خطًأ أهنم علاُء السالطني واحلكام، 
وأن فتاواهم الدينية ختضع إلرادة احلكام والسالطني يف القضايا السياسية واإلدارية، كا 

يف إعالن الرؤية الرشعية لبداية الشهور القمرية وبخاصة يف املناسبات الدينية.
٣- اخللط يف املفاهيم عند الناس بني الداعية والفقيه والواعظ واملفتي.

٤- تع�ارض الفت�وى يف الظاه�ر م�ن أه�ل االختصاص الفقه�ي والرشعي يف وس�ائل 
اإلع�الم ب�ني الناس بدون بيان أس�باب ه�ذا التعارض وه�ذا اخلالف، مم�ا يوقع الناس 
يف ح�رج والظن الس�يئ بأه�ل الذكر الرشع�ي واللجوء إىل من هم غري أه�ل للفتوى يف 

األحكام الرشعية وهم كثري ولألسف يف كل بالد اإلسالم واملسلمني.
٥- التعص�ب م�ع البعض يف اإلفتاء عىل مذه�ب واحد وحماولة إضع�اف املخالفة له يف 
الرأي بدون س�ند رشعي صحيح، وهذا ظاهر وكثري يف بعض املسائل اخلالفية كالنقاب 
واللحية وتقصري الثوب وغري ذلك من الفروع الفقهية التي يدور احلكم فيها بني الواجب 
واملن�دوب حس�ب االجتهاد يف فهم الدليل عند املجتهدين في�ه من الفقهاء املجتهدين يف 

األحكام الرشعية.
ثانياًا: العاج:

١- عدم االعتاد يف طلب الفتوى عىل الدعاة اجلدد يف الفضائيات غري املؤهلني هلا بطريق 
رشعي ورسمي.

)- عدم االعتاد يف طلب الفتوى عىل س�اع رشيط ملتحدث يتعرض فيه لإلفتاء الديني 
والرشعي.
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٣- ع�دم االعت�اد يف طلب الفتوى ع�ىل حضور درس ديني أو فقهي ع�ام؛ ألن الفتوى 
ختتلف باختالف األش�خاص والزم�ان واملكان، وبعدم مراعاة ذل�ك تكون الفتوى عىل 

غري وجهها الصحيح رشًعا.
٤- ع�دم االعت�اد يف طلب الفتوى لغري املتخصص عىل القراءة الش�خصية والفردية من 
الكت�ب الفقهية أو الديني�ة؛ ألن ذلك يوقع غري املتخصص يف معرفة احلكم الرشعي عىل 
غ�ري وجه�ه الصحي�ح يف الغال�ب؛ ألن الفتوى ختتل�ف باختالف األش�خاص والزمان 
واملكان، وال يعرف ذلك إال أهل الذكر واالختصاص يف إصدار األحكام الرشعية؛ ألن 

املفتي يف إصدار فتواه موقِّع عن رب العاملني.
٥- عدم نقل الفتوى عن الغري بدون ساع ومشافهة بني املفتي واملستفتي؛ ألن هذا غالًبا 
م�ا ي�ؤدي إىل اخلط�أ أو التدليس يف النقل أو احلكم الرشعي، وه�ذا ال جيوز وال يصح يف 

جمال األحكام الرشعية وإصدار الفتوى بشأهنا.
٦- رضورة إص�دار ترشي�ع يف ال�دول اإلس�المية بتجري�م م�ن يتصدى للفت�وى بدون 

ترصيح وهو غري مؤهل هلا.

وهذا، واهلل أىلع وأعلم

أ.د/ نرص فريد حممد واصل

عضو هيئة كبار العلماء

مفيت ادليار املرصية األسبق
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﷽�
احلم�د هلل رب العاملني والصالة والس�الم عىل أرشف املرس�لني، س�يدنا حمم�د وعىل آله 

وصحبه أمجعني... وبعد.
فق�د أكرمن�ا اهلل ع�زَّ وج�لَّ برشيع�ة اإلس�الم التي ه�ي خامت�ة الرشائع، وأوج�ب علينا 
نها أحكاًما قطعيَّة وظنيَّة يف داللتها وثبوهتا، أما  االحتكام إليها لنس�عد يف الدارين، وضمَّ
القطعية كوجوب الواجبات وحتريم املحرمات واحلدود املقررة بالرشع، فال يتطرق إليها 
تغيري وال تبديل، وأما الظنِّيَّة فهي جمال رحب لالجتهاد وتقليب وجهات النظر، ملسايرة 
ر وتغريُّ املصالح واألحوال، حيث يتسع املجال ألكثر من رأي أو فهم،  س�نة اهلل يف التطوُّ

وإجراء املوازنة والرتجيح. 
ك�ا أن هناك منطق�ة تركتها النصوص الجته�اد أويل األمر من العل�اء واحلكام با حيقق 

املصلحة العامة واخلاصة. 
ومل�ا كانت أح�وال األمم وعوائده�م وأعرافهم ال تدوم عىل وترية واحدة اقتضت س�نة 
اهلل الكونية ملس�ايرة هذا التطور يف اخللق اإلنس�اين أن يرس�ل العديد من الرس�ل برشائع 
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ر��ة����ُة
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ٖ َجَعۡلَن��ا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا{ ]املائ�دة: ٤8[، وإن كان أصل الدين 
خمتلف�ة }لُِكّ

ِٓي  ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوصَّ عند اهلل واحًدا ال خيتلف، قال تعاىل: }َشَ
قُواْ  قِيُمواْ ٱدّلِي��َن َوَل َتَتَفرَّ

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِي��َم َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ وَۡحۡيَن��آ إَِلۡ��َك َوَما َوصَّ

َ
أ

فِيهِ{]الش�ورى: ١٣[، ول�ذا روي عن قت�ادة: الدين واحد، والرشائ�ع خمتلفة)١). اه�. 
لك�ن بع�د ختم النب�وة بنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص مل تع�د هناك حاجة إىل رشيع�ة أخرى؛ ألن رشيعة 
اإلس�الم وس�عت اخللق مجيًعا إىل أن تقوم الس�اعة، وفيه�ا من املرونة والس�عة والقابليَّة 

ها ما يساير التطور اإلنساين املجتمعي مها تناهى يف التطور.  لتجدد األحكام وتغريُّ
وال شك أن من أهم ما ينبغي االهتام به هو مراعاة موجبات تغريُّ الفتوى التي نص عليها 
املحققون من علاء األمة كالقرايف وابن القيم وغريمها، فقالوا بوجوب تغريُّ الفتوى بتغريُّ 
الزمان واملكان والعرف واحلال وعموم البلوى، خاصة وأنه قد ورد يف القرآن والسنة ما 

يدل عىل ذلك.
فالفت�وى ال بد من مراعاهتا ظروف املس�تفتني وأحواهلم، وما يتعل�ق بتلك األحوال من 
اختيار واضطرار، وصغر وكر، وس�فر وإقامة، وقوة وضعف، وضيق وس�عة، وذكورة 

وأنوثة، وزمان ومكان وغري ذلك.
وق�د كتب ابن القي�م فصاًل مهاًّ يف كتابه )إع�الم املوقعني( عن تغ�ريُّ الفتوى واختالفها 

بحسب تغريُّ األزمنة واألمكنة واألحوال والعوائد. 
ا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل  ومما قاله -رمحه اهلل-: »هذا فصل عظيم النفع جدًّ
الرشيعة أوجب من احلرج واملش�قة وتكليف ما ال س�بيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة 
التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به؛ فإن الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل احلكم ومصالح 
العب�اد يف املع�اش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كله�ا، ومصالح كلها، وحكمة كلها، 
ف�كل مس�ألة خرجت ع�ن العدل إىل اجلور، وع�ن الرمحة إىل ضدها، وع�ن املصلحة إىل 
املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...«))). 
وق�ال ابن خلدون -رمح�ه اهلل-: »... أحوال العامل واألم�م وعوائدهم ونحلهم ال تدوم 

)١)  تفسري الطري ٤/ ٦١0، دار الكتب العلمية، بريوت ط١، )١99م.
)))  إعالم املوقعني ٣/ ٣.
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، إنا هو اختالف عىل األيام واألزمنة، وانتقال من حال  عىل وترية واحدة ومنهاج مستقرٍّ
إىل حال، وكا يكون ذلك يف األش�خاص واألوق�ات واألمصار، فكذلك يقع يف اآلفاق 

واألقطار واألزمنة والدول، سنة اهلل التي قد خلت يف عبادة«)١).
وقد كان صحابة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن أتى بعدهم من فقهاء األمة يف اجتهاداهتم الفقهية 
خري مثال لتطبيق قاعدة تغريُّ الفتوى بتغريُّ الزمان واملكان واحلال والعرف، مما يدل -كا 
ذك�ر ابن القيم- عىل أن الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل احلك�م ومصالح العباد يف املعاش 
واملعاد، وذلك ألن من مظاهر التيسري ورفع احلرج يف رشيعتنا تغريُّ الفتوى بموجب من 

ها. موجبات تغريُّ
وم�ن املقرر يف فقه الرشيعة أن لتغريُّ األوضاع واألح�وال الزمنية واملكانية تأثرًيا كبرًيا يف 
كث�ري من األحكام الرشعية االجتهادية، فإن هذه األحكام تنظيم أوجبه الرشع هيدف إىل 
إقامة العدل، وجلب املصالح ودرء املفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق باألوضاع والوسائل 
الزمني�ة وباألخالق العامة، فكْم من حكم كان عالًجا ناجًعا لبيئة يف زمن معني، فأصبح 
بعد جيل أو أجيال ال يوصل إىل املقصود منه، أو أصبح يفيض إىل عكسه؛ ألنه قد حتدث 
ونه بعموم  أعراف، وتنش�أ للناس حاجات، وجتدُّ أحوال غري احلال األوىل، كالذي يس�مُّ
البلوى وفس�اد الزمان جتعل بقاء احلكم معها يف الواقعة املعينة مثار رشور ومفاس�د تريب 
عىل املصلحة األوىل، فتتالش�ى تلك املصلحة، وتنخرم املناس�بة ب�ني احلكم واحلال التي 
كان�ت مفضي�ة إىل ترشيع�ه، فلم يعد يالئمها ه�ذا احلكم وال ترتت�ب املصلحة املقصودة 
من�ه م�ع بقائه، فتقيض أصول الرشيع�ة تبديله بحكم آخر، لتدرأ تلك املفاس�د، وتتحقق 

املصلحة املقصودة.
واملتأم�ل يف الفق�ه اإلس�المي جي�د أن املتأخري�ن من ش�تى املذاهب الفقهي�ة يف كثري من 
حوا بأن س�بب  املس�ائل يفتون بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها األولون، ورصَّ
ن س�بقهم هو اختالف الزمان وفس�اد األخالق، فليس�وا يف احلقيقة  اختالف فتواهم عمَّ
خمالف�ني للس�ابقني من فقهاء مذاهبه�م، بل لو ُوجد األئمة األول�ون يف عرص املتأخرين، 

)١)  ديوان املبتدأ واخلر يف تاريخ العرب والربر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكر البن خلدون، ت: خليل شحادة 
.١/ ٣٧
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ورأوا اختالف الزمان واملكان والعرف واحلال لعدلوا إىل ما قال املتأخرون.
وس�وف يتن�اول البح�ث إن ش�اء اهلل تعاىل ال�كالم عن ه�ذا بالتفصيل مصحوًب�ا بأمثلة 

تطبيقية.
هذا: وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومبحثني وخامتة. 

اش�تملت املقدم�ة ع�ىل بيان ش�مول الرشيعة حلاج�ات الناس وم�ا يصلحه�م يف دينهم 
ودنياهم، كا اشتملت عىل خطة البحث.

أما املبحث األول: فهو بعنوان:
. ها، ودليل جوازه، وضوابط التغريُّ تعريف الفتوى، ومراحلها، ومفهوم تغريُّ

املبحث الثاين: موجبات تغريُّ الفتوى. 
اخلامتة: يف نتائج الدراسة.

هذا: وقد هنجت يف الكتابة املنهج التايل: 
ذْكر أمثلة لكل ُموجب من موجبات تغريُّ الفتوى.

الرجوع إىل كتب املذاهب الفقهية لتوثيق كالم الفقهاء.
ختريج األحاديث النبوية خترجًيا علميًّا. 

اإلجياز غري ال�ُمخلِّ يف الكتابة. 
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 املبحث األول: 
ها   يف تعريف الفتوى، ومراحلها، ومفهوم تغيرُّ

ودليل جوازه، وضوابط التغي

وفيه مخسة مطالب: 
املطلب األول: تعريف الفتوى، والفرق بينها وبني حكم القايض.

املطلب الثاين: مراحل الفتوى.
املطلب الثالث: املراد بتغريُّ الفتوى، وجماله.

املطلب الرابع: األدلة الرشعية عىل جواز تغريُّ الفتوى.
املطلب اخلامس: ضوابط تغريُّ الفتوى.

ها، 
هم�ق�ق

إ
وى، وا

�ق ل�ب  ا
ب

�ق �قعر�ق�
ب
ول: �

ل�إ لمطل�ب ا  ا

ىق
��ب ل�قا ها و�ب�ق�ب حكم ا

 �ب�ق�ب
ق

ر�
ل�ب وا

: تعريف الفتوى:  أوالاً
الفت�وى يف اللغ�ة: هي بالواو مع فتح الفاء، وبالياء مع ضمها: الفتيا، يقال: أفتاه يف األمر 

أبانه له وأفتى العامل إذا بنيَّ احلكم)١).
ويف االصطالح: إخبار املفتي عن حكم رشعي))).

أو ه�ي: م�ا خير به املفتي جواًبا لس�ؤال، أو بياًنا حلكم من األحكام، وإن مل يكن س�ؤااًل 
ا)٣). خاصًّ

ثانياًا: أمهيتها: 
لإلفت�اء مكان�ة عظيم�ة، ومنزل�ة كب�رية جتليه�ا نص�وص ال�رشع الرشي�ف، ق�ال تعاىل: 
نا جل شأنه  { ]النساء: ٧)١[، فربُّ ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنَّ }َويَۡسَتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِس��آءِۖ قُِل ٱللَّ

خير يف قرآنه أنه هو سبحانه الذي يفتي عباده.

)١)  املصباح املنري، ولسان العرب: )فتا(.
)))  صفة الفتوى البن محدان، ص: ٤، وإعالم املوقعني ٤/ ١9٦.

)٣)  أصول مذهب اإلمام أمحد، الدكتور/ عبد اهلل الرتكي، ص: ٧٥).
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والنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوىل هذا املنصب يف حياته باعتبار التبليغ، فكل ما ينطق به هو وحي من 
{ ]النجم: ٣، ٤[، وكان  اهلل تع�اىل: }َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡه��َوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ
نَزنۡلَآ إَِلَۡك 

َ
ذلك من مقتى رسالته، وقد كلفه سبحانه وتعاىل بذلك، حيث قال له: }َوأ

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم{ ]النحل: ٤٤[. ٱّلِۡكَر ِلُبنَّيِ
فكان ملسو هيلع هللا ىلص املرجع للصحابة يف كل يشء، عنه يتلقون، وإليه يتحاكمون، وبحكمه يرضون 

ويسلمون. 
وسنته ملسو هيلع هللا ىلص مليئة بالصور واألمثلة التي تدل داللة واضحة عىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يتعامل مع 
اس�تفتاءات الصحاب�ة بطريقة واحدة، بل كان هيتم بأح�وال أصحاهبا، فيعطي كل واحد 

منهم جواًبا يتناسب مع حاله. 
ف�أيُّ رشف أن يقوم املفت�ي بأمر هو يف األصل يصدر عن رب العامل�ني، وباعتبار التبليغ 
يصدر عن س�يد اخللق ملسو هيلع هللا ىلص، فاملفتي خليفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أداء وظيفة البيان، وقد توىل هذه 

اخلالفة بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم.
فاإلفت�اء تبي�ني أحكام اهلل تعاىل، وتطبيقها ع�ىل أفعال الناس، لذا جعل اب�ُن القيم املفتَي 
بمنزل�ة الوزي�ر املوقع عن امللك، فق�ال: »... وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل 
ال�ذي ال ينكر فضل�ه، وال جيهل قدره، وهو من أعىل مراتب الس�نيَّات، فكيف بمنصب 

التوقيع عن رب األرض والسموات؟«)١).
ه�ذا: وقد اتف�ق العلاء عىل أن الفتوى من فروض الكفايات؛ ألنه ال بد للمس�لمني ممن 

يبنيِّ هلم أحكام دينهم فيا يقع هلم، وال تكون فرض عني إال برشوط: 
١- أال يوجد يف البلد إال مفت واحد.

)- أن يكون املفتي املسئول عالِ�ًا باحلكم.
٣- أن ال يمنع من وجوب اجلواب مانع، كأن يكون السؤال عن يشء مل يقع، أو عن يشء 

ال منفعة فيه للسائل، ونحو ذلك.
ثالثاًا: الفرق بني الفتوى، وحكم القايض: 

ذكر العلاء أربعة فروق بني الفتوى التي تصدر عن املفتي، وبني احلكم الذي يصدر عن 

)١)  إعالم املوقعني ١/ ١0.
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القايض، وهذه الفروق هي: 
١- املفتي ال ُيلِزم بفتواه، وإنا خير هبا من استفتاه، فإن شاء قبل قوله، وإن شاء مل يقبله، 

أما حكم القايض فإنه ملزم للمحكوم با تضمنه احلكم.
)- الفت�وى رشيعة عامة تتناول املس�تفتي وغريه، وأما احلك�م فهو جزئي خاص بمن له 

احلكم أو عليه، وال يتعدى إىل غريه.
٣- الفتوى أوس�ع دائرة من احلكم، ولذلك جتري يف العبادات وغريها، وليس للحاكم 
أن حيك�م بطه�ارة املاء أو نجاس�ته، أو صح�ة الوضوء أو فس�اده، فالقض�اء يتأتى فيا له 
ارتب�اط بمصال�ح الدنيا، كالعقود واألم�الك، أما الفتوى فتتأتى فيا ل�ه ارتباط بمصالح 

الدنيا واآلخرة كالعقود واألمالك، والعبادات.
ق�ال الق�رايف -رمحه اهلل تعاىل-: »كل م�ا يتأتى فيه احلكم تتأتى في�ه الفتوى، وال عكس، 
وذلك أن العبادات كلها عىل اإلطالق ال يدخلها احلكم البتة، بل إنا تدخلها الفتيا فقط، 

فكل ما وجد هبا من اإلخبارات فهي فتيا فقط«)١). 
٤- جتوز الفتوى من احلر والعبد، واملرأة والرجل، والقارئ واألمي، واألخرس بكتابته، 
بخ�الف احلكم والقضاء، فللقايض رشوط خاصة به ذكرها الفقهاء، وإن كان يف بعضها 

خالف بينهم))).

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

ــوى �ق ل�ب حـــل ا مرا

متر الفتوى يف ذهن املفتي بأربع مراحل، هي: 
١- مرحلة التصوير.
)- مرحلة التكييف.

٣- مرحلة بيان احلكم.
٤- مرحلة اإلفتاء.

)١)  الفروق ٤/ 89، 90.
)))  راج�ع ه�ذه الفروق بالتفصيل يف: املحرر يف الفقه عىل مذه�ب اإلمام أمحد )/ 0٣)، وتبرصة احلكام البن فرحون 

١/ ٣)، وهناية املحتاج للرمي 8/ ٣8)، ونظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان ص: ٥).
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املرحلة األوىل: مرحلة التصوير: 
يت�م يف ه�ذه املرحلة تصوير املس�ألة التي أثريت من قبل الس�ائل، وال ش�ك أن التصوير 
الصحيح املطابق للواقع رشط أسايس لصدور الفتوى صحيحة متفقة مع الواقع املعيش.
وع�بء التصوير وإن كان أساًس�ا يقع عىل الس�ائل، إال أنه ينبغي ع�ىل املفتي أن يتحرى 
بواس�طة الس�ؤال عن اجلهات الت�ي ختتلف الفت�وى باختالفها، فرياع�ي الزمان واملكان 
واألشخاص واألحوال واألعراف وغريها، وبقدر ما عند املفتي من قدرة عىل التصوير، 

بقدر ما تكون الفتوى أقرب لتحقيق املقاصد الرشعية، وحتقيق املصلحة ودرء املفسدة.
املرحلة الثانية: مرحلة التكييف: 

والتكييف هو إحلاق الصورة املسؤول عنها با يناسبها من أبواب الفقه ومسائله.
وهذه مرحلة هتيء لبيان حكم الرشع الرشيف يف الواقعة املسؤول عنها.

والتكيي�ف م�ن عم�ل املفتي، وحيت�اج إىل نظر دقي�ق؛ ألن اخلط�أ فيه يرتت�ب عليه اخلطأ 
يف الفت�وى، وق�د خيتل�ف العلاء فيه، وه�ذا االختالف أحد أس�باب اخت�الف الفتوى، 
والرتجي�ح ب�ني املختلفني حينئذ يرجع إىل قوة دليل كل منهم، وإىل عمق فهم الواقع، كا 

يرجع إىل حتقيق املقاصد واملصالح ورفع احلرج، وهي األهداف العليا للرشيعة.
املرحلة الثالثة: مرحلة بيان احلكم: 

بيان احلكم الرشعي يؤخذ من الكتاب والس�نة واإلمجاع، ويتم إظهاره بواسطة القياس، 
ل�ذا وج�ب عىل املفتي أن يكون مدرًكا للكتاب والس�نة ومواطن اإلمجاع وكيفية القياس 
ودالالت األلف�اظ وترتيب األدلة وإدراك الواقع إدراًكا صحيًحا، ويتأتى هذا بتحصيله 
لعل�وم الوس�ائل واملقاصد كاألص�ول والفقه واحلدي�ث واللغة وغريه�ا، وبتدريبه عىل 
اإلفتاء الذي ينش�ئ لديه ملكة راسخة يف النفس يكون قادًرا هبا عىل ذلك، وكذلك حتلِّيه 

بالتقوى والورع.
املرحلة الرابعة: اإلفتاء، أو إنزال احلكم الذي توصل إليه عىل الواقع: 

ا مقطوًعا ب�ه، وال إمجاًعا متفًقا عليه، وال  جي�ب عىل املفتي أال خيال�ف يف هذه املرحلة نصًّ
قاعدة فقهية مستقرة، وأن يراعي مقاصد الترشيع)١).

)١)  اإلفتاء مبادئه وأركانه، د/ عي مجعة، ص: ٣9.
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 : ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا  ا

له  ا وى ومحب
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

�قعب

: تغيرُّ الفتوى:  أوالاً
له، كأنه جعله غري ما كان)١). ه وبدَّ َله إذا غريَّ ل من يشء إىل آخر، يقال: حوَّ التغري هو التحوُّ
واملراد به عند الفقهاء: اختالف الفتوى يف بيان حكم املسألة الواحدة من حال آلخر، أو 
ش�خص آلخر، أو زمان ع�ن زمان، أو عرف عن عرف، فيكون ج�واب املفتي خمتلًفا يف 

املسألة الواحدة بحسب اختالف األحوال، واألزمنة، واألمكنة، واألعراف))).
ه�ذا: وليس من تغريُّ الفتوى فتوى ُمفٍت لرجل بحكم، وفتوى ُمفٍت آخر لرجل آخر يف 
املسألة نفسها بحكم غري حكم املفتي األول، وإنا هو من باب اختالف املجتهدين، وهذا 

يعني أنه يشرتط لتغريُّ الفتوى يف الزمن الواحد أن يكون املفتي واحًدا. 
ومم�ا ينبغ�ي ذكره أنه ال يلزم من تغريُّ الفتوى طرح ما كتبه أئمتنا وأفتوا به، بل إننا نتبعهم 
يف منهجهم، ونجتهد لبيئتنا وعرصنا كا اجتهدوا، وال يمكن أن يبني الالحق إال عىل ما 

ا.  أسسه السابق، والرتاكم املعريف يف كل العلوم مهم جدًّ
امل��ايض إىل  ال��ت��ف��اٌت  فاتك  ال��ت��أيس)٣)وإِذا  وج��ُه  عنك  غ��اب  فقد 

(٣(

ثانياًا: جمال تغيرُّ الفتوى:
املس�ائل قطعي�ة الثب�وت والداللة، بمعنى أهن�ا قطعية يف ثبوهتا عن اهلل ع�ز وج�ل، وعن 
رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وال يفه�م منها إال معنى واح�د، كفريضة الصالة والصي�ام، وحتريم القتل 
والزن�ا ونحوه��ا، هذه املس�ائل ال يتط�رق إليها اجته�اد وال تتغري بتغري الزم�ان واملكان 
ونحومها، فال جيوز مثاًل تعجيل صوم رمضان، أو تأجيله يف زمن من األزمنة، أو يف بلدة 

من البالد، فثوابت الرشيعة وحمكاهتا ال يلحقها التغريُّ بحال من األحوال.
أم�ا الذي يتغريَّ فهو دائ�رة الظنيَّات واألحكام االجتهادية الت�ي تقبل االختالف، وتقبل 

التغريُّ بتغريُّ الزمان واملكان واحلال.
)١)  املصباح املنري، ولسان العرب )غري(.

)))  األبحاث املفيدة للفتوى السديدة، الدكتور/ أمحد احلداد، ص: ١٥١.
)٣)  البيت للشاعر أمحد شوقي.
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فاملس�ائل الظنية س�واء أكانت ظني�ة الثبوت كخ�ر الواحد، أم ظنية الدالل�ة كأن حيتمل 
الن�ص أكث�ر من معنى، وكذا املس�ائل الت�ي تركتها النص�وص الجتهاد العل�اء با حيقق 
املصلح�ة العامة، هذه املس�ائل هي الت�ي يتطرق إليها االجتهاد، وتتس�ع ألكثر من رأي، 
واملجال حينئذ فيه س�عة مل�ن أراد املوازنة والرتجيح، واألخذ بأق�رب اآلراء للمصلحة، 

فقد يصلح رأي ما يف زمن دون زمن، أو لشخص دون شخص.
ق�ال اب�ن قيم اجلوزية -رمحه اهلل تعاىل-: »األحكام نوعان: نوع ال يتغريَّ عن حالة واحدة 
هو عليها، ال بحسب األزمنة واألمكنة، وال اجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات وحتريم 
املحرم�ات واحل�دود املقدرة بالرشع ع�ىل اجلرائم ونحو ذلك، فال يتط�رق إليه تغيري وال 

اجتهاد وال خيالف ما وضع عليه.
النوع الثاين: ما يتغريَّ بحسب اقتضاء املصلحة له زماًنا ومكاًنا وحااًل كمقادير التعزيرات 

ع فيها حسب املصلحة«)١). وأجناسها وصفاهتا، فإن الشارع ينوِّ
ق�ال الدكت�ور/ عي الن�دوي وهو يتح�دث عن قاع�دة: »ال ينك�ر تغريُّ األح�كام بتغريُّ 
الزم�ان«: قد اتفقت كلمة الفقهاء واألصوليني عىل أن األحكام التي تتبدل بتبدل الزمان 
واألعراف هي األح�كام االجتهادية املبنيَّة عىل العرف واملصلحة. وجمرد تعبري األحكام 
هن�ا تعبري موهم، فاألوىل أن توضح القاعدة بزي�ادة كلمة أو بتبديل بأوضح، فيقال: »ال 

ينكر تغريُّ األحكام املبنيَّة عىل املصلحة والعرف بتغريُّ الزمان«))).
وأقول: إن قرص قاعدة التغريُّ بس�بب تغريُّ الزمان غري دقيق؛ ألن التغريُّ قد يكون بس�بب 

تغريُّ الزمان أو املكان أو احلال أو األشخاص أو غريها.

�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

وى 
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

ب �قعب
ر وا رع�قهق عل� حب

ل��ث دلهق ا
ل�إ ا

استدل مجهور العلاء عىل جواز تغريُّ الفتوى بتغريُّ الزمان وغريه با يي: 
َها ٱنلَِّبُّ َح��ّرِِض ٱلُۡمۡؤِمننَِي َعَ ٱۡلقَِت��اِلۚ إِن يَُكن  يُّ

َ
أ الدلي�ل األول: ق�ال تع�اىل: } َيٰٓ

ۡلٗفا ّمَِن 
َ
ۚ ِإَون يَُكن ّمِنُكم ّمِاْئَ��ةٞ َيۡغلُِبٓواْ أ وَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَ��نۡيِ وَن َصِٰبُ ّمِنُكۡم ِع��ۡشُ

)١)  إغاثة اللهفان ١/ ٣٦٥.
)))  القواعد الفقهية ص: ٣)١.
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نَّ فِيُكۡم 
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ َف ٱللَّ ُهۡم قَۡومٞ لَّ َيۡفَقُهوَن ٦٥ ٱۡلَٰٔـ��َن َخفَّ نَّ

َ
ِي��َن َكَفُرواْ بِأ ٱلَّ

ۡلٞف َيۡغلُِبٓواْ 
َ
ۚ ِإَون يَُكن ّمِنُكۡم أ َضۡعٗف��اۚ فَإِن يَُكن ّمِنُكم ّمِاْئَةٞ َصابَِرةٞ َيۡغلُِبواْ ِماْئَتنَۡيِ

ِٰبِيَن{ ]األنفال: ٦٥ – ٦٦[. ُ َمَع ٱلصَّ ِۗ َوٱللَّ ۡلَفنۡيِ بِإِۡذِن ٱللَّ
َ
أ

فاآلية األوىل حتدد ما جيب الثبات أمامه بعرشة األمثال. 
أم�ا اآلي�ة الثانية فجاءت معنونة بعنوان التخفيف؛ إذ علم اهلل فيهم ضعًفا، واملراد بالعلم 
هن�ا: الظه�ور، يعني أنه قد ظهر فيه�م ضعف مل يكن، وهذا الضع�ف احلادث هو الذي 
اقتى التخفيف، فإذا قلنا: إن نسبة اآلية الثانية هي نسبة النص املخفف لعارض مع بقاء 

حكم النص األول عند زوال العارض كان حكمها حكم الرخصة مع العزيمة.
ويؤي�د ه�ذا أن العرشي�ة املذكورة يف الن�ص األول موصوفة بالصابري�ن، وكذلك املائة، 
فمت�ى وجدت صف�ة الصر ثبت احلك�م األول، والصر من لوازمه املتقدم�ة عليه القوة 
املادي�ة، وق�وة القلب املعنوي�ة، ومتى انتفت صفة الصر ومل توج�د فيهم قوة ثبت احلكم 

الثاين، وهذا أصل عظيم لتغريُّ الفتوى بتغريُّ األحوال)١).
فاآلية األوىل ُيفتى هبا يف حال قوة املسلمني، واآلية الثانية ُيفتى هبا يف حال ضعفهم. 

وهذا أوىل من قول بعض العلاء: إن اآلية الثانية ناسخة لألوىل))).
الدلي�ل الث�اين: ثبت أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص كان جييب عن الس�ؤال الواح�د بأجوبة خمتلف�ة؛ الختالف 

أحوال السائلني، ويفتي كل سائل با يناسب حاله، ومن ذلك ما يي: 
١- ع�ن عب�د اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه�ا- قال: »كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاء 
ش�اب فق�ال: يا رس�ول اهلل، ُأَقبِّ�ُل وأنا صائم؟ قال: ال، فجاء ش�يخ فقال: يا رس�ول اهلل 
ُأَقبُِّل وأنا صائم؟ قال: نعم، فنظر بعضنا إىل بعض، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قد علمت نظر 

بعضكم إىل بعض: إن الشيخ يملك نفسه«)٣). 
فاحلدي�ث يدل عىل أن املفتي ينبغي عليه أن يراعي حال املس�تفتي، وأن املس�ألة الواحدة 
يمك�ن للمفت�ي أن يفت�ي فيه�ا بالتش�ديد ملس�تفٍت، وبالتخفي�ف ملس�تفٍت آخ�ر، وذلك 

)١)  دراسات أصولية يف القرآن الكريم للمؤلف، ص: ٤0٤.
)))  تفسري ابن كثري ٤/ ٣١.

)٣)  أخرجه أمحد يف املسند: )٦٧٣9(، وذكره اهليثمي يف )جممع الزوائد: )٤9٦( وقال: رواه أمحد والطراين يف الكبري، 
وفيه ابن هليعة، وحديثه حسن، وفيه كالم.
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العتبارات يراها هو تتعلق باختالف حال كل منها.
)- روي أن رج�اًل س�أل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن وصية جامعة، فقال له: »ال تغضب«)١)، وس�أله 

آخر السؤال نفسه فقال له: »قل: آمنت باهلل ثم استقم«))).
وهكذا يعطي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كل سائل ما يناسب حاله ويصلح أمره.

٣- ورد يف الس�نة أحاديث كثرية جتيب الس�ائلني بأن اجلهاد ال يعدله عمل آخر، إال من 
استطاع أن يصوم الدهر فال يفطر، ويقوم الليل فال ينام، كا ورد يف الصحيح أن السيدة 
عائش�ة -رىض اهلل عنه�ا- قال�ت: »يا رس�ول اهلل ن�رى اجلهاد أفضل العم�ل، قال: لكن 

أفضل اجلهاد حج مرور«)٣).
وكلم�ة )لك�ن( يف احلدي�ث ت�روى بضم ال�كاف وهو األكثر ع�ىل أهنا خطاب النس�وة، 
وتروى بكرس الكاف مع مدِّ الالم، عىل أهنا لالستدراك)٤)، واملراد واحد: وهو أن اجلهاد 
إن كان أفضل العمل فذلك يف حق الرجال، أما النس�اء فأفضل اجلهاد بالنس�بة هلن احلج 
ت فتواه ملسو هيلع هللا ىلص ملا كان الس�ائل امرأة؛ إذ األصل يف محل الس�الح أن يكون  املرور، فهنا تغريَّ

للرجال ال للنساء.
ت الفت�وى بتغ�ريُّ أحوال الس�ائلني، فإهن�ا كذلك تتغ�ريَّ بتغريُّ الزم�ان واملكان  وإذا تغ�ريَّ

والعرف.
٤- عن عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه قال: »س�ألت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلت: يا رس�ول 
؟ قال: برُّ الوالدين. قلت:  اهلل، أيُّ العمل أفضل؟ قال: الصالة عىل ميقاهتا. قلت: ثم أيُّ

؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهلل. فسكتُّ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولو استزدته لزادين«)٥).  ثم أيُّ
ق�ال اب�ن حج�ر: وحمصل ما أج�اب به العل�اء عن هذا احلدي�ث وغريه مم�ا اختلفت فيه 
األجوب�ة بأن�ه أفضل األعال، أن اجلواب اختلف الختالف أحوال الس�ائلني، بأن أعلم 
كلَّ ق�وم ب�ا حيتاج�ون إليه، أو با هل�م فيه رغبة، أو ب�ا هو الئق هب�م، أو كان االختالف 

)١)  أخرجه البخاري يف كتاب األدب: )٦١١٦(، والرتمذي يف الر والصلة: )0)0)(.
)))  أخرجه مسلم يف كتاب اإليان: )٣8(.

)٣)  أخرجه البخاري يف كتاب احلج: )0)١٥(.
)٤)  فتح الباري البن حجر ٧/ ١٥٤.

)٥)  أخرجه البخاري يف كتاب الصالة )٧)٥( واجلهاد ))٧8))
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باختالف األوقات، بأن يكون العمل يف ذلك الوقت أفضل منه يف غريه، فقد كان اجلهاد 
يف ابتداء اإلس�الم أفضل األعال؛ ألنه الوس�يلة إىل القيام هبا، والتمكن من أدائها، وقد 
تضاف�رت النص�وص عىل أن الصالة أفضل م�ن الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواس�اة 
املضط�ر تك�ون الصدقة أفض�ل، أو أن »أفضل« ليس�ت عىل باهب�ا، بل امل�راد هبا الفضل 

املطلق، أو املراد من أفضل األعال، فحذفت »من« وهي مرادة. 
وق�ال اب�ن دقي�ق العي�د: »األعال يف ه�ذا احلدي�ث حممولة ع�ىل البدني�ة«، وأراد بذلك 
االح�رتاز عن اإليان؛ ألن�ه من أعال القلوب، فال تعارض حينئ�ذ بينه وبني حديث أيب 

هريرة »أفضل األعال إيان باهلل...« احلديث. 
وقال غريه: املراد باجلهاد هنا: ما ليس بفرض عني؛ ألنه يتوقف عىل إذن الوالدين فيكون 

مها مقدًما عليه)١).  بِرُّ
وق�ال الط�ري: »إن�ا خ�ص ملسو هيلع هللا ىلص ه�ذه الثالث�ة بالذكر؛ ألهن�ا عن�وان عىل ما س�واها من 
ة مؤنتها  الطاعات، فإن من ضيَّع الصالة املفروضة حتى خيرج وقتها من غري عذر مع خفَّ
ا،  عليه، فهو ملا س�واها أضيع، ومن مل يرَّ والديه مع وفور حقها عليه كان لغريمها أقلَّ بِرًّ
�اق أترك،  وم�ن ترك جهاد الكفار مع ش�دة عداوهت�م للدين كان جلهاد غريهم من الفسَّ
فظهر أن الثالثة جتتمع يف أن من حافظ عليها كان ملا س�واها أحفظ، ومن ضيَّعها كان ملا 

سواها أضيع«))).
شبهات تثار حول تغيرُّ الفتوى))): 

أث�ار بع�ض العلاء عدة ش�بهات اس�تندوا إليه�ا ملنع تغريُّ الفت�وى بتغريُّ الزم�ان واملكان 
واألعراف ونحوها ومن هذه الشبهات ما يي: 

الشلبهة األوىل: أن تغريُّ الفتوى يمكن أن ُيتخذ ت�كأة للذين يريدون أن يتالعبوا بأحكام 
الرشيع�ة الثابت�ة، فيحل�وا م�ا ح�رم اهلل، وحيرموا م�ا أحل اهلل، ويس�قطوا م�ا فرض اهلل، 

ويرشعوا يف الدين ما مل يأذن به اهلل.

)١)  فتح الباري ٣/ ١8٧.
)))  فتح الباري ١١/ ٦١).

)٣)  أثار هذه الش�بهات األس�تاذ/ حممد بن ش�اكر الرشيف يف بحث له عىل شبكة املعلومات الدولية بعنوان: »األحكام 
الرشعية وضوابط تغري الفتوى«.
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وجي�اب عن هذا ب�أن ما يتغريَّ حمصور يف دائرة الظنيَّات، واألحكام االجتهادية التي تقبل 
ق  االخت�الف أما الثوابت وهي دائرة القطعيَّات ف�ال يدخلها اجتهاد وال جتديد وال يتطرَّ

إليها اختالف.
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم{ ]املائدة: ٣[، فهذه 

َ
الشلبهة الثانية: يقول اهلل تع�اىل: }ٱۡلَۡوَم أ

اآلي�ة تدل عىل مب�دأ إكال الدين، وال ش�ك أن القول بتغريُّ الفتوى بتغ�ريُّ الزمان وغريه 
يناقض هذا املبدأ.

وأجي�ب ع�ن هذا بع�دم وج�ود تناق�ض؛ ألن الدين ال خ�الف يف كاله، ومن ش�ك يف 
ذل�ك فه�و غري مؤمن، ومن ك�ال الدين أن لي�س نصوصه كلها قطعي�ة الداللة، ال تدل 
إال ع�ىل معن�ى واحد، وإنا هي ظنية الداللة حتتمل عدة معان تصلح لكل زمان ومكان، 
وتستوعب مستجدات األيام والليايل، وهذا من روائع هذه الرشيعة وخصائصها املميزة.
الشبهة الثالثة: أن القول بتغريُّ األحكام بتغريُّ الزمان واملكان واحلال واألعراف ربَّا يؤدي 
إىل االدعاء بأن اهلل تعاىل ال يعلم مصالح عباده -حاشا هلل- وأهنم يعلموهنا أكثر منه؛ ألنه 

ون من النصوص حسبا شاؤوا.  ل تلك املصالح إليهم، فيغريِّ سبحانه وتعاىل وكَّ
واجل�واب: أن تغريُّ األحكام بتغريُّ الزمان وغريه ال خيرج عن حميط الترشيع اإلس�المي؛ 
الس�تناده إىل أدلة جواز االجتهاد؛ وألنه يدور مع مصلحة الناس التي وكلها الشارع إىل 

اجتهاد املجتهدين. 
ل�ذا ق�ال الش�اطبي -رمح�ه اهلل-: »إن اختالف األحكام عن�د اخت�الف العوائد ليس يف 
احلقيقة باختالف يف أصل اخلطاب؛ ألن الرشع موضوع عىل أنه دائم أبدي لو فرض بقاء 
الدني�ا م�ن غري هناية، والتكليف كذلك يف الرشع مل حيتج إىل مزيد، وإنا معنى االختالف 

أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل رشعي حيكم به عليها«)١). 
الشبهة الرابعة: أن تغريُّ األحكام بتغريُّ الزمان وغريه يؤدي إىل عدم استقرار األمة. 

واجلواب: هو عدم التس�ليم با تقولون؛ ألن حكم الرشع يف املس�ألة تغريُّ من عزيمة إىل 
رخص�ة، أو من عرس إىل ي�رس، والكل يف ظل الرشيعة ومبادئه�ا، وليس معنى التغريُّ هو 

)١)  املوافقات )/ 8٥).
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الفوىض وعدم االنضباط حتى نسلم لكم با تقولون)١). 
واخلالصة أن متام الرشيعة وكاهلا وصالحيتها إىل يوم القيامة يقتيض القول بتغريُّ الفتوى؛ 
، ولو مل تكن الرشيعة مس�ايرة للحياة بتنظيمه�ا يف ضوء الرشيعة لعزف  ألن احلي�اة تتغ�ريَّ

الناس عنها واهتموها بالقصور.

مس:  ا لحب لمطل�ب ا  ا

وى
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

�بط �قعب وا
صب

مل�ا كان املفت�ي خم�ًرا ع�ن اهلل تع�اىل يف بيان رشع�ه، فإنه ال ب�د له من ضواب�ط جيب عليه 
مراعاهتا لتغريُّ الفتوى حتى ال حتكمها األهواء، ومن أهم هذه الضوابط ما يي: 
١- أن تكون املسألة يف غري العقائد ومكارم األخالق؛ ألهنا ثابتة ال تغيري فيها.

ا بالفتاوى التي  )- أن يكون التغيري قارًصا عىل سببه، فعند تغريُّ العرف يكون التغريُّ خاصًّ
مبناها ومناط األحكام فيها العرف، وال يتجاوزها إىل األحكام املبنيَّة عىل النصوص. 

ا كأن تكون داللته –مثاًل- ظنية حتتمل أكثر من معنى،  ٣- أن يكون نص املسألة اجتهاديًّ
ف�إن كان الن�ص قطعي الثبوت والداللة، فال جمال لالجته�اد وتغريُّ الفتوى حينئذ، ومن 

ثم فال تغريُّ احلدود واملواريث ونحوها بتغريُّ ُعرٍف أو زمٍن أو مكاٍن.
ق�ال الش�يخ الزرق�ا -رمح�ه اهلل-: »اتفقت كلم�ة فقهاء املذاه�ب عىل أن األح�كام التي 
تتب�دل بتب�دل الزمان وأخالق الن�اس هي األحكام االجتهادية من قياس�ية أو مصلحية، 
أم�ا األحكام األساس�ية التي جاءت الرشيعة لتأسيس�ها وتوطيده�ا بنصوصها األصلية 
اآلمرة الناهية كحرمة املحرمات املطلقة، وكوجوب الرتايض يف العقود، والتزام اإلنسان 
بعقده، وضان الرضر الذي يلحقه بغريه، ورسيان إقراره عىل نفسه دون غريه، ووجوب 
منع األذى وقمع اإلجرام، وسد الذرائع إىل الفساد، ومحاية احلقوق املكتسبة، ومسؤولية 
ذل�ك م�ن األحكام واملب�ادئ الرشعية الثابتة التي ج�اءت الرشيعة لتأسيس�ها، ومقاومة 
خالفها، فهذه ال تتبدل بتبدل األزمان، بل هي األصول التي جاءت هبا الرشيعة إلصالح 

األزمان واألجيال، ولكن وسائل تطبيقها قد تتبدل باختالف األزمنة املحدثة«))). اه�.
)١)  األبحاث املفيدة للفتاوى السديدة، ص: ١8٦، ومباحث يف أحكام الفتوى، د/ عامر الزيباري، ص: ١0٣.

)))  املدخل الفقهي العام للشيخ الزرقا )/ )9٤.
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وأق�ول: عند تغريُّ األزمنة قد تتغري الوس�ائل لظروف طارئة، ومن ثم مل يطبق عمر ريض 
اهلل عنه حدَّ الرسقة يف عام الرمادة، حيث إن الرضورات تبيح املحظورات. 

لذا قال ابن القيم -رمحه اهلل-: »ال واجب يف الرشيعة مع عجز، وال حرام مع رضورة«)١). 
اه�.

٤- أن يك�ون ذل�ك صادًرا عن عامل جمتهد مدرك ملقاصد الرشيعة، قال الش�اطبي -رمحه 
ة العامل أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الرشع يف ذلك املعنى الذي  اهلل-: »زلَّ

اجتهد فيه«))). اه�.
ه�ذه الضواب�ط إذا حتقق�ت جي�وز أن تتغ�ريَّ الفتوى بتغ�ريُّ الزم�ان أو امل�كان أو احلال أو 

الشخص أو العرف.

)١)  إعالم املوقعني ٣/ ٣١.
)))  املوافقات ٤/ ١٧0.
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 املبحث الثاني: 
موجبات تغيرُّ الفتوى

ويشتمل عىل املطالب التالية: 
املطلب األول: تغريُّ الفتوى بتغريُّ الزمان.

املطلب الثاين: تغريُّ الفتوى بتغريُّ املكان.
املطلب الثالث: تغريُّ الفتوى بتغريُّ العرف.

املطلب الرابع: تغريُّ الفتوى بتغريُّ احلال.
مم�ا جيب عىل املفت�ي االهتام به: مراعاة موجب�ات تغريُّ الفتوى، وقد ذك�ر املحققون من 
عل�اء األم�ة أن هذه املوجبات ه�ي تغريُّ الزمان وامل�كان والعرف واحل�ال، وقد أضاف 
إليه�ا بعض العلاء موجبات أخرى، كتغ�ريُّ حاجات الناس، وتغريُّ األوضاع االجتاعية 
واالقتصادي�ة والسياس�ية، وعموم البلوى، وس�أتكلم عن تغريُّ الفت�وى بتغريُّ الزمان أو 

املكان أو العرف أو احلال بيء من التفصيل يف املطالب التالية. 

�ب  ما ب
لر ر ا

ُّ
�ق

وى �ب�قعب
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

ول: �قعب
ل�إ لمطل�ب ا ا

معن�ى تغ�ريُّ الزمان: هو تغ�ريُّ احتياجات الن�اس، وأحواهلم، يف زمن عن�ه يف زمن آخر، 
والزم�ن لي�س عام�اًل حقيقيًّا يف تغريُّ األح�كام، وإنا نس�ب التغريُّ إلي�ه؛ ألن الزمان هو 
الوع�اء الذي جتري في�ه األحداث واألفعال، وه�و الذي تتغريَّ في�ه العوائد واألعراف، 
، وإن�ا الناس هم الذين  وم�ن ثم كان إس�ناد التغريُّ إىل الزمان جم�اًزا؛ ألن الزمن ال يتغريَّ
يط�رأ عليهم التغيري، فالتغيري يتناول أفكارهم وصفاهتم وعاداهتم وس�لوكهم، مما يؤدي 

إىل وجود عرف عام أو خاص يرتتب عليه تبديل األحكام املبنيَّة عىل العرف.
وب�ذا يتضح أن تغريُّ الزمان ليس املقصود به االنتقال من س�نة إىل أخرى، أو من عقد إىل 

آخر، فليس هذا هو املؤثر، وإنا املقصود تغريُّ اإلنسان بتغريُّ الزمان. 
ق�ال ابن عابدين -رمح�ه اهلل-:»كثري من األحكام ختتلف باخت�الف الزمان، لتغريُّ عرف 
أهله، أو حلدوث رضورة، أو لفس�اد أهل الزمان، بحيث لو بقي احلكم عىل ما كان عليه 
أواًل لل�زم منه املش�قة وال�رضر بالن�اس، وخلالف قواع�د الرشيعة املبنيَّة ع�ىل التخفيف 
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والتيسري ودفع الرضر والفساد«)١).
وقال القرايف -رمحه اهلل-: »اجلمود عىل املنقوالت أبًدا ضالل يف الدين، وجهل بمقاصد 

علاء املسلمني والسلف املاضني«))).
وق�ال الش�يخ مصطف�ى الزرق�ا -رمح�ه اهلل-: »قد يك�ون تغريُّ الزم�ان املوج�ب لتبديل 
األحكام الفقهية االجتهادية ناش�ًئا عن فساد األخالق وفقدان الوعي، وضعف الوازع، 
كا يسمونه: فساد الزمان، وقد يكون ناشًئا عن حدوث أوضاع تنظيمية، ووسائل مرفقية 

جديدة، من أوامر قانونية مصلحية، وترتيبات إدارية، وأساليب اقتصادية ونحو ذلك.
وه�ذا النوع الثاين هو أيًض�ا كاألول موجب لتغيري األحكام الفقهي�ة االجتهادية املقررة 
هة عن  قبله إذا أصبحت ال تتالءم معه؛ ألهنا تصبح عندئذ عبًثا أو رضًرا، والرشيعة ُمن�زَّ

ذلك«)٣).
ومن أمثلة تغيرُّ الفتوى بتغيرُّ الزمن ما ييل: 

١- األصل أن طواف الس�نة س�بعة أش�واط، كطواف الفرض؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص ما طاف أقلَّ من 
ذل�ك، إال أن�ه يف هذا الوقت الذي تتم فيه توس�عة عظيمة للح�رم املكي يصاب كثري من 
الناس باإلرهاق الش�ديد بالنظر إىل ضيق املكان وكثرة الطائفني، وبناًء عليه أقول بجواز 
اإلفتاء ملن يطوف نافلة باالقتصار عىل ش�وط أو ش�وطني –مثاًل- من باب التخفيف عىل 
من يطوف فرًضا، وال ش�ك أنه س�يثاب عىل ما فعل، وقد طبَّق هذا بعض علاء الس�لف 

ونصوا عليه. 
فقد َروى الش�افعي بس�نده عن عطاء أن ابن عباس -ريض اهلل عنها- كان ال يرى بأًس�ا 
أن يفطر اإلنسان يف صيام التطوع، ويرضب لذلك أمثااًل: رجل طاف سبًعا ومل يوفِّه فله 

أجر ما احتسب. 
ق�ال جمد الدين ابن األثري: »ويف هذا احلديث م�ن الفقه: جواز اإلفطار يف صيام التطوع، 
وجواز االقتصار عىل بعض أشواط الطواف، وجواز صالة ركعة واحدة، وأن يكون قد 

)١)  نرش الَعْرف فيا بني من األحكام عىل الُعرف، جمموعة رسائل ابن عابدين )/ ٥)١.
)))  الفروق ١/ ١٧٧.

)٣)  املدخل الفقهي العام )/ ٦)9.
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نوى أكثر من ركعة، ثم اقترص عىل ركعة«.)١) اه�. 
وقال ش�يخ اإلس�الم زكريا األنصاري: »ل�و نذر بعض طواف فينبغي بن�اؤه عىل أنه هل 
يص�ح التطوع بش�وط منه؟ وقد نص يف )األم( عىل أنه يث�اب عليه كا لو صىل ركعة، ومل 

يضف إليها أخرى«.))) اه�. وصححه الشهاب الرمي يف حاشيته. 
وقال العالمة ابن مفلح احلنبي: »ويتوجه عىل كل حال أن يف طواف ش�وط أو ش�وطني 
اق: رأيت سفيان يفرُّ  أجًرا، وليس من رشطه متام األسبوع كالصالة، وهلذا قال عبد الرزَّ
من أصحاب احلديث، إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف ش�وًطا أو ش�وطني ثم خيرج 

ويدعهم«.)٣) اه�. 
وروى عب�د ال�رزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه ق�ال: إن كان الطواف تطوًعا وخرج يف 

وتر فإنه جيزئ عنه. 
ومن طريق أيب الشعثاء: أنه أقيمت الصالة وقد طاف مخسة أطواف فلم يتم ما بقي. 

وقال ابن جريج: أخرين َكثري بن َكثري: أنه طاف مع سعيد بن جبري فقطعت العرص هبا، 
وقد بقي هلا طوافان، فلم ُيعد سعيد هلا، وانرصف عىل مخسة أطواف. 

)- جي�وز الدف�ع من عرفات قبل املغرب عند الش�افعية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من صىل صالتنا)٤) 
ه�ذه وكان قد وقف معنا بعرفة س�اعة من ليل أو هنار فقد ت�م حجه«)٥). وذلك من باب 

التخفيف عىل الناس. 
ك�ا جيوز -من باب التخفيف أيًضا- عدم املبي�ت بمزدلفة، حيث يرى بعض الفقهاء أن 

املبيت هبا سنة. 
وإن ترتب عىل املبيت بمنى أيام الترشيق مش�قة عىل الناس بس�بب كثرهتم فيجوز األخذ 

بقول احلنفية إن املبيت هبا سنة وليس واجًبا. 
ويدخ�ل وقت رم�ي مجرة العقبة وطواف اإلفاضة بعد منتصف ليلة العيد عند الش�افعية 

واحلنابلة. 
)١)  الشايف يف رشح مسند الشافعي ٣/ ٣٣)، ط. مكتبة الرشد بالرياض. 

)))  أسنى املطالب ١/ )٥8، دار الكتاب اإلسالمي. 
)٣)  الفروع ٥/ ١١9، مؤسسة الرسالة.

)٤)  املراد صالة الفجر بمزدلفة. 
)٥)  أخرجه أبو داود )١9٤8(، والرتمذي )89١(، وقال: حسن صحيح. 
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فهذه التخفيفات التي يقتضيها احلال يفتى هبا يف هذا الزمان. 
٣- م�ا علي�ه مجه�ور الفقهاء أن من يري�د التعجل يف أيام منى علي�ه أن ينرصف منها قبل 
غروب شمس اليوم الثاين، وال شك أن احلجاج يعانون عند انرصافهم بسبب االزدحام 

الشديد خوًفا من أن تغرب عليهم الشمس فيضطرون إىل املبيت لرمي اليوم الثالث. 
وأق�ول: إن م�ن األفض�ل يف هذا الزمان األخ�ذ بقول الس�ادة احلنفية الذي�ن يرون عدم 
وج�وب رم�ي الي�وم الثالث إال ملن طلع عليه فج�ره وهو يف منى، وعلي�ه فيجوز اإلفتاء 
بجواز البقاء يف منى بعد غروب ش�مس اليوم الثاين واالنرصاف منها حتى قبيل الفجر، 

وليكن االنرصاف عىل دفعات حمافظة عىل أرواح الناس. 
٤- التضخم: هو ارتفاع يف األسعار وانخفاض يف قيمة العمالت، فا هو حكم الرشع يف 

تعديل ما ترتب بذمة املدين للدائن يف حالة التضخم يف وقت من األوقات؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال: 

األول: جيب عىل املدين أداء املبلغ نفسه الذي اقرتضه دون زيادة، فمن اقرتض ألف جنيه 
ت القوة الرشائية هلذه األلف، ولو زاد عليها وقع يف الربا.  ها ألًفا أيًضا، وإن تغريَّ ردَّ

فال عرة بالرخص والغالء بالنسبة ملا ترتب من الديون يف الذمة. 
وهذا قول أيب حنيفة، واملالكية يف املشهور عندهم، والشافعية واحلنابلة. 

ل عليه هو القيمة  الثاين: جيب ردُّ قيمة املبلغ من الذهب يوم ثبوت الدين يف الذمة، فاملعوَّ
عن�د ثبوت الدين، وذلك لتحقي�ق مصالح الناس، فإن القول ب�ردِّ املثل يؤدي إىل امتناع 

الناس من اإلقراض خشية نقصان قيمتها قبل الوفاء. 
اه  وهذا قول أيب يوس�ف، ورجحه متأخ�رو احلنفية، ورأي عند الش�افعية واملالكية، وقوَّ
ابن تيمية، معتمًدا عىل أن تغريُّ الس�عر أو القيمة يعتر يف حدِّ ذاته عيًبا، فال يردُّ املثل، بل 

القيمة عند ثبوت الدين. 
الثال�ث: إن كان تغريُّ العملة يس�رًيا ردَّ املقرتُض املِثَل، وإن كان كب�رًيا ردَّ القيمة؛ لترضر 

املقرض بالتغري الفاحش دون اليسري. 
وهذا القول لبعض املالكية. 

ق�ال العالمة الش�يخ عبد اهلل بن بيَّه: »املجامع الفقهية ال ت�زال جامدة عىل األصل العام، 
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بأن الديون ُتقى بمثلها دون نظر يف التقلبات، واملسألة ال تزال منشورة أمام جممع الفقه 
اإلسالمي الدويل«.)١) اه�.

وأق�ول: الناظ�ر يف هذه األقوال جيد يف القول األول غبنً�ا عىل صاحب املبلغ إن ارتفعت 
األسعار، وانخفضت قيمة املال. 

وجيد يف القول الثاين غبنًا عىل املدين إن رخصت األسعار وارتفعت قيمة املال. 
ق بني التغري اليسري والكبري؛ ألنه حيقق  وأرى اإلفتاء يف هذا الزمان بالقول الثالث الذي فرَّ
مصال�ح الناس ويدرأ عنهم املضار واملفاس�د، واملبدأ الع�ام يف الرشيعة قوله تعاىل:}إِنَّ 

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل{)))، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال رضار«)٣). 
ۡ
َ يَأ ٱللَّ

ت عىل هذا، بينا  نَّة نصَّ ن بالنسبة لألضحية؛ ألن السُّ ٥- يرى مجهور الفقهاء اشرتاط السِّ
يرى بعض علاء السلف كطاوس وعطاء واألوزاعي جواز التضحية بصغرية السن. 

ورأُي اجلمه�ور أق�وى من حيث الدليل، لكن عند النظر والتأمل نجد أن اش�رتاط س�نٍّ 
معينٍة إنا هو مظنة أن تكون ناضجة كثرية اللحم؛ رعاية ملصلحة الفقراء واملساكني، وإذا 
كانت املس�توفية للس�ن املبنيَّ يف الرشع الرشيف هزيلة قليلة اللحم، ويوجد ما هو أصغر 
منها س�نًّا، بمعنى أهنا مل تس�توف الس�ن املحددة رشًعا إال أهنا كثرية اللحم، كا حيدث يف 
ه�ذا الزم�ان من القيام بعلف احلي�وان الصغري بمركزات تزيد من حلم�ه، وإذا وصل إىل 
الس�ن املحددة هزل وأخذ وزنه يف التناقص، فإن اإلس�الم قد راعى مصالح العباد وهو 
مقصد من مقاصد الرشيعة الغراء، فإذا مل يوجد حيوان مستوفٍّ السن املحددة رشًعا كثري 
اللحم ووجد ما هو أقل سنًّا كثري اللحم، فإنه جتوز األضحية به؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تذبحوا 
إال مسنَّة إال أن يعرس عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن«)٤). وقياًسا عىل ذلك فإنه جيوز 

للحاجة، واحلاجة قد تن�زل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة)٥). 
٦- ع�ن زيد ب�ن خالد اجلهني ريض اهلل عنه أن أعرابيًّا س�أل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اللقطة، قال: 

)١)  عالقة مقاصد الرشيعة بأصول الفقه لفضيلته، ص: ١٥١. 
)))  النحل، آية )90(. 

)٣)  أخرجه ابن ماجه يف األحكام )٣٤١)(. 
)٤)  أخرجه مسلم يف األضاحي )١9٦٣(. 

)٥)  موسوعة الفتاوى املؤصلة من دار اإلفتاء املرصية ٣/ ٦٥).
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فها س�نة، فإن ج�اء أحد خيرك بعفاصها، ووكائها، وإال فاس�تنفق هبا«، وس�أله عن  »َعرِّ
َر وجهه وقال: »َماَلَك وهلا؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد املاء، وتأكل  ضالة اإلبل، فَتَمعَّ

الشجر، دعها حتى جيدها رهبا«)١). 
فالنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص هن�ى عن التق�اط ضالة اإلبل؛ ألهنا ال خيش�ى عليها ما خيش�ى عىل غريها من 
الضي�اع، وأم�ر برتكها ترد املاء وترعى الكأل حتى يلقاه�ا صاحبها، وقد ظل هذا احلكم 
معم�واًل ب�ه وحمافًظا عليه إىل آخر عهد س�يدنا عم�ر ريض اهلل عنه، فلا كان عهد س�يدنا 
عث�ان ريض اهلل عنه أمر بالتقاطها ومعرفته�ا وتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي 

ثمنها))). 
وإنا فعل ريض اهلل عنه هذا لفساد الزمان، وجرأة الناس عىل تناول ضوال اإلبل وأخذها، 

وإمكان إخفائها أو نقلها وبيعها يف مكان آخر.
وال ش�ك أن ه�ذا الصني�ع منه ريض اهلل عنه أص�ون لضالة اإلبل وأحف�ظ حلق صاحبها 
خوًف�ا م�ن أن تناهلا يد س�ارق أو طامع، فه�و بذلك -وإن خالف أمر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
الظاه�ر- إن�ا هو مواف�ق ملقصوده؛ إذ لو بق�ي العمل عىل موجب ذلك األمر بعد فس�اد 

الزمان آلل إىل عكس مراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف صيانة األموال، وكانت نتيجته رضًرا. 
وق�د واف�ق اخلليفة الراب�ع عي بن أبى طال�ب ريض اهلل عنه عث�اَن ريض اهلل عنه يف مبدأ 
األخ�ذ وااللتق�اط، ولكن مل يوافقه يف البيع، فقد أمر أن ُيبنى هل�ذه الضوال ِمرَبد، تعلف 
فيه علًفا -ال ُيْس�ِمنها وال هيزهلا- من بيت املال، فمن أقام بيِّنة عىل يشء منها أخذه، وإال 

بقيت عىل حاهلا ال يبيعها.
ومل يقص�د عث�ان وال عي -ريض اهلل عنها- خمالفة الن�ص الناهي عن االلتقاط، بل فها 
ت تغريَّ احلكم معها، وإال ضاعت أموال  منه أنه فتوى يف ظروف وأوضاع معينة، إذا تغريَّ

الناس)٣).
٧- من املقرر يف املذهب احلنفي أن املدين تنفذ ترصفاته يف أمواله باهلبة والوقف وس�ائر 
وج�وه الت�رع، ولو كانت ديونه مس�تغرقة أمواله كلها، باعتبار أن الدي�ون تتعلق بذمته، 

)١)  أخرجه البخاري يف كتاب اللقطة: )٤٣8)(.
)))  املوطأ برشح الزرقاين ٤/ ١0١.

)٣)  السياسة الرشعية للقرضاوي، ص: ٣٥)، ٣٦).
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فتبق�ى أعي�ان أمواله حرة، فينفذ فيها ترصفه، لكن ملا فس�دت الذم�م، وكثر طمع الناس 
وق�لَّ َورُعهم، وص�ار املدينون أصحاب األم�وال يعمدون إىل هتري�ب أمواهلم من وجه 
الدائنني عن طريق وقفها أو هبتها ملن يثقون به من قريب أو صديق، أفتى املتأخرون من 
احلنفية واحلنابلة بعدم نفاذ هذه الترصفات من املدين إال فيا يزيد عن مقدار وفاء الديون 

التي عليه)١).
فنتيجة لفس�اد أهل الزمان أفتى املتأخرون بخالف ما أفتى به األئمة األولون، ملا يف ذلك 

من مصلحة الدائنني.
8- يف أص�ل املذه�ب احلنف�ي أن الغاص�ب ال يضم�ن قيم�ة منافع املغص�وب عن مدة 
الغص�ب، بل يضمن عني املغصوب فقط إذا هلكت أو أصاهبا عيب؛ ألن املنافع عندهم 
م بعقد اإلج�ارة، وال عقد يف الغصب؛ وألهنا ال مماثلة  مة يف ذاهتا، وإنا تتقوَّ ليس�ت متقوَّ

بينها وبني عني الغصب لبقاء األعيان وذهاب املنفعة))). 
مة يف ذاهتا كاألعيان، وأوجبوا تضمني  وذهب األئمة الثالثة إىل اعتبار املنافع أموااًل متقوَّ
الغاصب أجرة املثل عن املال املغصوب مدة الغصب، س�واء اس�توىف الغاصب منافعه أو 

عطلها)٣).
وقد أفتى املتأخرون من احلنفية بمثل ما أفتى به األئمة الثالثة.

ولكنهم انقسموا فريقني: 
فري�ق يرى تضمني الغاصب أجرة املثل عن مناف�ع املغصوب إذا كان مال وقف، أو مال 
ا لالستغالل بأن بناه صاحبه أو اشرتاه لذلك الغرض، وذلك لفساد الناس  يتيم، أو معدًّ

وجرأهتم عىل الغصب.)٤) 
وفري�ق يرى تضمني الغاصب منافع املغص�وب مطلًقا يف مجيع األموال وليس يف الوقف 
ومال اليتيم واملال املعدِّ لالس�تغالل فقط، وذلك الزدياد الفساد وفقدان الوازع الديني، 

)١)  املدخل الفقهي العام )/ ٦)9.
)))  االختيار رشح املختار ٣/ ٦٤.

)٣)  حاش�ية الباج�وري ع�ىل رشح ابن قاس�م )/ ١8، ومن�ار الس�بيل يف رشح الدليل البن ضوي�ان ١/ ٤٣٤، والفقه 
اإلسالمي وأدلته للزحيي ٦/ ٤٧9٣.

)٤)  رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين ٦/ ١9).
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وكثرة الطمع يف أموال الغري. 
واحلق أن القول بضان الغاصب منفعة املغصوب هو الذي يتفق مع العدالة، ومع ظروف 

العرص احلارض املتَّجه إىل املادية، وتقويم كل يشء، حتى النواحي األدبية أو الذهنية.
ل  9- األص�ل يف املذه�ب احلنفي أن يس�افر ال�زوج بزوجته حيث ش�اء إذا أقبضها معجَّ
مهره�ا، وُتل�زم بمتابعته، ولك�ن املتأخرين قيَّدوا ذلك ب�ا إذا كان الس�فر مأموًنا، وأمُن 

السفر يعني األمن عىل نفسها وعرضها وخلقها من الفساد والذلة. 
ق�ال الب�زازي)١): وبعد إيفاء املهر إذا أراد أن خيرجها إىل ب�الد الغربة يمنع من ذلك؛ ألن 

الغريب ُيؤذى ويترضر لفساد الزمان.
أش��ق��اه  م��ا  ال��غ��ري��َب  أذلَّ  ك����لَّ ي����وم هي��ي��ن��ه م���ن ي���راهم��ا 

ار، وأبو الليث الس�مرقندي: إنه ليس له السفر مطلًقا بال رضاها  وقال أبو القاس�م الصفَّ
لفساد الزمان؛ ألهنا ال تأمن عىل نفسها يف منزهلا فكيف إذا خرجت؟))).

وق�د جع�ل الفقهاء ذلك راجًع�ا إىل اختالف احلكم باختالف الزمان، فلو خفَّ الفس�اد 
وانصلح الناس رجع الناس إىل احلكم األول.

ف�إذا كان�ت الفتوى عند املتقدمني عىل إل�زام املرأة بمتابعة زوجها يف الس�فر والغربة، ثم 
ص�ارت الفتوى عند املتأخرين عىل عدم إلزام املرأة بذلك، فإن ذلك يدل عىل أن الفتوى 
يمك�ن أن تتغ�ريَّ إذا تغريَّ عرف الناس بقلة فس�ادهم، ومنش�أ ذلك التوفي�ق يف فهم قوله 
 } وُهنَّ ِلَُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ ۡس��ِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُكۡم َوَل تَُضٓارُّ

َ
تعاىل: }أ

ها،  ]الطالق: ٦[، فإذا كانت متابعة الزوجة لزوجها يف سفره وانتقاله إىل بلد آخر ال يضارُّ
فتلتزم بالس�كنى معه حيث يسكن، وإال فال، فإذا ثبت أن االغرتاب فيه مضارة للمرأة مل 

تلزم باملتابعة وذلك لفساد الزمان)٣).
١0- ثب�ت ع�ن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه هنى ع�ن كتابة احلديث، فعن أيب س�عيد اخل�دري أنه قال: 

)١)  ه�و: حمم�د بن حممد بن ش�هاب اخلوارزمي الش�هري بالبزازي صاحب الفتاوى املعروفة بالبزازية، تويف س�نة س�بع 
وعرشين وثانائة.

الفوائد البهية يف تراجم احلنفية أليب احلسنات اللكنوي، ص: ١8٧، واألعالم للزركي ٧/ ٤٥.
)))  رد املحتار عىل الدر املختار ٣/ ١٥٤.

)٣)  املرجع السابق.
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ا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتابة فلم يأذن لنا«)١)، واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنة  »استأَذنَّ
حفًظ�ا وش�فاًها ال يكتبوهنا حتى آخر القرن األول اهلج�ري عماًل هبذا النهي، وملا خيف 
من ضياع الس�نة بموت حفظتها أمر اخلليفة عم�ر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه بتدوينها، 
وذل�ك يف مطل�ع القرن الث�اين اهلجري، وق�د رأى عمر ومن معه أن س�بب هنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن 
كتابة الس�نة إنا هو خش�يته أن ختتلط بالق�رآن الكريم؛ إذ كان الصحاب�ة يكتبون ما ينزل 
من�ه ع�ىل رقاع، فل�ا عمَّ القرآن وش�اع حفًظا وكتاب�ة، ومل يبق هناك خش�ية من اختالطه 
باحلدي�ث النب�وي، مل يبق موجب لعدم كتابة الس�نة، ب�ل أصبحت كتابته�ا واجبة؛ ألهنا 
ه  الطريق�ة الوحي�دة لصيانتها من الضياع، فاحلك�م هنا دار مع علته ثبوًت�ا وانتفاًء، وتغريُّ

ر األوضاع والوسائل))). حينئذ لتطوُّ
١١- أوج�ب الش�ارع احلكيم ع�ىل كل مطلقة عدة تعتدها، وذل�ك ملقاصد رشعية تعتر 
من النظام العام يف اإلسالم، أمهها حتقق فراغ رمحها من احلمل منًعا الختالط األنساب، 
وكانت املطلقة يف املايض تبدأ يف العدة فور قضاء القايض بالفرقة؛ ألن حكمه كان يصدر 
مرًما واجب التنفيذ فوًرا؛ ألن القضاء كان مؤسًسا رشًعا عىل درجة واحدة، وليس فوق 

القايض أحد له حق النظر يف قضائه.
أم�ا اليوم فقد أصب�ح النظام القضائي لدينا خاضًعا للطعن بطريق االس�تئناف أو بطريق 
النق�ض أو بكليه�ا، وهذا أمر ال ين�ايف الرشع؛ ألنه من األمور االس�تصالحية اخلاضعة 
لقاعدة املصالح املرسلة، فإذا قى القايض اليوم بالفرقة بني الزوجني وجب أن ال تدخل 
املرأة يف العدة إال بعد أن يصبح قضاؤه مرًما غري خاضع لطريق من طرق الطعن القضائي، 
وذلك إما بانقضاء املهل القانونية دون طعن من اخلصم أو بإبرام احلكم املطعون فيه لدى 

املحكمة املطعون لدهيا ورفضها للطعن حني ترى احلكم موافًقا لألصول.
فم�ن هذا الوقت جيب عىل املرأة أن تدخل يف العدة، وليس من صدور احلكم االبتدائي؛ 
ألهنا لو اعتدت منذ صدور احلكم االبتدائي لربا تنقيض عدهتا وتتحرر من آثار الزوجية 
قبل الفصل يف الطعن املرفوع عىل حكم القايض األول بانحالل الزوجية، ثم ينقض هذا 

)١)  أخرجه الرتمذي يف كتاب العلم )٦٦٥)(، والدارمي يف املقدمة )٤٥١(، وهو حديث صحيح.
)))  املدخل للزرقا )/ 9٣٣.



108

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

احلك�م خلل�ل تراه املحكمة العليا فيه، وهذا النقض يرفع احلكم الس�ابق، ويوجب عودة 
الزوجية.

ل�ذا وج�ب اعتبار احلك�م االبتدائي األول بالفرق�ة كحكم معلق عىل اإلب�رام )أي يعتر 
مرشوع فرقة( ال ترسي نتائجه، وخاصة منها العدة إال بعد صريورته مرًما. 

وقب�ل ذلك تبقى الزوجي�ة قائمة بكل نتائجها رغ�م قضاء القايض بالفرق�ة؛ نظًرا لتبدل 
األوضاع القضائية عا كانت عليه يف املايض.

وال حمذور يف اعتبار الزوجية قائمة مستمرة قبل انرام احلكم بالفرقة، بل إن لذلك نظرًيا 
يف الرشع يش�بهه من هذا الوجه، فالزوجية تبقى مع الطالق الرجعي قائمة بني الزوجني 
َح��قُّ بَِرّدِهِنَّ {

َ
رغ�م الط�الق ما دام�ت الزوجة يف الع�دة، قال تع�اىل: } َوُبُعوَلُُهنَّ أ

]البقرة:8))[، فس�مى املطلق زوًجا، ثم إنه لو مات أحدمها يف أثناء العدة ورثه اآلخر، 
فتغريُّ احلكم يف هذه املسألة بسبب تطور الوسائل واألوضاع. 

)١- اختذ اإلمام ابن أيب زيد القريواين يف داره كلًبا للحراسة، وحينا زاره بعض معارصيه 
م�ن الفقه�اء ورأوا الكلب قالوا له: إن مالًكا ريض اهلل عنه كان يكره اقتناء الكلب، فقال 

ذ أسًدا ضارًيا)١). هلم: لو أدرك مالك زمننا الختَّ
ه�ذا: ومن جمم�وع األمثلة املذكورة وأش�باهها يتضح لن�ا أن قضية تغ�ريُّ األحكام لتغريُّ 
الزم�ان ه�ي م�ن نظرية املصالح املرس�لة، ولي�س من صمي�م نظرية العرف ك�ا يعترها 
بعض الباحثني فإن قعود اهلمم، وفساد الذمم، وقلة الورع، وكثرة الطمع واملستحدثات 
اجلدي�دة ليس�ت أعراًف�ا يتعارفها الن�اس، ويبنون عليه�ا أعاهلم ومعامالهت�م، وإنا هي 

انحالل يف األخالق يضعف الثقة، أو هي اختالف يف وسائل التنظيم الزمني.
�ب لمكا ر ا

ُّ
�ق

وى �ب�قعب
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

: �قعب �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

امل�راد بتغ�ريُّ امل�كان: هو اختالفه إم�ا باخت�الف البيئ�ة، أو باختالف بالد املس�لمني، أو 
باختالف الدار التي يعيشون فيها: دار اإلسالم ودار غري اإلسالم.

واحلق أن اختالف البيئة له تأثري كبري يف التفكري والس�لوك، وبالتايل يف تغريُّ الفتوى؛ ألن 
الناس يأخ�ذون بعض اخلصائص من البيئة، وهذه اخلصائص تؤثر يف العادات والعرف 

)١)  الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ٣/ )١٦٣.
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والتعامل، لذلك تظهر عيوب القوانني بوضوح بانتقاهلا من أمة إىل أخرى. 
وقد طلب أبو جعفر املنصور من اإلمام مالك -رمحه اهلل- أن يكتب للناس كتاًبا يتجنَّب 
فيه رخص ابن عباس وش�دائد ابن عمر ريض اهلل عنهم فكتب املوطأ، وأراد املنصور أن 
حيم�ل الناس يف األقطار املختلفة ع�ىل العمل با فيه، فأبى اإلمام مالك وقال: ال تفعل يا 
أمري املؤمنني، فقد س�بقت إىل الناس أقاويل، وس�معوا أحاديث، وأخذ كل قوم با س�بق 

إليهم؛ فدع الناس وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم، فعدل املنصور عن عزمه)١). 
ر اإلمام مالك -رمحه اهلل- ترك الناس يف األقطار املختلفة أحراًرا يف األخذ با  وهكذا يقرِّ
سبق إليهم، أو اختيار ما يطمئنون إليه من أحكام ما دام هدف اجلميع إقامة احلق والعدل 

يف ظل كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ))).
فللبيئ�ة أث�ر يف تكوي�ن االجت�اه الفقهي عن�د الفقيه مس�ايرة من�ه ملصالح الن�اس، ودفًعا 
لوقوعه�م يف احلرج واملش�قة، وهلذا كان�وا يس�تخرجون أحكاًما للوقائ�ع واحلوادث يف 
ض�وء ما اطمأنوا إليه من مرونة الترشيع اإلس�المي التي ترتب�ط بعموم البلوى، وكانت 
ه�ذه األحكام موضع اطمئناهنم وإبراء عهدهتم من التبعة عليهم يف كتان العلم، كا أهنا 
كان�ت موضع اطمئنان العامة الذين يؤمن�ون بأن رجال الترشيع هم رجال االختصاص 

الذين ينبغي أن تؤخذ منهم األحكام دون غريهم)٣).
ومل�ا كان الب�دو خمتلًفا عن احل�رض، والريف خمتلًفا عن املدينة، والب�الد احلارة خمتلفة عن 
الب�الد الب�اردة والرشق خمتلًفا عن الغ�رب، فإنه ال جيوز للعامِل أن جيم�د يف فتواه، بمعنى 
ها وال حييد عنها، ب�ل جيب عليه مراعاة  أن�ه م�ا ينبغي أن جيمد عىل فتوى واح�دة ال يغريِّ
االختالف�ات والتغ�ريات بني البالد؛ لتتحقق املصلحة التي هت�دف إليها الرشيعة وينترش 

العدل الذي تريده.
واخلالص�ة أن البيئة تتأثر بالعوام�ل اجلوية كاملطر والقحط واحل�رارة والرودة وغريها، 
وه�ذا يؤث�ر يف حي�اة الن�اس وأعرافه�م وتعامله�م، ونتيجة هل�ذا التغريُّ تتغ�ريَّ األحكام 
والفت�اوى، فالب�الد التي يس�تمر فيه�ا املطر ف�رتة طويلة أو يتس�اقط فيها الثل�ج بكثافة، 

)١)  أصول الترشيع اإلسالمي، للشيخ عي حسب اهلل، ص: 8٥.
)))  تغريُّ األحكام يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور/ إساعيل كوكسال ص: 8٣. 

)٣)  مناهج االجتهاد يف اإلسالم، الدكتور/ سالم مدكور، ص: )8.
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بحيث يش�ق ع�ىل الناس مغ�ادرة منازهلم إال بحرج ومش�قة، فإنه يس�قط عنهم وجوب 
صالة اجلاعة يف املسجد عند من يقول بوجوهبا كاحلنابلة)١)، أو استحباهبا عند من يقول 

يِن ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج: ٧8[. باستحباهبا)))، قال تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِ
ويف بالد اإلس�كيمو عند القطب الشايل، ال جيد الناس )صعيًدا طيًبا( من جنس األرض 
ح�ني حيتاج�ون إىل التيم�م؛ ألن كل ما حوهل�م ثلج، فليك�ن الثلج ه�و صعيدهم؛ إذ ال 
يملك�ون غريه، كا أهنم يس�تخدمون الكالب جل�رِّ عرباهتم، فهي الت�ي حتتمل هذا الرد 
الشديد، ومع ورود النهي عن اقتناء الكالب إال أنه يستثنى هلم ذلك حلاجتهم إليه، وهو 
اس�تثناء يتفق م�ع مقاصد الرشيعة؛ ألن هذه الكالب ال تؤذي أح�ًدا، وإنا ختدم الناس، 

ومن ثم كان شأهنا شأن هبيمة األنعام)٣). 
وم�ن تأث�ري التغريُّ املكاين يف الفتوى: تغريُّ احلكم يف البالد التي تطلع عليها الش�مس مدة 

ستة أشهر، وتغيب عنها ستة أشهر أخرى، أي نصف سنة هنار، ونصفها ليل.
وهن�ا نفت�ي أهل ه�ذه املناطق ب�رضورة التقدير، فينقس�م الزم�ن إىل أيام، كل ي�وم بليلة 
)٤) س�اعة( أربع وعرشون، ونقسم الصلوات اخلمس عليها، وفق ميقات مكة املكرمة 

واملدينة املنورة، البالد التي نزل فيها الوحي، أو وفق أقرب البالد املعتدلة إليهم.
وق�د أخ�ذ وجوب التقدير م�ن حديث الدج�ال يف الصحيح، وقد جاء في�ه: »... قلنا يا 
رس�ول اهلل، وم�ا ُلْبُث�ه يف األرض؟ ق�ال: أربع�ون يوًما، يوم كس�نة، ويوم كش�هر، ويوم 
كجمعة، وس�ائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رس�ول اهلل، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه 

صالة يوم؟ قال: ال، اقدروا له قدره«)٤).
وللحرارة والرودة أثر يف التكليف، فالصبي يف سن الرابعة عرشة من عمره قد يبلغ احللم 
يف بلد فيصري مكلًفا، ونظريه يف بلد آخر ال يبلغ، فال يكون مكلًفا، فسقوط التكليف عن 
ه إليها، بل اخلطاب واحد، ولكن  أحدمها وقيام�ه باآلخر ليس الختالف اخلطاب املوجَّ

)١)  الكايف يف فقه اإلمام أمحد ١/ ١٧٤، واملبدع يف رشح املقنع )/ ٤١.
)))  احل�اوي الكب�ري، امل�اوردي )/9٧)، وبداية املجتهد ١/)0)، والدين اخلالص للش�يخ حممود الس�بكي ٣/ ٣٤، 

ومواهب اجلليل، الشنقيطي ١/ ٥٥.
)٣)  موجبات تغريُّ الفتوى، للقرضاوي ص: ٤٤.

)٤)  أخرجه مسلم يف كتاب الفتن: ١٣٧).
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متعلق�ه وق�وع التكليف عىل من عاش يف بلد حار، فظه�رت عليه أمارات البلوغ، وعدم 
التكليف عىل من عاش يف بلد آخر، ومل تظهر عليه األمارات نفسها)١).
ب

لعر� ر ا
ُّ
�ق

وى �ب�قعب
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

: �قعب ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا ا

م�ن موجبات تغريُّ الفتوى: تغريُّ العرف الذي بنيت عليه الفتوى القديمة، فالفتوى التي 
ت تلك العادة؛ ألن مدرك احلكم إنا كان عليها))). بنيت عىل عادة معينة، تتغريَّ إذا تغريَّ

ا من نصوص  وامل�راد بالع�رف هنا: ما تعارف عليه الناس واعتادوه برشط أال خيالف نصًّ
الرشيعة، أو إمجاًعا.

وإنا اعتر العرف واعتدُّ به؛ ألن الناس ما أنشؤوه ومتسكوا به إال حلاجتهم إليه.
اعتبار ل��ه  ال���رشع  يف  ل���ذا ع��ل��ي��ه احل��ك��م ق���د ي���داروال��ع��رف 

ه، ومها س�قط أْس�ِقْطه، وال  د من العرف اعَتِرْ ق�ال الق�رايف -رمحه اهلل-: »... فمها جتدَّ
جَتُمْد عىل املسطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري إقليمك يستفتيك، 
ال جت�ره عىل عرف بلدك، واس�أله عن ع�رف بلده، وَأْج�ِرِه عليه، وَأْفتِِه ب�ه، دون عرف 
بل�دك، واملقرر يف كتب�ك، فهذا هو احلق الواضح، واجلمود عىل املنقوالت أبًدا ضالل يف 

الدين، وجهل بمقاصد علاء املسلمني والسلف املاضني«)٣). 
وقال -رمحه اهلل-: »... إن اس�تمرار األحكام التي مدركها العوائد مع تغريُّ تلك العوائد 
خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد، يتغريَّ احلكم فيه 
عن�د تغريُّ العادة إىل ما تقتضي�ه العادة املتجددة، وليس هذا جتديًدا لالجتهاد من املقلدين 
حتى يشرتط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلاء وأمجعوا عليها، فنحن 

نتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد«)٤). 
فمراع�اة الع�رف أمر مهم يف الفت�وى، لذا كتب ابن عابدين -رمحه اهلل- رس�الته القيمة: 
»ن�رش العرف في�ا بني من األحكام عىل الع�رف«، بنيَّ فيها أن كثرًيا من املس�ائل الفقهية 

)١)  احلكم الرشعي، الصادق الغرياين ص: ٥)٣.
)))  املبسوط، الرسخيس ١8/ ٤8٧.

)٣)  الفروق ١/ ١٧٦، ١٧٧.
)٤)  اإلحكام يف متييز الفتاوى واألحكام ص: ١٣)، حتقيق الشيخ/ أيب غدة.
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االجتهادية، كان املجتهد يبنيها عىل ما كان يف عرف زمانه، وقال -رمحه اهلل-: »... فكثري 
م�ن األحكام ختتل�ف باختالف الزمان؛ لتغريُّ عرف أهله، أو حلدوث رضورة، أو فس�اد 
أه�ل زم�ان، بحيث لو بقي احلكم ع�ىل ما كان عليه، للزم منه املش�قة وال�رضر بالناس، 
وخلالف قواعد الرشيعة املبنيَّة عىل التخفيف والتيسري، ودفع الرضر والفساد، لبقاء العامل 
ع�ىل أتم نظام، وأحس�ن إحكام، هلذا نرى مش�ايخ املذهب خالفوا م�ا نص عليه املجتهد 
)يعن�ى: إم�ام املذهب( يف مواضع كثرية بناها عىل م�ا كان يف زمنه، لعلمهم أنه لو كان يف 

عهدهم لقال با قالوا به، أخًذا من قواعد مذهبه«)١).
ومم�ا قاله اب�ن القيم يف هذا: »... من أفتى الناس بمج�رد املنقول يف الكتب عىل اختالف 
عرفهم وعوائدهم وأزمنته�م وأمكنتهم، وأحواهلم، وقرائن أحواهلم، فقد ضل وأضل، 
وكان�ت جنايته ع�ىل الدين أعظم من جناية من طبَّب الن�اس كلهم عىل اختالف بالدهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم با يف كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم، بل هذا الطبيب 

اجلاهل، وهذا املفتي اجلاهل أرضُّ عىل أديان الناس وأبداهنم«))).
فتغريُّ الفتوى بسبب تغريُّ العرف أمر ال بد منه لدفع الرضر عن الناس. 

ومن أمثلة ذلك ما يي: 
١- ثب�ت ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه وض�ع نصابني لزكاة النق�ود، أحدمها بالفض�ة، وقدره: مئتا 
درهم، والثاين بالذهب وقدره عرشون ديناًرا )تقدر ب� 8٥ جراًما(، وكان رصف الدينار 

يساوي يف ذلك الوقت عرشة دراهم.
ر بعملتني  فالنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقص�د وضع نصابني متفاوتني للزكاة، بل ه�و نصاب واحد، ُقدِّ
د  ج�رى الع�رف بالتعام�ل هبا يف عرص النب�وة، فجاء الن�ص بناًء عىل هذا الع�رف، وحدَّ
النص�اب بمبلغ�ني متعادلني متاًما، وملا تغريَّ احلال يف هذا العرص، وانخفض س�عر الفضة 
بالنسبة لسعر الذهب انخفاًضا كبرًيا، فإنه ال جيوز لنا أن نقدر النصاب بمبلغني متفاوتني، 
وال�ذي ينبغ�ي أن ُيفتى به ه�و حتديد نصاب واح�د للنقود يعرف به احل�د األدنى للغنى 
املوج�ب للزكاة، وه�و الذهب، فالكه يعت�ر مالًكا احلد األدنى للغن�ى، بخالف الفضة 

)١)  نرش العرف، ص: ٥)١.
)))  إعالم املوقعني ٣/ ٥٥).
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التي انخفضت قيمتها بالنسبة للذهب، فال يعتر مالكها اآلن غنيًّا. 
)- م�ا يتعلق برصف الش�يكات املرصفية، لو اعترنا القب�ض يف املجلس كا قرر الفقهاء 
)ي�ًدا بي�د( حلرمنا التعامل بالش�يكات مع أن املجتمعات كله�ا تعترها رضورة ال يمكن 
االس�تغناء عنه�ا، ولذلك وجب ع�ىل الفقهاء اعتب�ار العرف اجلاري: أن الش�يك حيتاج 

أحياًنا إىل عدة أيام لرصفه. 
٣- األكل يف الطري�ق كان يعت�ر فيا مى مس�قًطا للمروءة، وعليه فال تقبل ش�هادة من 
أكل يف الطري�ق، أم�ا يف هذا العرص فنجد الكثري من الناس يتناولون الوجبات اخلفيفة يف 
الطري�ق وهم ذاهبون إىل أعاهلم أو عائدون منها، فلو أس�قطنا ش�هادهتم ألضعنا الكثري 
من احلقوق، وبخاصة أن الناس مل يعودوا ينظرون إىل هذا األمر باعتباره ينزل من مروءة 

صاحبه)١). 
٤- كان لب�س الس�واد يف عهد أيب حنيفة -رمحه اهلل- عيًبا، وق�ال: إن الغاصب إذا صبغ 
ونه زيادة، قال  الثوب أسود يكون قد عيَّبه، ثم بعد ذلك ملا تغريَّ عرف الناس وصاروا يعدُّ

وه عيًبا. صاحباه: إنه زيادة ومل يعدُّ

ل لحا ر ا
ُّ
�ق

وى �ب�قعب
�ق ل�ب ر ا

ُّ
�ق

�بع: �قعب لرا لمطل�ب ا ا

ا خمتاًرا، وكلف�ه بالتكاليف الرشعية، ووعده بالث�واب عىل امتثال  خلق اهلل اإلنس�ان ح�رًّ
ده بالعق�اب عىل الوق�وع يف النهي، وم�ردُّ ذلك إىل االختي�ار؛ ألنه لو كان  األم�ر، وه��دَّ

ا ال يملك اختياًرا ما استحق ثواًبا، وملا وجب عليه عقاب.  ً مسريَّ
وقد يطرأ عىل اإلنسان اضطرار يؤثر عىل اختياره، ومن ثم تتغري بعض األحكام يف حقه، 
ويعت�ر ه�ذا التغري من مظاهر التيس�ري يف الرشيعة، وقد علمنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن نراعي 
ا،  األحوال التي تنش�أ، والظروف التي تس�تجد، مما يستدعي تغريُّ احلكم إذا كان اجتهاديًّ
أو تأخ�ري تنفي�ذه، أو إس�قاط أثره عن صاحب�ه، إذا كان احلكم قطعيًّا، م�ع التنبيه عىل أن 
مكان�ة احلكم القطعي حمفوظ�ة، لكن حالة االضطرار التي نزل�ت باملكلف جعلتنا نرتك 

العمل به حتقيًقا للمصلحة.

)١)  موجبات تغري الفتوى، ص: ٦٧.
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فم�ن ذل�ك: ما روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى أن تقطع األيدي يف الغزو«)١) مع أن قطع يد الس�ارق 
حد من احلدود، وقد هنى ملسو هيلع هللا ىلص عن إقامته يف هذه احلالة خشية أن يرتتب عليه ما هو أبغض 

إىل اهلل تعاىل من تعطيله أو تأخريه، وهو حلوق صاحبه باألعداء محية وغضًبا.
فتغريُّ أحوال الناس يعني اختالف أحواهلم وحاجاهتم من حال آلخر، س�واء أكان ذلك 

يف أفراد املكلفني أم كان يف مجاعات منهم. 
وال شك أن حال الناس يف تقلُّب مستمر، واختالف دائم، فحال الضيق غري حال السعة، 
وحال املرض غري حال الصحة، وحال السفر غري حال اإلقامة، وحال اخلوف غري حال 
األمن، وحال الشيخوخة غري حال الشباب، ومن ثم وجب عىل املفتي أن يراعي أحوال 
د عليه يف  الن�اس يف فت�واه، فا يصلح إلنس�ان ق�د ال يصلح آلخر، فهناك مس�تفت ُيش�دَّ
الفت�وى، وآخر خُيفَّف عليه، العتبارات يراها املفتي تتعلق بحال كل منها، وقدوة املفتي 
يف ه�ذا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان يراعي أحوال الصحابة ويعط�ي اإلجابة لكل منهم با 

ا عنها))).  يالئم حاله، فقد أباح للشيخ الكبري الُقبلة يف الصيام، وهنى شابًّ
ق�ال ابن القيم -رمح�ه اهلل-: »... فهذا -يعني معرفة أح�وال الناس- أصل عظيم حيتاج 
إلي�ه املفت�ي واحلاكم )القايض( فإن يكن فقيها في�ه، فقيًها يف األمر والنهي، يطبق أحدمها 
ع�ىل اآلخر، وإال كان ما يفس�د أكث�ر مما يصلح، فإنه إذا مل يكن فقيًه�ا يف األمر، له معرفة 
ر له الظامل بصورة املظلوم وعكس�ه، واملحقُّ بصورة املبطل وعكس�ه، وراج  بالناس تصوَّ
علي�ه املك�ر واخل�داع واالحتيال، وتص�ور له الزندي�ق يف صورة الصدي�ق، والكاذب يف 
ص�ورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور حتته اإلث�م والكذب والفجور، وهو جلهله 
بالن�اس وأحواهل�م وعوائدهم ال يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها يف معرفة 
مك�ر الن�اس وخداعه�م واحتياهلم وعوائدهم، ف�إن الفتوى تتغري بتغ�ري الزمان واملكان 

والعوائد واألحوال، وذلك كله من دين اهلل«.)٣)
ا لفعل يشء حرمه اهلل، ومن رمحة  إن اإلنسان قد يقع يف حالة شديدة جيد نفسه فيها مضطرًّ

اهلل به أنه مل جيعل عليه إثا فيا فعل، بل أباح له بعض ما كان حيرم عليه حالة االختيار. 
)١)  أخرجه الرتمذي يف احلدود: ١٤٥0، وقال: غريب.

)))  تقدم نص احلديث.
)٣)  إعالم املوقعني ٣/ ٥٥).
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ومن أمثلة تغريُّ احلكم بتغريُّ حال الناس ما يي:
١- األص�ل يف رم�ي اجلمرات أن ترمى يف أيام الترشيق الثالث�ة، ملن مل يتعجل، لكن من 
ل من يرمي عنه، جيوز له رمي مجرات األيام الثالثة مقدًما  أصابه إرهاق أو مرض ومل يوكِّ
يف اليوم األول، أو مؤخًرا يف اليوم الثالث حس�ب ظروفه؛ وذلك ألن رمي األيام الثالثة 

كلها عبادة واحدة. 
)- حتري�م أكل امليت�ة ال خ�الف في�ه، لك�ن لو تغريَّ ح�ال أح�د الناس، وص�ار يف حال 
اضط�رار، بحي�ث إذا مل يأكل م�ن امليتة هلك، فإنه يباح له األكل منه�ا وال إثم عليه، قال 
تعاىل: }َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََ�ٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ{ ]البقرة ١٧٣[ والظاهر هنا أن 
، فتحريم أكل امليتة مقطوع به، وإنا الذي  ، لكن يف احلقيقة احلكم باق مل يتغريَّ احلكم تغريَّ

تغريَّ هو حال الشخص، لذا إذا زالت حالة االضطرار َحُرم عليه األكل من امليتة.
٣- ما حصل من غلان حاطب بن أيب بلتعة حني رسقوا ناقة لرجل من )مزينة( واعرتفوا، 
فأرس�ل عمر ريض اهلل عنه إىل عبد الرمحن بن حاطب وقال له: إن غلان حاطب رسقوا 
ناق�ة رج�ل م�ن )مزينة( وأق�روا عىل أنفس�هم، ثم قال: ي�ا كثري بن الصل�ت، اذهب هبم 
فاقطع أيدهيم، فلا وىلَّ هبم ردَّهم عمر، ثم قال: أما واهلل لوال أين أعلم أنكم تستعملوهنم 
وجتيعوهن�م حت�ى إن أحده�م لو أكل م�ا حرم اهلل عليه ح�لَّ له لقطعت أيدهي�م وأيم اهلل 
منك غرامة ُتوجعك، ثم قال يا مزين: بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعائة، قال  ألغرِّ

عمر: اذهب فأعطه ثانائة)١).
فعمر ريض اهلل عنه رأى أن غلان حاطب يف حالة اضطرار تدرأ عنهم احلد، وأن عقوبتهم 

القطع لو كانوا غري مضطرين.
٤- يف الع�ام الثام�ن عرش من اهلجرة املوافق الس�نة اخلامس�ة من العه�د العمري وقعت 
باحلج�از أزم�ة اقتصادية أجه�دت الناس، ومحلتهم م�ا ال عهد هلم به، وق�د مكثت هذه 
األزمة تس�عة أش�هر، وق�د رأى عمر ريض اهلل عن�ه يف ظل هذه الظ�روف أن يوقف حد 
الرسقة؛ ألن رشوط تطبيقه مل تتحقق، ورأى أن من رسق يف هذا الظرف مل يرسق إال عن 
اضط�رار، لذا ق�ال املؤرخون: إن هذه املجاعة كادت تقيض ع�ىل أرواح الناس، ومن ثم 

)١)  ذكره مالك يف املوطأ )١٤٣0(، وانظر: إعالم املوقعني ٣/ ١١.
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أبيح للجائع أن يأخذ ما يدفع عنه اهلالك، كا أبيح للجائع أن يأكل من امليتة وهي حمرمة 
باإلمجاع.

وقد تأثرت املذاهب الفقهية بفقه عمر ريض اهلل عنه، فقد جاء يف )املغني()١): »وقال أمحد: 
ال قطع يف املجاعة، يعني: أن املحتاج إذا رسق ما يأكله فال قطع عليه، ألنه كاملضطر«.

ق�ال ابن القيم: »... وهذه ش�بهة قوية تدرأ القطع ع�ن املحتاج، وهي أقوى من كثري من 
الشبه التي يذكرها كثري من الفقهاء«))).

٥- جاء رجل إىل ابن عباس -ريض اهلل عنها- وقال: يا ابن عم رس�ول اهلل، هل للقاتل 
د ابن عباس النظر فيه وقال له: ال ليس للقاتل من توبة)٣)، وعندما ذهب  من توبة؟ فصعَّ
الرجل قال أصحاب ابن عباس له: كنا نسمع منك قبُل غري هذا؟ يعني كنت تفتي بأن له 
توب�ة، فق�ال هلم: إين نظرت يف وجهه فرأيته مغضًبا، يري�د أن يقتل رجاًل مؤمنًا فأفتيته با 

سمعتم ألسدَّ عليه الطريق. 
أم�ا فتواه ب�أن للقاتل توبًة فهي يف حق م�ن قتل وأراد أن يتوب؛ ألن ب�اب التوبة مفتوح 
وهو يدل عىل فقهه ريض اهلل عنه، لذلك قال العلاء: الفتوى قبل االبتالء بالفعل ختتلف 

عن الفتوى بعد االبتالء بالفعل.
ز صالحي�ة الرشيعة جلميع الناس يف مجيع   فتغ�ريُّ الفت�وى بتغريُّ أحوال الناس يؤكد ويعزِّ

األزمان مها اختلفت أحواهلم.

)١)  )١/ ٣88، دار احلديث، وانظر: روضة الطالبني ١0/ ١٣٣.
)))  إعالم املوقعني ٣/ )١.

)٣)  أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، )8٣0٤)(، وذكره القرطبي يف )اجلامع ألحكام القرآن ٥/ ٣٣٣( بتحقيقنا.
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خامتة
سهق را لد �ب ا

�إ �ق �ب�قا
ب
�

بعد معايشة هذا املوضوع ودراسته، يمكن تلخيص نتائجه فيا يىل: 
١- عظم شأن الفتوى، وأمهيتها، وعلوُّ شأن املفتني.

)- مرونة الرشيعة وشموهلا ملا ُيسعد اإلنسان، وصالحيتها لكل عرص من جهة املتطلبات 
واملستجدات؛ ألهنا جاءت لتيسري احلياة ال لتعسريها.

٣- الواج�ب ع�ىل من يفتي أن حُيس�ن فقه النصوص، ويردَّ الف�روع إىل األصول، وينظر 
بع�ني البص�رية إىل أمهية املقاصد ويطبقها، وحُيس�ن فهم الواقع، بحي�ث تصدر فتواه غري 

خمالفة لنقل، وال مناقضة لعقل.
٤- تغريُّ الفتوى لسبب من األسباب أمر متفق عليه بني العلاء، وهو دليل عىل صالحية 

الرشيعة لكل زمان ومكان.
٥- التغ�ريُّ ال يتط�رق إىل الثواب�ت والقطعيَّ�ات؛ ألهن�ا ال تتب�دل وال تتغ�ريَّ وال ختتل�ف 
باختالف األزمنة، أو األمكنة، أو األعراف أو األحوال، وإنا جماله املسائل الظنية، وكذا 

املسائل التي تركتها النصوص الجتهاد العلاء.

وصلِّ امهلل وسلم وبارك ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني
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أهم املصادر

١- األبحاث املفيدة للفتاوى الس�ديدة، د/ أمحد احلداد، الش�ؤون اإلس�المية بديب، ط: 
)١( 009)م. 

)- أث�ر قاع�دة تغريُّ الفتوى بتغريُّ األزمان واألحوال، د/ أمحد بن مش�عل الغامدي، ط: 
١٤٣٣ه� د. ن.

٣- إعالم املوقعني، ابن قيم اجلوزية، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة ط: ١9٦8م. 
٤- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم اجلوزية، دار احلديث، القاهرة، ط: )١( 

009)م. 
٥- اإلفتاء: مبادئه وأركانه، د/ عي مجعة، د.ن، د.ت. 

٦- تغ�ريُّ األحكام يف الرشيعة اإلس�المية، د/ إس�اعيل كوكس�ال، مؤسس�ة الرس�الة، 
بريوت، ط: )١(، 000)م. 

٧- تفسري ابن كثري، ط: الشعب، القاهرة د. ت.
8- تفسري الطري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:)١(، )١99م.

9- احلاوي الكبري، املاوردي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: )١( ١99٤م. 
١0- فتح الباري البن حجر، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة ١9٧8م.

١١- الفروق، القرايف، دار املعرفة، بريوت، د ت.
)١- الفواك�ه الدواين عىل رس�الة ابن أيب زي�د القريواين، مكتبة الثقاف�ة الدينية، القاهرة 

00٤)م.
١٣- القواعد الفقهية، د/ عي الندوي، دار القلم، دمشق، ط: )١( ١98٦م. 
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املقـدمـة 
احلم�د هلل الذي رشع الدين وأعلنه، وأوضح الس�بيل وعلم�ه، ووضع لكل يشء حكمه 
وبينه، فأضاء للبرشية ظلات قلوهبا، وأحيا موات نفوسها، والصالة والسالم عىل اهلادي 
البشري النذير الذي فّصل يف القرآن ما ُأمْجِل، ووّضح منه ما ُأهبم، ففتح اهلل به قلوًبا غلًفا، 
، ومل يقبضه اهلل حتى أكمل له الدين، وأتم عليه  وبرّص به أعينًا عمًيا، وأسمع به آذاًنا صاًّ
النعم�ة، وريض له اإلس�الم دينًا، وريض اهلل عن آله وصحابت�ه األطهار الطيبني األخيار 
الذي�ن حف�ظ اهلل هبم هذا الدين، فق�د حتملوا أمانة هذه العقي�دة ومل يضيعوها، حفظوها 
ومل ينقصوه�ا، وأظهروه�ا ومل يكتموه�ا، فريض اهلل عنهم وعن تابعيه�م وتابع تابعيهم، 
الذي�ن فقه�وا الكتاب والس�نة وأقوال الصحابة الك�رام وجاه�دوا يف اهلل حق جهاده يف 

سبيل حفظ الدين وكتابه حتى أوصلوه لنا نقيًّا واضًحا جليًّا.
إن ال�كالم ع�ن الفتوى يعني الكالم عن قوانني رشعية تنظم حياة الفرد واملجتمع يف ُكّل 
جماالت احلياة وآفاقها املختلفة الش�خصية واالجتاعية والرتبوية والتنموية واالقتصادية 

والسياسية.
والفت�وى: هي فقه الواقع؛ ألهنا تتناول القضايا العملية التي حيتاجها اإلنس�ان عىل مدار 
الس�اعة، وتبح�ث عن احلل�ول الرشعية للمش�كالت والن�وازل التي تواجه�ه، ولذلك 
تب�وأت مكانة عظيمة يف اإلس�الم، وحظيت بدراس�ات متعددة يف أغل�ب جوانبها، وما 

زالت حتتاج إىل الكثري.
ًعا عن اهلل تعاىل، ونائًبا يف  وإذا كان املفت�ي يتبوأ مكانة عالية ومنزلة س�امية، باعتب�اره موقِّ
األم�ة ع�ن النبِ�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف تبليغ األحكام، فإنه أيًضا يف املقابل إذا مل حيس�ن اس�تخدام تلك 
املكان�ة الرشيفة، واملرتبة العظيم�ة يف إحقاق احلق، وإزهاق الباط�ل، واألمر باملعروف، 
ًعا عن اهلوى، ونائًبا عن الش�يطان، فرب فتوى جعلت  والنه�ي عن املنكر، س�يكون موقِّ
ا ومن احْلَّق باطاًل، وكان عىل من أفتى هبا إثمها وإثم من عمل هبا إىل يوم  م�ن الباط�ل حقًّ

القيامة.
وقد حذرنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من التجرؤ عىل الفتوى ملن مل يكن أهاًل هلا فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أجرؤكم 

عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار«.
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واملسلمون اليوم أحوج من أي وقت مى إىل الوحدة واالعتصام، واالبتعاد عن الفرقة 
واالنقسام، فاالختالف الفقهي رمحة بالعباد يوسع وال يضيق، جيمع وال يفرق.

إن اإلس�الم يق�وم عىل ش�عبتني أساس�يتني، مه�ا العقيدة والرشيع�ة، وال توج�د حقيقة 
اإلس�الم وال يتحقق معناه إال إذا أخذت الش�عبتان حظها من التحقق والوجود يف عقل 

اإلنسان وقلبه وحياته.
والعقي�دة هي اجلانب النظري ال�ذي ُيْطَلب اإليان به أوال، وقبل كل يشء إياًنا ال يرقى 

إليه شك، وال تؤثر فيه شبهة.
والرشيع�ة ه�ي النظم التي رشعه�ا اهلل تعاىل ورشع أصوهلا ليأخذ اإلنس�ان هبا نفس�ه يف 
عالقته بربه ونفس�ه، وعالقته بأخيه املس�لم وبأخيه اإلنس�ان، وعالقت�ه بالكون وباحلياة 

عامة. 
والعقي�دة يف الوض�ع اإلس�المي ه�ي األصل ال�ذي تبنى علي�ه الرشيع�ة، والرشيعة أثر 
تس�تتبعه العقي�دة، وم�ن ثم فال وج�ود للرشيعة يف اإلس�الم إال بوجود العقي�دة، كا ال 

ازدهار للرشيعة إال يف ظل العقيدة.)١) 
فهذا بحث يف جمال الفتوى حاولت فيه أن أش�ري إىل معامل هذا املوضوع باعتباره من أهم 
املوضوعات التي تشغل بال الفقيه املسلم يف هذا العرص، كا تفيد املستفتي بصفته طالب 
الفتوى، ولقد انقسم الناس حيال هذا املوضوع إىل فريقني ووسط: قسم رأى البقاء عىل 
القديم، واس�رتاب من كل جديد وجتديد، وقس�م فتح الباب ع�ىل مرصاعيه لكل جديد 
وجتديد حتى وإن كان يف الثوابت واألصول، وقسم آخر رزقه اهلل إصابة الوسط فأصاب 

احلق وقبل التجديد بالضوابط الرشعية، وسد الباب عىل التفريط واإلفراط.
ولعل الكتابات يف هذا املجال كثرية، ولكن أحببت أن أسهم يف إيضاح املعامل البارزة هلذه 
القضي�ة التي ربا تتناثر أجزاؤها يف كتب وأبحاث ومقاالت متفرقة، باإلضافة إىل التنبيه 

عىل قضايا الفتوى التي هتم الفقيه املتصدي للفتوى.
وكث�رًيا م�ا خيلط الن�اس بني مفهومي التجدي�د واالجتهاد، خاصة يف ظ�ل كثرة احلديث 
)١)  اإلسالم عقيدة ورشيعة للشيخ حممود شلتوت ص 9، ١0، الطبعة الثامنة، ١9٧٥م دار الرشوق، القاهرة، اإلسالم 
والتجديد د/ إبراهيم عطا ش�عبان أس�تاذ الفقه املقارن، بحث مقدم ملؤمتر الفقه اإلسالمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، ص ٦0.
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واملن�اداة املتك�ررة ب�رضورة تطوير اخلط�اب الدين�ي، ومن املعل�وم أن التجديد يش�مل 
التصدي للمس�تجدات التي تظهر يف كل ع�رص، لبيان احلكم الرشعي الصحيح هلا، وال 
نعن�ي بكلم�ة التجدي�د نبذ كل ما ه�و ثابت أو نب�ذ القديم واالبتعاد ع�ن صحيح الدين 

وثوابته أو اخرتاع فقه جديد بدعوى مسايرة التطور.
إن التجديد س�نة إهلية رشعية يف هذا الدين وتتالءم مع ما هو معلوم من أن اهلل س�بحانه 
وتع�اىل ق�د ختم األنبياء بس�يدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فالعل�اء الذين جيددون هل�ذه األمة دينها هم 

نواب له ووارثون هلديه ملسو هيلع هللا ىلص فهم حييون ما اندثر من الدين يف نفوس الناس.
ولقد مكث النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني ظهراين الصحابة -ريض اهلل عنهم مجيًعا- يفتيهم، وجييب عن 
أسئلتهم، وكان القرآن يتنزل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة يتعلمون منه الكتاب والسنة، وملا 
ُقبض النبي ملسو هيلع هللا ىلص محل أصحابه راية الفقه والفتيا، وكان بعضهم أفقه من بعض، فكان عمر 
بن اخلطاب ريض اهلل عنه من امُلجلني يف هذا الشأن، وغريه كثري، ثم محل الراية التابعون، 
ث�م تابع�و التابعني، حتى أوصلوها إىل الفقهاء األربعة وه�م )اإلمام أبو حنيفة، ومالك، 
والش�افعي، واإلمام أمحد بن حنبل(، وقد أس�س هؤالء املذاهب التي محلت أس�اءهم، 
ل هلا، ثم طرأ نوع من التعصب واجلمود، ومتحور كثري من  وتعمق�ت هذه املذاهب وُأصِّ
الفقه�اء حول نص�وص أئمتهم ال جياوزوهنا، ثم يرسَّ اهلل تع�اىل انتعاش الفقه مرة أخرى 
يف ه�ذا الع�رص، فقام�ت جهود خرية مباركة، وأس�هم ثلة م�ن الفقهاء يف إب�راز الفقه يف 
ث�وب جدي�د جيمع بني األصالة واملع�ارصة، وتوالت يف هذا الع�رص دعوات إصالحية، 
وهيئ�ات وجمام�ع فقهية، تباينت يف إس�هامها، ولكنه�ا يف اجلملة قد دفع�ت حركة الفقه 

ُقدًما، وتصّدت هذه اجلهود لنوازل املجتمع وقضاياه املعارصة.
إن فكرة التجديد تنطلق من مقدمة أساسية وهي أن اإلسالم رسالة رب العاملني إىل الناس 
كافة، وهذا العموم يش�مل الزمان واملكان، فاإلس�الم هو الرسالة اخلامتة للرساالت وال 

وحي بعد سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
والذي ينبغي أن نؤكد عليه يف هذا املقامأن قضية التجديد تتعلق بفهم الواقع الذي تغري، 
لذل�ك يصع�ب أن نفه�م أو نتصور إمكاني�ة أن يتعل�ق التجديد باملقاص�د الرشعية التي 
متث�ل الثواب�ت يف الدين وأصوله، وال عالقة له بالعقيدة، إنا يكمن يف تطوير لغته وآلياته 

واملطالبة بأخذ كل ما هو جديد ملواكبة الواقع املعارص.
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إن التجدي�د يف املفاهي�م وآفاق املقاصد الرشعية رضورة ملحة جي�ب أن جتند هلا العقول 
واإلمكانيات وال جيب أن يتقاعس أهل العلم عن هذا الواجب الحتال أن نقع يف خطأ، 

أو جتنًبا ملا قد حيدث من خالف.
ونحمد اهلل أن يف العامل اإلس�المي اليوم صح�وة دينية حقيقية، وفيه تيارات وطروحات 
متع�ددة للخ�روج م�ن أزم�ة التخل�ف واالخت�الف، والتناح�ر واهليمنة الغربي�ة يف كل 

املجاالت دون تفريط أو إفراط.
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا  واهلل س�بحانه وتعاىل قد تكفل بحفظ دينه وقرآنه فقال تعاىل:}إِنَّا َنُۡن نَزَّ

َلُۥ لََحٰفُِظوَن{ ]آية )9( من سورة احلجر[ 
كا أن األمة يف جمموعها معصومة ال جتتمع عىل ضاللة، وال يستمر فيها إال ما وافق احلق 
َبُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ  ا ٱلزَّ مَّ

َ
الذي قامت عليه الس�اوات واألرض تصديًقا لقوله تعاىل:}فَأ

ۡرِض{ ]آية )١٧( من سورة الرعد[
َ
ا َما يَنَفُع ٱنلَّاَس َفَيۡمُكُث ِف ٱۡل مَّ

َ
َوأ

األحكام الرشعية ال تتجزأ وال تقبل االنفصال: 
اإلس�الم حيت�م تعانق وت�آزر الرشيعة والعقي�دة، بحيث ال تنفرد إحدامه�ا عن األخرى، 
وعلي�ه فمن آم�ن بالعقيدة، وألغى الرشيع�ة، أو أخذ بالرشيعة وأه�در العقيدة ال يكون 

مسلًا عند اهلل تعاىل، وال سالًكا يف حكم اإلسالم سبيل النجاة.)١)
فالرشيعة اإلسالمية بأحكامها تشتمل عىل مجيع احلوادث الواقعة واملمكنة الوقوع، فهي 
تس�تجيب إىل مجيع االحتياجات الترشيعية يف كل زمان ومكان، ولذا قرر فقهاء الرشيعة 
اإلسالمية يف شتى املناسبات، أنه ال يمكن أن تقع واقعة يف حارض الزمن ومستقبله دون 
أن يكون هلا حكم يف الرشع اإلس�المي مس�تند إىل نص أو إىل قي�اس، أو دليل اجتهادي 
آخ�ر صحيح بحي�ث يدخل حتت األحكام اخلمس�ة: )اإلجياب أو الن�دب أو اإلباحة أو 

الكراهة أو التحريم(.
ولقد كانت هذه الرشيعة أساس الترشيع والقضاء والفتوى يف العامل اإلسالمي كله طيلة 
أربعة عرش قرًنا من الزمان دخلت فيها خمتلف البيئات، وحكمت فيها ش�تى األجناس، 
)١)  اإلسالم عقيدة ورشيعة، للشيخ حممود شلتوت، ص ١١، اإلسالم والتجديد د/ إبراهيم عطا شعبان ص ٦، بحث 
مقدم ملؤمتر الفقه اإلسالمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ١٣9٦ه� مطبوع سنة ١98٤/١٤0٤، 

ص ١٦٦. 
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ف�ا ض�اق ذرعها بجديد، وال قع�دت عن الوفاء بمطل�ب، بل كان عندها لكل مش�كلة 
عالج، ولكل حادثة حديث.)١)

وم�ا حدثن�ا التاريخ أن املس�لمني يف عرص من تل�ك العصور اس�تمدوا قانوًنا من ترشيع 
غريه�م، ب�ل كل�ا فتح اهلل للمس�لمني أرًض�ا فتح العل�اء للترشي�ع أبواًبا م�ن االجتهاد 
واالس�تنباط، وم�ا ضافت القوان�ني الرشعية عن حاجة، وال ق�رصت عن مصلحة، وال 
اصطدم�ت مع مصالح مس�لم أو هي�ودي أو نرصاين، ب�ل عاش اجلميع يف ظ�ل عدالتها 

وتساحمها يف أمن واطمئنان بصورة منقطعة النظري.
وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة: 

املقدمة: سبب اختيار املوضوع وأمهيته يف عرصنا احلايل.
التمهيد: ماهية التجديد وبيان أن التجديد سنة ماضية.

وحيتوي عىل مخسة مطالب: 
املطلب األول: ماهية التجديد وأدلة مرشوعيته.

املطلب الثاين: املقصود بتجديد الفتوى، وبيان أن التجديد سنة ماضية.
املطلب الثالث: مررات التجديد وبواعثه.

املطلب الرابع: عدم منافاة التجديد لألصالة.
املطلب اخلامس: خصائص الرشيعة اإلسالمية.

الفصل األول: ضوابط أو )معايري( التجديد يف الفتوى، وبيان جماالته وخصائصه 
وحيتوي هذا الفصل عىل سبعة مباحث: 

املبحث األول: ضوابط التجديد يف الفتوى.
املبحث الثاين: جماالت التجديد يف الفتوى. 

املبحث الثالث: خصائص التجديد يف الفتوى.
املبحث الرابع: املفاهيم اخلاطئة يف التجديد.

املبحث اخلامس: رشوط املجدد )املفتي( وصفاته.

)١)  وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية للشيخ حممد صالح عثان ص ١٧0، بحث مقدم ملؤمتر الفقه اإلسالمي بجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اإلسالم والتجديد د/ إبراهيم عطا شعبان املؤمتر سالف الذكر، ص ٧.
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املبحث السادس: حول حديث التجديد.
املبحث السابع: ناذج من املجددين.

الفصل الثاين: يف األحكام املتعلقة بكل من الفتوى واملفتي واملستفتي.
وحيتوي هذا الفصل عىل مبحثني: 

املبحث األول: عنارص الفتوى وبيان آداب ورشوط املفتي واملستفتي.
وحيتوي هذا املبحث عىل ثالثة مطالب:

املطلب األول: عنارص الفتوى.
املطلب الثاين: آداب ورشوط املفتي واملستفتي.

املطلب الثالث: الفرق بني الفتوى وحكم القايض. 
املبحث الثاين: مراحل الفتوى وجمال تغريها بتغري األزمنة واألحوال واملصالح.

وحيتوي هذا املبحث عىل ثالثة مطالب: 
املطلب األول: مراحل الفتوى.

املطلب الثاين: جمال تغري الفتوى.
املطلب الثالث: تغري الفتوى بتغري األزمنة واألحوال واملصالح.

اخلامتة: تشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث.
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 التمهيد 
ماهية التجديد وبيان أن التجديد سنة ماضية 

وحيتوي هذا التمهيد عىل مخسة مطالب: 
املطلب األول: ماهية التجديد وأدلة مرشوعيته.

املطلب الثاين: املقصود بتجديد الفتوى، وبيان أن التجديد سنة ماضية.
املطلب الثالث: مررات التجديد وبواعثه.

املطلب الرابع: عدم منافاة التجديد لألصالة.
املطلب اخلامس: خصائص الرشيعة اإلسالمية.

ول: 
ل�إ لمطل�ب ا  ا

روع�ق�قه
دلهق م��ث

إ
�قد وا د حب

ل�ق ه�قهق ا ما

التجديد يف اللغة:
ه جديًدا، وهو خالف القدي�م، ومنه جدد  د اليء أي ص�ريَّ جع�ل اليء جديًدا، وج�دَّ
وض�وءه، وج�دد عه�ده، أي أعاده وك�رره، واجلديد نقي�ض اخللق، وج�دد فالن األمر 

وأجده واستجده إذا أحدثه، واجلديدان الليل والنهار.)١) 
فالتجدي�د لغة: يعني وجود يشء كان عىل حالة ما ثم طرأ عليه ما غريه وأباله، فإذا ُأعيد 

إىل مثل حالته األوىل التي كان عليها قبل أن يصيبه البىل والتغيري كان ذلك جتديًدا.)))

)١)  لس�ان العرب البن منظور مادة )جدد( ١0٦/٣، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أليب نرص إس�اعيل بن محاد 
اجلوه�ري الف�ارايب )املتوىف: ٣9٣ه��(، )/)٤٥، مادة )جدد(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عط�ار، ط: دار العلم للماليني 
– ب�ريوت - الطبع�ة: الرابع�ة ١٤0٧ه�� - ١98٧م، خمتار الصحاح: لزين الدين أيب عب�د اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد 
القادر احلنفي الرازي )املتوىف: ٦٦٦ه�( ٥٤/١، مادة )جدد( حتقيق: يوس�ف الش�يخ حممد، ط: املكتبة العرصية - الدار 
النموذجي�ة، ب�ريوت – صي�دا، الطبعة: اخلامس�ة، 0)١٤ه�/ ١999م، القام�وس املحيط: ملجد الدي�ن أيب طاهر حممد 
ب�ن يعق�وب الفريوزآبادي )املت�وىف: 8١٧ه�( ٧١/١)، باب الدال فصل اجليم، ط/ مؤسس�ة الرس�الة للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت - لبنان - الطبعة: الثامنة، ٦)١٤ه� - 00٥)م
)))  مفهوم جتديد الدين بسطامي حممد سعيد ص١٥ ط/ مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الطبعة الثانية ١٤٣٣ه� 
- 0١٣)م، التجدي�د يف الفك�ر اإلس�المي: د/ عدن�ان حمم�د أمام�ة ص ١٦ ط/ اب�ن اجل�وزي الطبع�ة األوىل- رجب 

٤)١٤ه�.
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أما التجديد يف االصطاح: 
فه�و التجدي�د اللغوي عينه مضاًفا إلي�ه ما تقتضيه طبيعة اإلضاف�ة إىل الرشع من مدلول 

خاص ومعنى جديد.
وقد تنوعت عبارات الفقهاء يف تعريف التجديد ومل خترج عن اآليت:-

١- إحياء ما انطمس واندثر من معامل السنن ونرشها بني الناس ومحل الناس عىل العمل 
هب�ا، قال العلقم�ي: معنى التجديد إحياء ما اندثر من العمل من الكتاب والس�نة واألمر 

بمقتضامها، واعلم أن املجدد إنا هو بغلبة الظن بقرائن أحواله واالنتفاع بعلمه.)١)
)- قمع البدع واملحدثات وتعرية أهلها وإعالن احلرب عليهم وتنقية اإلس�الم مما علق 
عليه من أوضاع اجلاهلية والعودة به إىل ما كان عليه زمن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام 

ريض اهلل عنهم أمجعني. 
وقال صاحب فيض القدير))): يف املجدد: أي جيدد هلا دينها، أي يبني الس�نة من البدعة، 
ويكثر العلم وينرص أهله، ويكرس أهل البدعة ويذهلم، قالوا: وال يكون إال عاملا بالعلوم 

الدينية الظاهرة والباطنة.)٣)
ق�ال العظي�م آبادي: معنى التجدي�د إحياء ما اندثر م�ن العمل بالكتاب والس�نة واألمر 

بمقتضامها.)٤) 
٣- تنزي�ل األحكام الرشعية عىل م�ا جيد من وقائع وأحداث ومعاجلتها معاجلة نابعة من 

هدي الوحي.
يق�ول الدكتور عب�د الفتاح إبراهيم: التجديد يعني الع�ودة إىل املرتوك من الدين وتذكري 
الن�اس با نس�وه، وربط ما جي�د يف حياه الناس من أم�ور بمنظور الدين هل�ا ال بمنظارها 
)١)  فيض القدير رشح اجلامع الصغري: لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عي بن زين العابدين 
احل�دادي ث�م املن�اوي القاهري )املت�وىف: ١0٣١ه�( )/8١)، ط/ املكتب�ة التجارية الكرى – م�رص – الطبعة: األوىل، 
١٣٥٦ه�، عون املعبود رشح س�نن أيب داود، ومعه حاش�ية ابن القيم، هتذيب س�نن أيب داود وإيضاح علله ومش�كالته: 
حمم�د أرشف ب�ن أم�ري بن عي بن حي�در، أبو عبد الرمح�ن، رشف احلق، الصديق�ي، العظيم آبادي )املت�وىف: 9)١٣ه�( 

٦0/١١)، ط: دار الكتب العلمية – بريوت- الطبعة: الثانية، ١٤١٥ ه�. 
)))  املناوي حممد عبد الرؤوف القاهري الشافعي.
)٣)  فيض القدير رشح اجلامع الصغري: )/)8).

)٤)  ع�ون املعب�ود رشح س�نن أيب داود، ومع�ه حاش�ية اب�ن القي�م: 8١/١١)، هتذي�ب س�نن أيب داود وإيض�اح علله 
ومشكالته: ملحمد أرشف بن أمري بن عي بن حيدر، العظيم آبادي.
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للدين.)١) 
ويق�ول الطيب برغوث: التجديد هو متكني األمة من اس�تعادة زمام املبادرة احلضارية يف 
الع�امل كقوة ت�وازن حمورية عر أحكام صلتها من جديد بس�نن اآلفاق واألنفس واهلداية 

التي تتيح هلا املزيد من الرتقي املعريف والروحي والسلوكي والعمراين.)))
ومن خالل هذه التعريفات يمكن صياغة تعريف جامع للتجديد وهو:

جتديد الدين: إحياء وبعث ما اندثر منه وختليصه من البدع واملحدثات وتنزيله عىل واقع 
احلياة ومستجداهتا.

وم�ن خالل هذا التعريف يمكن القول ب�أن كل املحاوالت التي هتدف إىل تطويع الدين 
وجعله مس�املا للجاهلية ومس�ايًرا ملا فرضته قوى الكفر بسطوهتا من أعراف وقيم غريبة 
ومنكرة حتت شعار التجديد والتطوير واإلصالح ليست من التجديد يف يشء، وأن الذي 
يق�ع عليه التجدي�د هو عالقة األمة بالدي�ن وفكرها املتفاعل مع نصوص�ه وليس الدين 

نفسه؛ إذ هناك دين وتدين. 
أم�ا الدي�ن فهو املنهج الذي بعث اهلل به رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وأنزل عليه كتاب�ه من عقيدة وعبادة 
وأخ�الق ورشائع لينظم هبا عالقة اإلنس�ان بربه وعالقة الن�اس بعضهم ببعض، فالدين 

ثابت هبذا املعنى ال يقبل التغيري وال التجديد.
أم�ا التدي�ن: احلال�ة التي يكون عليه�ا الن�اس يف عالقتهم بالدي�ن فكًرا وش�عوًرا عماًل 

وأخالًقا.)٣)

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�قهق
صب هق ما �قد س�ب د حب

ل�ق �ب ا
إ
�ب ا وى، و�ب�قا

�ق ل�ب �قد ا د حب
لم�قصود �ب�ق ا

إن التجدي�د يف الفكر اإلس�المي حاجة حتتمها طبيعة هذا الدي�ن، وتفرضها اخلصائص 
الت�ي خص اهلل هبا ه�ذه الرشيعة الغراء، ويمكن أن ندرك ه�ذه احلقيقة من خالل بعض 

)١)  حسن ترايب وفساد نظرية تطوير الدين إلبراهيم عبد الفتاح حمجوب، ص ٥٣.
)))  مق�ال بعن�وان: مفه�وم التجديد يف الفكر اإلس�المي ملحمد مراح ص ١، جمل�ة القافلة العدد الثال�ث املجلد الثامن 

واألربعون ١999م، التجديد يف الفكر اإلسالمي د/ عدنان حممد أمامة ص ١9.
)٣)  التجديد يف الفكر اإلسالمي د/ عدنان حممد أمامة، ص ١9.
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اخلصائ�ص الت�ي يت�الزم وجوده�ا وبقاؤه�ا عىل وج�ود التجدي�د واس�تمراريته وهذه 
اخلصائص هي: )أوال: اخللود -  ثانًيا: الشمول(

أوال: اخللود: 
كان�ت رشائ�ع األنبياء الس�ابقني عىل س�يدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ينس�خ املتأخر منه�ا املتقدم وكان 
النب�ي الالحق جيدد ما انطمس من معامل الدين الس�ابق عر وحي الس�اء فلا ُبعث النبي 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص شاء اهلل أن خيتم به األنبياء وأن خيتتم برشيعته مجيع الرشائع.
ِ وََخاَتَم  َحٖد ّمِ��ن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن رَُّس��وَل ٱللَّ

َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ��ا َكَن ُمَمَّ ق�ال اهلل تع�اىل: } مَّ

ٍء َعلِيٗما { ]سورة األحزاب من اآلية )٤0([  ُ بُِكّلِ َشۡ ٱنلَّبِّيِ َۧنۗ َوَكَن ٱللَّ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت 

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
: }ٱۡلَۡوَم أ وقال اهلل عزَّ وجلَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم{  ثٖۡم فَإِنَّ ٱللَّ ِ لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ ِف َمَۡمَصٍة َغۡيَ ُمَتَجانِٖف ّلِ
]سورة املائدة من اآلية )٣([

وع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن مثي ومث�ل األنبياء من قبي، 
كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأمجله، إال موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، 
ويعجبون له، ويقولون: هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيني«.)١) 

فرشيعة اإلسالم هي الرشيعة املمتدة اخلالدة إىل قيام الساعة، وهي الرشيعة املرضية التي 
ال يلحقه�ا نس�خ أو تبدي�ل إىل أن ي�رث اهلل األرض ومن عليها، ومن هن�ا كان ال بد من 

التجديد لسببني مها:
السبب األول: أن نصوص الرشيعة حمدودة واحلوادث التي تقع ممدودة:

فال بد يف هذه احلالة أن نفتح باب االجتهاد والتجديد بحيث يس�تطيع جمتهدو كل عرص 
أن ينزل�وا النص�وص الرشعية عىل ما يس�تجد م�ن أحداث يف زمنهم ويتغ�ري من أحوال 

الناس يف بيئاهتم.
يق�ول اإلم�ام الش�اطبي: »ألن الوقائ�ع يف الوج�ود ال تنح�رص؛ فال يص�ح دخوهلا حتت 
األدل�ة املنح�رصة، ولذلك احتي�ج إىل فتح باب االجتهاد من القي�اس وغريه، فال بد من 
)١)   أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه )اجلامع املس�ند الصحيح املخترص من أمور رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وس�ننه وأيامه( صحيح 
البخاري: حممد بن إس�اعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ١8٦/٤، رقم احلديث/ ٣٥٣٥، كتاب املناقب، باب: خاتم 

النبيني ملسو هيلع هللا ىلص حتقيق/ حممد زهري بن نارص النارص، ط/ دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، ))١٤ه�.
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ح�دوث وقائع ال تك�ون منصوًصا عىل حكمها، وال يوجد لألول�ني فيها اجتهاد، وعند 
ذل�ك فإم�ا أن ُيرتك الناس فيها مع أهوائهم، أو ُينظر فيها بغري اجتهاد رشعي، وهو أيضا 
اتباع للهوى، وذلك كله فس�اد؛ فال يكون بد من التوقف ال إىل غاية، وهو معنى تعطيل 
التكلي�ف لزوًما، وهو مؤد إىل تكليف م�ا ال يطاق؛ فإًذا ال بد من االجتهاد يف كل زمان؛ 

ألن الوقائع املفروضة ال ختتص بزمان دون زمان«.)١) 
ويق�ول املناوي يف فيض القدير: »إن اهلل يبعث إىل آخره«))) وذلك ألنه س�بحانه ملا جعل 
املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص خامتة األنبياء والرس�ل وكانت حوادث األيام خارجة عن التعداد ومعرفة 
أح�كام الدي�ن الزمة إىل ي�وم التناد ومل تِف ظواهر النصوص ببياهن�ا، بل ال بد من طريق 
واٍف بشأهنا، اقتضت حكمة امللك العالم ظهور قرم)٣) من األعالم يف غرة كل قرن ليقوم 

بأعباء احلوادث إجراء هلذه األمة مع علائهم جمرى بني إرسائيل مع أنبيائهم.)٤) 
ويف احلديث بشارة وعد هبا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص األمة أهنا ال ختلو من املجددين، وهذا وعد إهلي 

ال يتخلف.
ك�ا يتضمن احلديث كذلك جانًبا رشعيًّا مها وهو الطل�ب من األمة، وخاصة القادرين 
من أهل العلم واإليان أن يؤدوا الدور املنوط هبم، فيكون التجديد عىل أيدهيم، فاملجدد 

هو برش من اخللق وال هيبط من الساء. 
الس�بب الث�اين: أن تقادم الزم�ان وبعد الناس عن مصدر الوحي ي�ؤدي بدوره إىل اندثار 
كثري من معامل الدين وكثرة الفس�اد واتس�اع رقعة االنح�راف وتفي البدع والضالالت 

)١)   املوافقات: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوىف: ٧90ه�( ٣8/٥، ٣9 حتقيق: 
أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلان، ط: دار ابن عفان- الطبعة األوىل ١٤١٧ه�/ ١99٧م.

)))   ما روي عن أيب هريرة –ريض اهلل عنه– قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة س�نة 
م�ن جي�دد هل�ا دينها«. أخرجه اإلمام أبو داود يف س�ننه ١09/٤ رقم )9١)٤( كتاب املالحم، ب�اب ما يذكر يف قرن املائة 
واحلدي�ث صحي�ح، حيث صحح�ه مجع من أهل العلم قديًا وحديًثا، بل نقل اإلمام الس�يوطي يف رس�الته )التنبيه فيمن 

يبعثه اهلل عىل رأس املائة( إمجاع العلاء عىل تصحيحه.
)٣)  الق�رم م�ن الرج�ال: الس�يد املعظم: لس�ان الع�رب: ملحمد بن مك�رم بن ع�ي، أيب الفضل، مجال الدي�ن بن منظور 
األنص�اري الرويفع�ي اإلفريقي )املت�وىف: ٧١١ه�( )٤٧٣/١، فصل الق�اف – مادة )ق�رم( ط/ دار صادر – بريوت- 

الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ ه�، خمتار الصحاح ١/)٥)، مادة )ق ر م(.
)٤)  فيض القدير ١/9.



135

خاادية/ بطشعي ف ق أيمط لادمت ي لااوطشط لق ف دم لافادى 

عندها تصبح احلاجة ملحة إىل بعثة املجددين)١).
ثانياًا: الشمول:

الش�مول ال�ذي تتصف ب�ه الرشيعة اإلس�المية يتن�اول الزم�ان واملكان واإلنس�ان، أما 
ش�مولية الرشيعة للمكان فتعني أن الرسالة اإلس�المية رسالة عاملية ليست خاصة ببقعة 
من بقاع األرض وال مقصورة عىل شعب من الشعوب بل هي لكل البرشية عىل اختالف 

أجناسها وتنوع أعراقها. 
رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{. ]سورة األنبياء من اآلية )١0٧([ 

َ
وقال تعاىل: }َوَمآ أ

رَۡس��ۡلَنَٰك إِلَّ َكٓافَّٗة ّلِلنَّاِس بَِش��ٗيا َونَِذيٗرا{] س�ورة س�بأ من اآلي�ة )8)([.
َ
}َوَم��آ أ

وش�مولية اإلنسان تعني: اس�تيعاب الرشيعة لكل شأن من شؤون حياة اإلنسان اخلاصة 
والعام�ة يف دني�اه وُأخ�راه، فا من حادثة تق�ع يف مجيع األمصار إال وفيه�ا حكم اهلل، قال 
ٰى لِۡلُمۡس��لِِمنَي{  ءٖ َوُهٗدى َورَۡحَٗة َوبُۡشَ ِ َشۡ

نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ تعاىل:}َونَزَّ
]س�ورة النحل م�ن اآلية )89([ قال اب�ن القيم اجلوزية: »َفِلِرَس�اَلتِه ُعُموَم�اِن حَمُْفوَظاِن 
ُق إَلْيِه�َا خَتِْصيٌص: ُعُموٌم بِالنِّْس�َبة إىَل امْلُْرَس�ِل إَلْيِهْم، َوُعُموٌم بِالنِّْس�َبة إىَل ُكلِّ َما  اَل َيَتَط�رَّ
ِوُج  ة، اَل حُتْ يِن َوُفُروِعِه؛ َفِرَس�اَلُته َكافَِية َش�افَِية َعامَّ َت�اُج إَلْي�ه َمْن ُبِعَث إَلْيه يِف ُأُصوِل الدِّ حَيْ
ُرُج َأَحٌد ِمْن  يَاُن بِه إالَّ بِإِْثَباِت ُعُموِم ِرَس�اَلتِه يِف َهَذا َوَهَذا، َفاَل خَيْ إىَل ِس�َواَها، َواَل َيتِمُّ اإْلِ
ة يِف ُعُلوِمَها  َتاُج إَلْيه اأْلُمَّ �ِذي حَتْ ُرُج َنْوٌع ِمْن َأْنَواِع احْلَقِّ الَّ ِف�نَي َعْن ِرَس�اَلتِِه، َواَل خَيْ ال�ُمَكلَّ

َوَأْعَاهِلَا َعاَّ َجاَء بِِه.
�ة ِمنْه ِعْلًا،  �َاِء إالَّ َذَكَر لأِْلُمَّ َوَق�ْد ُت�ُويفِّ َرُس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَم�ا َطاِئٌر ُيَقلِّ�ُب َجنَاَحْي�ه يِف السَّ
�َاِع َوالنَّْوِم َواْلِقَي�اِم َواْلُقُعوِد، َواأْلَْكِل  ٍء َحتَّ�ى آَداَب التََّخ�يِّ َوآَداَب اجْلِ َمُه�ْم ُكلَّ يَشْ َوَعلَّ
ْمِت َواْلَكاَلِم، َواْلُعْزَلة َواخْلُْلَطة،  َقاَمة، َوالصَّ �َفِر َواإْلِ ُكوِب َوالنُُّزوِل، َوالسَّ ِب، َوالرُّ ْ َوالرشُّ

َواْلِغنَى َواْلَفْقِر. 
وباجلملة فجاءهم بخري الدنيا واآلخرة برمته، ومل حيوجهم اهلل إىل أحد سواه«.))) 

)١)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص٣).
)))  إع�الم املوقع�ني ع�ن رب العامل�ني: ملحمد ب�ن أيب بكر بن أيوب بن س�عد ش�مس الدين ابن قيم اجلوزي�ة )املتوىف: 
٧٥١ه��( 8٥/٤) -8٦)، حتقي�ق: حمم�د عبد الس�الم إبراهي�م، ط/ دار الكت�ب العلمية – ب�ريوت- الطبعة: األوىل، 

١٤١١ه� - ١99١م، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص، ٣)، ٤).
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حكم التجديد وأدلة مرشوعيته: 
إن م�ن املالح�ظ عند ذك�ر كلمة التجدي�د أن الكثري يب�ادر إىل القول بتحري�م كل جديد 
مس�تحدث، والق�ول بالتحريم ال يكلف القائل به جهًدا، ل�ذا ينبغي معرفة حكم اهلل فيه 
وموق�ف اإلس�الم منه بصورة واضحة بينة مدعمة بالدلي�ل، والواقع أن احلكم الرشعي 
للتجديد خيتلف باختالف موضعه، فتجديد االجتهاد مثاًل واجب ملسايرة احلياة املتطورة، 
وس�د حاجات الن�اس والوفاء بمتطلبات العرص، وجتديد عق�د النكاح بعد الطالق قبل 
الدخول واجب، وجتديد الوضوء سنة عند مجهور الفقهاء، كذا جتديد املاء ملسح األذنني، 
وجتدي�د الفت�وى بغري علم حرام، وهكذا خيتلف حكم التجدي�د باختالف موضعه، فقد 
يكون واجًبا وقد يكون مندوًبا، وقد يكون مباًحا، وقد يكون مكروًها أو حمرًما بحس�ب 

األحوال.
وعىل ذلك فال يمكن أن تقع واقعة يف حارض الزمن ومستقبله دون أن يكون هلا حكم يف 
الرشيعة اإلسالمية مستند إىل نص أو قياس أو دليل اجته�ادي آخر صحيح بحيث يدخل 

حتت األحكام التكليفية اخلمسة: )اإلجياب، الندب، اإلباحة، الكراهة، التحريم(.)٣) 
وقد دل عىل مرشوعية التجديد آيات من الكتاب والسنة املطهرة: 

أوال: الدليل من الكتاب: 
َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَۡو َردُّوهُ إَِل ٱلرَُّسوِل 

َ
وِ ٱۡلَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
ۡمٞر ّمَِن ٱۡل

َ
١- قوله تعاىل:}ِإَوَذا َجآَءُهۡم أ

ِ َعلَۡيُكۡم  ِيَن يَۡس��َتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَل فَۡض��ُل ٱللَّ ۡم��رِ ِمۡنُه��ۡم لََعلَِمُه ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِإَوَلٰٓ أ

ۡيَطَٰن إِلَّ قَلِي�{ ]آية )8٣( من سورة النساء[  َبۡعُتُم ٱلشَّ َورَۡحَُتُهۥ َلتَّ
ۡم��رِ ِمۡنُهۡم{ هم أه�ل العلم والعق�ول الراجحة املنوط 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
فامل�راد بقوله تع�اىل: }أ

هبم العمل عىل توضيح ما ُأش�كل من أحكام عىل عامة الناس، ومعنى }يَۡس��َتۢنبُِطونَُهۥ 
ِمۡنُهۡم{ أي يستخرجونه من معادنه، فقد عطف اهلل تعاىل أويل األمر عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف 

)٣)  وج�وب تطبي�ق الرشيعة اإلس�المية د/ مصطف�ى الزرقا، بحث مقدم ملؤمتر الفقه اإلس�المي - س�الف الذكر ص 
٤)٥، فوات�ح الرمح�وت الب�ن نظام املطب�وع مع املس�تصفى )/٣80 حيث يقول: واملخت�ار أن هلل حك�ًا معينًا يف أفعال 
العباد أوجب طلبه ونصب عليه دلياًل، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأه فله أجر، املوس�وعة الفقهية لوزارة األوقاف 
والش�ؤون اإلس�المية بالكويت ص ١0 مادة )جتديد( ص ١٥٥، اإلس�الم والتجديد د/ إبراهيم عطا بحث مقدم ملؤمتر 

الفقه اإلسالمي - سالف الذكر، ص ١9.
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وجوب الرد إليهم ورتب عىل ذلك حكم الرشع بطريقة االستنباط.
يقال: اس�تنبط الرجل العني إذا حفرها واس�تخرجها من قعورها، يقول اإلمام الشوكاين 
ِيَن يَۡس��َتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡم{ أي يستخرجونه بتدبريهم وصحة  يف قوله تعاىل: }لََعلَِمُه ٱلَّ

عقوهلم.)١)
ۡهَل ٱّلِۡك��رِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ ]من اآلية )٤٣( من 

َ
لُٓواْ أ )- قول�ه عز وجل:}فَۡس َٔ

سورة النحل[
ُه��واْ ِف ٱدّلِيِن  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُه��ۡم َطآئَِفةٞ ّلِ

٣- وقول�ه ع�ز م�ن قائل }فَلَۡوَل َنَف��َر ِمن ُكّ
َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{]آية: )))١( من سورة التوبة[ 

وجه الداللة من اآليتني: 
يأم�ر اهلل تع�اىل عب�اده الذين ال يتوصلون إىل احلكم يف املس�ائل التي تع�رتض حياهتم أن 
يتوجه�وا إىل س�ؤال أه�ل العل�م واخلرة، فه�م أوىل منه�م يف البحث واس�تنباط احلكم 

وتوضيح ما أشكل عليهم من أحكام.
ق�ال ابن عباس -ريض اهلل عنها-: »أه�ل العلم هم أهل القرآن«، وقيل هم أهل العلم، 
فلي�س املطل�وب من كل ف�رد من األمة أن يك�ون فقيًها. بل هذا األمر خي�ص أهل العلم 

الذين يقومون هبذا الواجب عن األمة اإلسالمية.)))
ق�ال الضح�اك: »كان الرج�ل إذا غزا فن�زل بعده قرآن وت�اله نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ىل أصحابه 
القاعدين معه، فإذا رجعت الرسية قال هلم الذين أقاموا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن اهلل أنزل 

بعدكم عىل نبيه قرآنا فيقرئوهنم ويفقهوهنم يف الدين«.)٣) 
الدليل من السنة: 

١- عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل 
رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«.)٤) 

)١)  فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفس�ري لإلمام حممد بن عي الش�وكاين ٤9١/١ ط� دار الفكر 
العريب، خمترص تفسري ابن كثري للصابوين ٤١٧/١، دار القرآن الكريم، الطبعة الثامنة )١٤0 ه�- ١98١م.

)))  اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي املجلد اخلامس ص ٣8٣٣، دار الغد العريب.
)٣)  خمترص تفسري ابن كثري للصابوين )/١٧8.

)٤)  رواه أبو داود يف سننه، كتاب املالحم، باب ما يذكر يف قرن املائة ١09/٤ رقم )9١)٤(، رواه احلاكم يف املستدرك 
والبيهقي يف السنن.
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)- ع�ن أيب هري�رة -ريض اهلل عنه- قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ت�زال طائفة من أمتي 
قوامة عىل أمر اهلل، ال يرضها من خالفها«.)١)

٣- أخرج احلاكم يف املستدرك عن عمر -ريض اهلل عنه- بلفظ: »ال تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين عىل احلق حتى تقوم الساعة«.))) 

فق�د ب�رش النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن اهلل تعاىل حباها بتكرار ظه�ور املجددين املجتهدين القائمني عىل 
أم�ر اهلل تعاىل حتى تقوم الس�اعة، وتأكيًدا عىل هذا املعنى فق�د برش النبي ملسو هيلع هللا ىلص املجتهد أنه 
مأجور يف كل أحواله، فقال ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-: »إذا حكم 

احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حك�م فاجته�د فل�ه أجر واح�د«.)٣)

 : ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا  ا

ع�ثه �قد و�بوا د حب
ل�ق �ق ا م�بررا

١- التغ�ريات اهلائل�ة يف احلياة املعارصة والتقدم التقني يف جم�ال االتصاالت واملجاالت 
الصناعي�ة والطبية وغريها، كل ذلك حيدث وقائع حتت�اج ألحكام رشعية، وبعضها كان 

موجوًدا لكن بصفة مبسطة كمسائل اإلجارة وأحكام الرشكات.
إن التط�ور املس�تمر يف طبيع�ة احلي�اة االجتاعية هذا أمر مش�اهد وُمس�لم ب�ه، وال جمال 
إلن�كاره، ألن احلياة كالنهر املتدفق باحلي�اة املتجددة، وال يمكن أن توقف احلياة، ومهمة 
ا ع�ن تصوراته الفكري�ة النابعة من  ً الفك�ر أن يواكب مس�رية اإلنس�ان، لكي يكون معرِّ
الرؤي�ة الزمنية لقضايا اإلنس�ان واهتامه، والذين يرفضون التجدي�د ينكرون واقًعا قائًا 

متمثاًل يف أجيال متالحقة، تتجدد قضاياها، وتتجدد معها رؤيتها الفكرية.
)- س�يطرة أناط احلي�اة الغربية وأعرافها عىل كثري من جوان�ب احلياة، والذي يعيش يف 
األجواء الطبية يالحظ هذا، باإلضافة إىل غزو القوانني الوضعية لكثري من بالد املسلمني. 

وكل ما سبق حيتاج إىل بيان احلكم الرشعي فيه.
)١)  رواه اب�ن ماج�ه يف س�ننه، اجلامع الصغري وزيادت�ه لأللباين، )/١9)١ رق�م احلدي�ث )9١)٧( ط الثالثة، املكتب 

اإلسالمي.
)))  اجلامع الصغري، )/١9)١، رقم احلديث )8٧)٧(.

)٣)  حدي�ث صحي�ح رواه اإلمام البخاري ومس�لم وأبو داود والنس�ائي والرتمذي، اجلام�ع الصغري ١٤٧/١ احلديث 
رقم ))٤٥(.
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٣- االنبه�ار بالفك�ر الغريب، وتصدي بعض هؤالء املبهورين -خاصة ممن درس يف بالد 
الغرب- للحديث عن قضايا رشعية ليس�وا مؤهلني للخوض فيها، فزلوا وهم حيس�بون 
أهنم حيسنون صنًعا. ومن العجيب أنه ال ُيْقبل من أحد أن يتحدث يف ختصصه الدقيق إال 
أن يكون من أهل الدار، وجتده يرتع يف محى الفقه، ويصدر الفتاوى بال خطام وال زمام، 
وربا استسهل الكالم يف مسألة لو عرضت عىل عمر -ريض اهلل عنه- جلمع هلا أهل بدر.
٤- اجلم�ود الفقه�ي، والتعصب املذهبي، وقد اس�تمر هذا األمر ردًح�ا من الزمن، وال 

زالت بقاياه تؤرق املجتمعات اإلسالمية حتى اآلن.)١)
٥- قابلي�ة النص�وص الترشيعي�ة للفهم املتج�دد: وهذا مبدأ ال خالف في�ه، فالنصوص 
القرآني�ة واألحادي�ث النبوي�ة الثابتة تقبالن التفس�ري والتأويل، وليس م�ن حق أي جيل 
ا با ال يمس الثوابت األصلية  ا خاصًّ أن خيتص هبذا التفس�ري والتأويل مدعًيا يف ذلك حقًّ
الثابت�ة وال خي�رج اللفظ ع�ن معناه األصي للقرآن وصحيح الس�نة، يارس�ه دون غريه، 
فاألجي�ال املتالحق�ة س�واء يف حقه�ا املرشوع يف التفس�ري وال�رأي، واخلط�اب الرشعي 
متجدد يف كل عرص، وهو خطاب لكل مكلف، ومن حق املكلف أن يقرأ اخلطاب، فإذا 
توف�رت في�ه القدرة عىل الفهم والتفس�ري والتأوي�ل فهو مكلف به، وال ع�ذر له يف تقليد 

حياكي به عموم الناس ممن تنقصهم الكفاءة والقدرة.
٦- رضورة مواكبة الفكر اإلس�المي حلاجات الناس: وذلك ألن الفكر غايته اإلنس�ان، 
وال جيوز هلذا الفكر أن يكون معزواًل عن قضايا ذلك اإلنسان، فإن ريض لنفسه بالعزلة 
فق�د حكم عىل نفس�ه باجلمود والرتاجع، والفكر اإلس�المي يمل�ك كل قابليات الناء، 
وهذا منهج اس�تخدمه أس�الفنا يف عرص النهضة والتقدم بذكاء وش�جاعة، وبرز دورهم 
يف إثراء الفكر اإلس�المي عن طريق االجتهاد الذي أقره اإلس�الم ودعا إليه، وال يمكن 
ألح�د أن ينك�ر أمهي�ة االجتهاد يف تاري�خ الفكر اإلس�المي، ويف تكوين أه�ل املدارس 

الفكرية التي أغنت الفكر اإلسالمي برتاث خالد، سيظل معلمة مضيئة يف تارخينا.))) 

)١)  الدلي�ل إىل املت�ون العلمية د/ عبد العزيز بن قاس�م ص ٣8٦ – دار الصميعي – الرياض، الفكر الس�امي يف تاريخ 
الفقه اإلسالمي للحجوي )/١8٣، دار الرتاث – القاهرة.

)))  منهج التجديد يف الفكر اإلسالمي د/ حممد فاروق النبهان، املوقع الرسمي للدكتور.
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�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

 
لهق صا

�قد للاإ د حب
ل�ق �ق ا ا

ب
� ا م م�ب عد

إن التجديد يف الفكر اإلس�المي ال ينايف األصال�ة، كال، بل يتناغم معها إذا حدد املفهوم 
الصحي�ح لألصالة، فليس�ت األصالة االنكفاء عىل كل قدي�م ورفض كل جديد، فذلك 
قت�ل لإلب�داع وغلق ب�اب االجتهاد، ب�ل األصالة هي تلك املارس�ة الواعي�ة التي تعني 
االستمساك بالثوابت، ونعني بالتجديد يف املتغريات بحسب احلاجة، عىل أن يكون ذلك 
ضم�ن املفاهيم واملضامني الرشعية، وأن يكون دافع التجديد هو الرغبة يف التحس�ني ال 

جمرد التقليد.
كا أن التجديد ليس هو الس�خرية من كل قديم وفتح األبواب أمام كل جديد، بزعم أن 
اجلديد ال يمثل إال التطور والرقي والقديم ال يمثل إال التخلف واجلمود، يقول شكيب 

أرسالن يف الرد عىل دعاة نسف الرتاث:
رواؤه ي�زال  ال  قدي�م  م�ن  املس�ف�راك�م  الصب�اح  حيك�ي  متألًق�ا 
عنق�ه يف  جوه�ر  تق�ادم  جوه�را)))مه�ا  ي�رح  ولي�س  الثم�ني  فه�و 

مس:  ا لحب لمطل�ب ا  ا
م�قهق سلا ل�إ عهق ا

ق
ر�

ل��ث ص ا
�إ صا حب

تشتمل الرشيعة اإلسالمية عىل عدة خصائص نجملها يف العنارص اآلتية: 
١- الربانية: فالرشيعة اإلس�المية من لدن حكيم محيد، فمصدر الرشيعة اإلس�المية هو 
اهلل س�بحانه وتعاىل، فهي وحيه إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باللفظ واملعنى وهو القرآن، أو باملعنى 
ا عن مجيع الرشائع  دون اللف�ظ وهو )الس�نة(، فهي هبذا االعتبار ختتلف اختالًف�ا جوهريًّ
الوضعي�ة ألن مص�در ه�ذه الرشائ�ع البرش، ومص�در الرشيع�ة اإلس�المية رب البرش، 
ولذل�ك جاءت أحكامها بالعدل والقس�ط، وعدم اجلور والظلم، وباملس�اواة بني الناس 

)١) الفق�ه والتجدي�د د/ عب�د الرمح�ن بن أمحد اجلرع�ي، حتت راية الق�رآن، حممد رجب البيوم�ي ص 9٣)، عىل موقع 
اإلسالم اليوم.
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مجيًعا بغض النظر عن اللون أو اجلنس أو اللغة.)١) 
)- الوس�طية واالعتدال واملوازنة: فالرشيعة اإلس�المية تش�تمل عىل ت�وازن بني الروح 
واجلس�د وموازن�ة ب�ني مصلحة الف�رد واجلاعة، وموازن�ة واعتدال يف النظ�ر إىل حقوق 
الرج�ل وامل�رأة بني نظ�ر اجلاهلي�ة يف احتقار امل�رأة وظلمها وب�ني اجلاهلي�ة املعارصة يف 
إخراجه�ا ع�ن حدود ما خلق اهلل هلا، وه�ذا التوازن ال يلغي ترتي�ب األولويات، فهناك 

الواجب واألوجب، وهناك املهم واألهم.
٣- الثب�ات واملرون�ة: فالثبات يف األص�ول واألهداف والقطعي�ات، واملرونة يف الفروع 
والوس�ائل والظنيات، وبالنظر إىل هذه املرونة فإننا نجد أهنا مس�احة واسعة وهي منطقة 

مفتوحة لالجتهاد البرشي يف جمال الترشيع اإلسالمي.
ولق�د كان الفقه أس�اس الترشيع والقض�اء والفتوى يف العامل اإلس�المي كله طيلة ثالثة 
عرش قرًنا، تبدلت فيها النظم وتغريت األوضاع واألحوال، فلم يضق صدره بمش�كلة، 
ومل يقف عند نازلة، بل كان لديه لكل حادثة حديث، ولكل واقعة حكم، ولكل مشكلة 
عالج، فالفقه اإلس�المي يمتاز بقواعده الدقيقة وأصوله املقننة املتقنة التي تضبط طرائق 
االس�تنباط وهو ما يعرف بعلم )أصول الفقه( الذي ُعرف لدى علاء املس�لمني يف فرتة 
مبكرة عىل يد اإلمام الشافعي، ويمتاز الفقه كذلك بقدرته عىل التجديد والناء، فهو عامل 

خصب مرن، استوعب شتى البيئات واألوطان رغم تباينها، ومن البدو إىل احلرض.
٤- ش�مول الرشيعة اإلس�المية: من املعروف أن الرشيعة اإلس�المية نظام شامل جلميع 
مصالح الدنيا واآلخرة، وش�املة جلوانب احلي�اة املختلفة )من آداب األكل والرشب إىل 
بناء الدولة( شاملة ملراحل حياة اإلنسان كلها )طفاًل وكهاًل(، شموهلا جلميع البرش لقوله 
رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{. ]سورة األنبياء من اآلية )١0٧([ ، كا أهنا 

َ
تعاىل }َوَمآ أ

شاملة لكل زمان ومكان.
٥- كفالة حق الفرد واملجتمع: فهي تنظر إىل حرية الفرد ومصلحة اجلاعة يف آن واحد، 
فعالق�ة الف�رد واجلاعة عالقة تكاملي�ة تعاونية، فال طغيان حلق الف�رد عىل حق اجلاعة، 

)١)  تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي للدكتورة/ بديعة عي أمحد، ص ٤9. 
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كاملذه�ب الفردي الرأس�ايل، وال طغي�ان ملصلحة اجلاعة عىل مصلح�ة الفرد كاملذهب 
االشرتاكي الشيوعي.)١) 

)١)  تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي د/ بديعة عي أمحد، ص ٤9، ٥١، الفقه والتجديد د/ عبد الرمحن بن أمحد مرعي. 
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 الفصل األول: 
ضوابط التجديد يف الفتوى، وبيان جماالته وخصائصه

وحيتوي هذا الفصل عىل سبعة مباحث: 
املبحث األول: ضوابط أو )معايري( التجديد يف الفتوى.

املبحث الثاين: جماالت التجديد يف الفتوى.
املبحث الثالث: خصائص التجديد يف الفتوى.

املبحث الرابع: املفاهيم اخلاطئة يف التجديد.
املبحث اخلامس: رشوط املجدد )املفتي( وصفاته.

املبحث السادس: حول حديث التجديد.
املبحث السابع: ناذج من املجددين.

ول: 
ل�إ لم�بح�ث ا  ا

وى 
�ق ل�ب �ق ا

ب
�قد � د حب

ل�ق �ق�قر( ا و )معا
إ
�بط ا وا

صب

خيض�ع التجدي�د يف جم�ال الفك�ر الترشيعي لضواب�ط رضوري�ة، تعطي لذل�ك التجديد 
رشعيت�ه، ومتنع�ه من أن يكون جتديد انح�راف يقود إليه عقل غ�ري متبرص، وهوى نفس 
مل تبل�غ رش�دها وكاهل�ا األخالقي، ووس�يلة التجديد يف الفكر الترشيع�ي هي االجتهاد 
امللت�زم بالضوابط الرشعية، وه�و اجتهاد مرشوع ورضوري، وال م�رر ملن توافرت فيه 
رشوطه أن يتقاعس عنه، كساًل أو ورًعا، وليس من الورع يف يشء أن يتخىل املجتهد عن 

مسؤولياته الفكرية واألخالقية والدينية ويرتك املجال لغري املتخصص.
نۡلَ��ا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ  لق�د ضم�ن اهلل تع�اىل هلذا الدين حفظه فق�ال عز وجل:}إِنَّا َنُۡن نَزَّ
لََحٰفُِظوَن{ ]آية )9( من س�ورة احلجر[، وإن حلفظ هذا الدين ثالثة مقامات ال يمكن 

االستغناء عنها:
املق�ام األول: مقام الرجوع إىل أصل الترشيع عند اإلش�كال وهو مق�ام العمل بآية قوله 
ِ َوٱۡلَۡوِم  ِ َوٱلرَُّس��وِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ تعاىل: }فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ

وِي�{ ]آية )٥9( من سورة النساء[ 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخۡيٞ َوأ
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املق�ام الث�اين: مقام جتديد ما رث أو َبي من أصول الدعوة، وهو مقام العمل بآية قوله عز 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
قُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلَّيَِنُٰتۚ َوأ ِيَن َتَفرَّ وج�ل: }َوَل تَُكونُواْ َكٱلَّ

لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم{ ]آية )١0٥( من سورة آل عمران[. 
 َ واْ ٱللَّ املق�ام الثال�ث: مقام الذب عنه ومحايته، وهو مقام قوله ع�ز من قائل:} إِن تَنُصُ

ۡقَداَمُكۡم{ ]آية )٧( من سورة حممد[
َ
يَنُصُۡكۡم َوُيثَّبِۡت أ

وكال املقامني األولني ال يفقهها إال الفقيه يف الدين، وهو املجتهد العارف بالطرق املوصلة 
إىل الغاي�ات املقص�ودة من الترشيع اإلس�المي بحي�ث تصري معرفة الترشيع -وس�ائلها 
ومقاصده�ا- ملكة له، أي علًا راس�ًخا يف نفس�ه، ال تش�ذ عنه مراعات�ه، واإلصابة فيها 
عن�د جوالن فك�ره يف أمور الترشي�ع، وبمقدار ما يك�ون عند هؤالء الفقه�اء مبثوًثا بني 
املسلمني تكون حالتهم قريبة إىل االستقامة، كا يكون أمرهم صائًرا إىل التضاؤل بمقدار 
قل�ة وج�ود ه�ذا الفريق بني أظهره�م، ففي احلديث الرشي�ف »ال تزال طائف�ة من أمتي 
ظاهري�ن عىل احل�ق، ال يرضهم من خالفهم، حتى يأيت أمر اهلل« ق�ال البخاري: هم أهل 
العل�م، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »العلاء ورثة األنبياء«، وهو حديث حس�ن، فق�د جعل العلاء ورثة 

لألنبياء يف العلم والتوحيد والتذكري.
ووجود هؤالء العلاء يف عصور عدم االضطرار إليهم منّة من اهلل تعاىل عىل األمة لتحسني 
حاهل�ا، ووجوده�م يف حالة اضطرار األمة عصمة من اهلل تعاىل، ولطف هبا، إلنقاذها من 
التهلكة ومس�اعدة هلا عىل محل الرسالة اخلامتة، والتنوير املستمر للكون كلا أظلم جانب 
م�ن جوانب�ه بانحراف أو ش�طط عن طريق االس�تقامة، وحبل النجاة، فق�د حيتاج الدين 
وأهله إىل االجتنان بجنة القوة حلاية احلق، وإقامة الرشيعة، كا أشار إىل ذلك قوله تعاىل: 
نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِطۖ 

َ
رَۡس��ۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
}لََقۡد أ

هُۥ َورُُس��لَُهۥ  ُ َمن يَنُصُ ٞس َش��ِديٞد َوَمَنٰفُِع لِلنَّ��اِس َوِلَۡعلََم ٱللَّ
ۡ
نَزنۡلَ��ا ٱۡلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
َوأ

َ قَوِيٌّ َعزِيٞز{ ]آية )٥)( من سورة احلديد[. بِٱۡلَغۡيِبۚ إِنَّ ٱللَّ
ًدا عىل رأس كل مائة س�نة،  فذل�ك هو موقع املقام الثالث، لذلك منح اهلل تعاىل األمة جمدِّ
كا جاء يف احلديث الرشيف عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إن 

اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«.



145

خاادية/ بطشعي ف ق أيمط لادمت ي لااوطشط لق ف دم لافادى 

وملا كان اهلدف من التجديد هو مسايرة التطور االجتاعي واحلضاري، فإن ذلك التجديد 
لي�س عىل إطالقه، ولكْن له حدود وضوابط ال جيوز العدول عنها؛ حتى ال ينقلب األمر 
إىل ض�ده ويك�ون تغيرًيا، أو تبدي�اًل، أو حتريًفا، أو اتباًعا لله�وى، وكل ذلك منهي عنه، 

وحتى يكون التجديد مؤدًيا الغرض من�ه جيب أن يكون مضبوًطا بالضوابط اآلتية:
١- أن يكون التجديد فيا جيوز فيه االجتهاد.

)- أن يكون وثيق الصلة بواقع املسلمني، ومن ثم يكيف الواقع عىل ضوء النص.)١) 
٣- عدم اخلروج عن الكتاب والسنة.

٤- اإلمجاع املتيقن.
٥- إعال القياس الصحيح.

٦- اعتبار مقاصد الرشيعة ومصالح العباد. 
٧- مراعاة فقه الواقع واملستجدات. 

8- أال يؤدي الفكر التجديدي إىل التصادم مع النصوص الرشعية أو اإلخالل هبا.
9- أال يكون الفكر التجديدي فكًرا رصح العلاء برده وعدم اعتباره.

١0- أن يراعي الفكر التجديدي القواعد العامة يف اإلفتاء.
الضابلط األول: أن يكلون التجديد فيلام جيوز فيه االجتهاد، وهو ملا كان دليله ظنيًّا 

من األحكام: 
األح�كام الظني�ة س�واء الظن�ي الثب�وت، أو الدالل�ة، أو مه�ا مًعا، جي�وز فيه�ا االجتهاد 
والتجدي�د بضوابط، أما األح�كام قطعية الثبوت والداللة فال جم�ال للتجديد فيها قطًعا 
مث�ل: فرضية الصالة، والصيام، واحلج، وحتريم اخلمر واخلنزير، وأكل الربا، وأكل مال 
اليتي�م، ووج�وب رجم املحصن ال�زاين، وجلد الزاين غري املحصن، وقطع يد الس�ارق، 
وتوزيع الرتكة بني العصبات: للذكر مثل حظ األنثيني، ونحو ذلك من األحكام القطعية 
املعلومة من الدين بالرضورة، والتي أمجعت األمة سلًفا وخلًفا عليها؛ ألن التجديد ليس 
جتدي�ًدا للدي�ن وال خروًجا عنه أو جتاوًزا ل�ه، بل هو جمرد االس�تجابة الطبيعية حلاجات 

)١)  جتديد الفقه اإلسالمي القسم األول د/حممد الدسوقي ص ١١٣ – ١١٥، القسم الثاين العدد/٧8، املجلس األعىل 
للشؤون اإلسالمية – القاهرة ))١٤ه�.
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الدين يف عرص متجدد وظروف حادثة.
وهذا معناه مراعاة أمر مهم وهو أنه ال جيوز التجديد فيا ليس حمالًّ لالجتهاد.

واألحكام التي ليست حمالًّ لالجتهاد نوعان:
الن�وع األول: م�ا علم من الدي�ن بالرضورة: كوج�وب اإليان باهلل، ومالئكت�ه، واليوم 
اآلخر، والقدر خريه ورشه، ووجوب الصالة، والصيام والزكاة، وحتريم الربا والرسقة، 

والقتل ونحوها.
الن�وع الث�اين: األحكام الت�ي جاء فيها نص قطع�ي الداللة والثبوت مث�ل: كفارة اليمني 
يَۡمٰنُِكۡم َوَلِٰكن 

َ
ُ بِٱللَّۡغ��وِ ِفٓ أ الثابت�ة بآي�ة املائدة يف قول�ه تع�اىل: }َل يَُؤاِخُذُكُم ٱللَّ

ةِ َمَسِٰكنَي{ ]س�ورة املائدة من  ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُُه يَۡمَٰنۖ فََكفَّ
َ
ُم ٱۡل دتُّ يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ

اآلي�ة: )89([ فهذا نص قطع�ي الثبوت؛ ألنه قرآن، وقطعي الدالل�ة يف مقدار الكفارة. 
وهكذا سائر املقدرات املنصوص عليها يف القرآن والسنة املتواترة كاحلدود والكفارات، 
ومقادير الزكوات، وأعداد الصلوات ونحوها، فال جمال لالختالف فيها، وال التجديد.

الضابط الثاين: أن يكون التجديد وثيق الصلة بواقع املسلمني وعىل ضوء النصوص 
الترشيعية: 

بمعن�ى أنه ينبغي احلذر من الوقوع حتت ضغط الواق�ع القائم يف املجتمعات اليوم، وهو 
واق�ع مل يصنعه اإلس�الم بعقيدت�ه، وأخالقه، ورشيعت�ه، ومل يصنعه املس�لمون بآرائهم، 
وعقوهل�م، وأيدهيم، وإن�ا هو واقع ُصنِع هل�م، وُفِرض عليهم يف زم�ن غفلة، وضعف، 
وتف�رق، وورث�ه األبناء عن اآلب�اء، واألحفاد عن األجداد، وبقي ك�ا كان، فليس معنى 
االجته�اد أن نح�اول تري�ر ه�ذا الواق�ع ال�ذي فرض�ه املس�تعمرون، وأعداء اإلس�الم 
واملس�لمني عليهم، ونفتعل الفتاوى إلضفاء الرشعية عىل هذا الواقع، واالعرتاف به مع 
أن�ه دعي زنيم، بل نرح�ب بكل جديد نافع كا نحتفظ بكل قدي�م صالح، ومن ثم جيوز 
أن نأخ�ذ من أنظمة ال�رشق والغرب ما ال خيالف عقيدتنا مما حيقق مصلحة ملجتمعنا عىل 
أن يصبغ بصبغة إس�المية حتى يعد جزًءا من نظامنا ويفقد جنس�يته األوىل، وبالتايل يلزم 
للتجديد املعارص حتى يكون وثيق الصلة بالواقع يف ضوء النص أن يكون مراعًيا ما يي:

أ- مراعاة تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان.
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ب- اجلمع بني األصالة واملعارصة، باألخذ باجلديد النافع، والتمسك بالقديم الصالح.
ج��- أن نأخ�ذ من أنظمة الغري ما يتفق مع رشيعتنا، وحيق�ق املصلحة، ونحاول تطويره؛ 
ليع�د جزًءا م�ن نظامنا، ويعر عن قيم املجتمع املس�لم وتقاليده، وه�ذا كله حتى ال نقع 
يف تطوي�ر النص�وص لتتفق مع الواقع، فنكون قد وقعن�ا يف املحظور، وبداًل من التجديد 
س�نكون قد انتهجنا طريق التغيري والتحريف الذي س�لكته األمم الس�ابقة من قبل، فال 
يتع�ارض التجديد مع القواع�د الرشعية املجمع عليها، حتى يك�ون جامًعا بني حمكات 

الرشع، وبني مقتضيات العرص.)١) 
الضابط الثالث: عدم اخلروج عن الكتاب والسنة: 

ف�ال خ�ري يف اجتهاد صادم النصوص الرشعية أو جتاوزها، وهذا ما نص عليه العلاء عىل 
ا رصحًي�ا يف كتابه العزيز قال تعاىل:  اخت�الف مذاهبه�م، بل هو ما نص عليه اهلل تعاىل نصًّ
ۡمرِ ِمنُكۡمۖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّس��وَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

ۡحَسُن 
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخۡيٞ َوأ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ ِف َشۡ

وِي�{ ]آية )٥9( من سورة النساء[.
ۡ
تَأ

وكذلك نص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديث كثرية منها ما روي عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى، قالوا: يا رسول اهلل، ومن 

يأبى؟ قال: من أطاعني دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أبى«.))) 
الضابط الرابع: اإلمجاع املتيقن:

وعر عنه باإلمجاع املتيقن ألنه ليس كل إمجاع نقل هو إمجاًعا صحيًحا، بل كثرًيا ما حُيكى 
اإلمجاع يف مس�ألة فيها أقوال كثرية، وعىل ذلك نجد عامًلا حيكي اإلمجاع عىل قول، وآخر 
حيكي اإلمجاع عىل خالفه، فال بد أن يكون الفقيه املجدد عىل علم بمواضع اإلمجاع حتى 

ال جيتهد يف مسألة اجتمعت األمة عىل قول فيها. 

)١)  الضوابط العلمية لدراس�ة وجتديد الفقه اإلس�المي، عي مجيل خلف، جامعة ديايل/ كليه العلوم اإلس�المية قس�م 
أصول الفقه.

)))  أخرجه البخاري يف صحيحه 9/)9، كتاب: االعتصام بالكتاب والس�نة، باب االقتداء بس�نن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رقم 
احلديث: )80)٧(.
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الضابط اخلامس: إعامل القياس الصحيح:
ال�ذي ه�و محل ما جهل حكمه من األمور عىل ما علم حكم�ه لعلة جامعة بينها، وال بد 
م�ن التثب�ت قبل إجراء القياس، وذلك الحتال وج�ود الفارق بني األصل والفرع أو أن 

الفرع ال يساوي األصل يف وجود العلة، وأيًضا أن يتساوى يف احلكم:
مث�ال ذلك: بأنه ال يمكن أن يقاس التيمم عىل الوضوء يف اس�تحباب التثليث بجامع أن 
كال منها طهارة صغرى يستباح هبا الصالة وذلك ألن التيمم مبني عىل التخفيف ال عىل 

التحقيق بعكس الوضوء الذي ال بد فيه من استيعاب غسل العضو كاماًل. 
الضابط السادس: اعتبار مقاصد الرشيعة ومصالح العباد:

وذلك ألن الرشيعة تدور عىل حتقيق املصالح ودفع املفاسد، فالتجديد يف الفقه اإلسالمي 
حيت�اج إىل ربط األحكام بمقاصد الرشيع�ة وإدراك الغاية من احلكم حتى يقتنع به العقل 

ويطمئن إليه القلب. 
الضابط السابع: مراعاة فقه الواقع واملستجدات:

الت�ي حيف�ل هبا هذا العرص وأن يكون الفقيه ملا بمش�اكل ع�رصه وحاجات الناس، فال 
بد من االنفتاح وس�عة االطالع؛ إذ االنغ�الق واالنكفاء عىل النفس ربا أدى إىل اجلمود 

والتقوقع ورفض كل جديد.)١) 
الضابلط الثامن: أال يؤدي الفكر التجديدي إىل التصلادم مع النصوص الرشعية أو 

اإلخال هبا: 
ِطيُعواْ 

َ
َ َوأ ِطيُع��واْ ٱللَّ

َ
ألن األص�ل ه�و التمس�ك بالنصوص الرشعي�ة لقول�ه تعاىل:}َوأ

ٰ رَُسونِلَا ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي{ ]آية ))١( من سورة التغابن[.  ُۡتۡم فَإِنََّما َعَ ٱلرَُّسوَلۚ فَإِن تََولَّ
وغري ذلك من اآليات واألحاديث الداعية إىل طاعة اهلل تعاىل ورسوله. فأي فكر يتعارض 
م�ع النص�وص الرشعية القطعية ال اعتبار له، كالفكر ال�ذي يبيح الربا ويرفض احلجاب 

الرشعي للمرأة، وإقامة احلدود الرشعية.

)١)  الفق�ه املق�ارن والتجديد يف القضايا املعارصة للدكتور/ إبراهيم بن نارص بن س�امل الصوايف – بحث منش�ور بأعال 
ندوة تطور العلوم الفقهية، التأليف املوس�وعي والفقه املقارن ص ٦١): ٦٣)، طبعة وزارة األوقاف والش�ؤون الدينية 
الثالثة ١٤٣٣ه� - )0١)م، منهج التجديد يف الفكر اإلسالمي بقلم د/ حممد فاروق النبهان. – الطبعة  – سلطة عان 



149

خاادية/ بطشعي ف ق أيمط لادمت ي لااوطشط لق ف دم لافادى 

ا رصح العلامء برده وعدم اعتباره:  الضابط التاسع: أال يكون الفكر التجديدي فكراً
فال اعتبار لفكر جتديدي يتبنى آراء املعتزلة مثاًل، فيقول: إن العقل هو الذي حيسن ويقبح 
ويوجب؛ حيث رد علاء أهل السنة هذا الرأي واعتروا أن الذي حيسن ويقبح ويوجب 

وحيرم هو الرشع ال العقل.
الضابط العارش: أن يراعي الفكر التجديدي القواعد العامة يف اإلفتاء: 

أ- ف�ال جي�وز أن يتتبع الفكر التجدي�دي رخص املذاهب وزلل العل�اء: قال األوزاعي: 
»م�ن أخذ بنوادر العلاء فقد خرج عن اإلس�الم« واملقصود برخص املذاهب هو األخذ 

باألهون واألسهل من كل مذهب وإن كان دليله ضعيًفا.
ب- أال يك�ون الفكر التجدي�دي ملفًقا بني املذاهب: وامل�راد بالتلفيق بني املذاهب أخذ 
صح�ة الفعل م�ن مذهبني مًعا بعد احلكم ببطالنه عىل كل واحد منها بمفرده يف املس�ألة 
الواحدة، كالنكاح بال ويل وال شهود، فاحلنفية عندهم صحة النكاح بدون ويل، والنكاح 
بال ش�هود صحيح عن�د املالكية، فإن صحة الن�كاح حينئذ ملفقة م�ن املذهبني مًعا لكنه 

باطل عند كل مذهب عىل حدة.
ا من اآلراء أو الصحيح يف املذهب: ألن العلاء  ج�- أن يكون الفكر التجديدي مس�تمدًّ
متفق�ون عىل عدم ج�واز اإلفتاء بالش�اذ إال أن يكون املفتي )املج�دد( جمتهًدا يف املذهب 
ا.)١)  فيعمل حينئذ با يراه أرجح أو أصح يف نظره لقوة دليله عنده ولو كان هذا الرأي شاذًّ

 : �ق
�ب ل�ثا لم�بح�ث ا  ا

وى 
�ق ل�ب �ق ا

ب
�قد � د حب

ل�ق ل��ق ا ا محب

م�ن خالل ما س�بق بيانه م�ن تعري�ف التجديد وصفات املج�دد والضواب�ط الالزمة يف 
التجديد يمكن حتديد املجاالت التي يتم هبا التجديد ويمكن بياهنا عىل النحو التايل: 

١- احلفاظ عىل نصوص الدين األصلية صحيحة نقية. 
)- نقل املعاين الصحيحة للنصوص وإحياء الفهم السليم هلا. 

٣- االجتهاد يف األمور املستجدة وإجياد احللول هلا.

)١)  جوالت يف الفكر اإلسالمي د/ يوسف عي فرحات. مدير عام الوعظ واإلرشاد، اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد.
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٤- تصحيح االنحرافات.
٥- محاية الدين والدفاع عنه واجلهاد يف سبيله)١).

املجال األول: احلفاظ عىل نصوص الدين األصلية صحيحة نقية:
إذا كان امل�راد م�ن حديث التجديد إحياء وإعادة م�ا اندثر من الدين، فإن الدين إنا يقوم 
عىل النصوص األصلية التي أنزهلا اهلل يف كتابه أو بينها الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، وال بقاء لدين دون 
حف�ظ نصوص�ه، وما انحرف�ت األديان الس�ابقة عىل اإلس�الم وانحرفت ع�ن الرصاط 

املستقيم إال بسبب ضياع أصوهلا وتقصري أتباع تلك الديانات يف حفظها.
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا  والق�رآن الكري�م قد تكفل اهلل بحفظه حيث قال س�بحانه: }إِنَّا َنۡ��ُن نَزَّ
َلُۥ لََحٰفُِظوَن{ ]آية )9( من س�ورة احلجر[، وحفظ القرآن يس�تلزم حفظ الس�نة ألهنا 
َ لِلنَّاِس َما نُ��ّزَِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم  نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡك��َر ِلُبنَّيِ

َ
بي�ان الق�رآن، قال تع�اىل: }َوأ

ُروَن{]من اآلية )٤٤( سورة النحل[.  َيَتَفكَّ
ويقول ابن تيمية عن علم اإلسناد والرواية: 

»مم�ا خ�ص اهلل ب�ه أمة حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص وجعل�ه ُس�لَّا إىل الدراية. فأه�ل الكتاب ال إس�ناد هلم 
يأث�رون به املنق�والت، وهكذا املبتدعون م�ن هذه األمة أهل الضالالت، وإنا اإلس�ناد 
ملن أعظم اهلل عليه املنّة أهل اإلس�الم والس�نة، يفرقون به بني الصحيح والسقيم واملعوج 

والقويم«.)))
املجال الثاين: نقل املعاين الصحيحة للنصوص وإحياء الفهم السليم هلا: 

نَزنۡلَآ 
َ
ا وشافًيا، قال تعاىل: }َوأ مما ال شك فيه أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فرس ألمته معاين القرآن تامًّ

ُروَن{ ]من اآلية )٤٤( س�ورة  َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ إَِلَۡك ٱّلِۡك��َر ِلُبنَّيِ
النحل[. وقال تعاىل: }َوَما َعَ ٱلرَُّسوِل إِلَّ ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي{ ]سورة العنكبوت من اآلية 
)١8([ وق�د تلق�ى صحابة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معاين القرآن الكريم من رس�ول اهلل كا تلقوا 

)١)  التجدي�د يف الفك�ر اإلس�المي ٣٧: ٤١، مفه�وم جتدي�د الدي�ن د/ بس�طامي حممد س�عيد، ص)): ٤) ط/ مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث، الطبعة الثانية، لسنة ١٤٣٣ه� - 0١٣)م.

)))  جمموع الفتاوى: لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين )املتوىف: 8)٧ه�(، 9/١ حتقيق: عبد 
الرمحن بن حممد بن قاسم، ط/ جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام 

النرش: ١٤١٦ه�/ ١99٥م.
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ألفاظه، وكذلك األحاديث، إذ املقصود من األلفاظ معانيها، ومن غري املعقول أن يكون 
خطاب اهلل ورس�وله هلم با ال يفهمونه، وعليه يصبح فهم القرآن والس�نة بفهم الصحابة 
وتلقي معاين النصوص منهم من األمور التي يتحتم لزومها خاصة وأن نصوص الوحي 
كانت بلغة خطاهبم، وقد عايشوا أسباب نزوهلا وبادروا إىل العمل هبا وتفاعلت نفوسهم 
معه�ا ألهن�ا مس�ت أدق املس�ائل يف حياهتم، وألن�ه لو ترك�ت النصوص إلفه�ام الناس 

وعقوهلم فال يبعد من تعدد أشكال الدين نظًرا الختالف العقول واألفهام. 
املجال الثالث: االجتهاد يف األمور املستجدة وإجياد احللول هلا: 

ألن�ه إذا كان اإلس�الم ه�و دي�ن اهلل اخلالد إىل قيام الس�اعة الش�امل لكل زم�ان ومكان 
وإنس�ان، ونصوصه حمدودة، بينا احلوادث واملس�تجدات ممدودة، فال بد إذن من حتمية 
فت�ح ب�اب االجتهاد إلن�زال النصوص املح�دودة عىل احل�وادث املدودة وإجي�اد احللول 
اإلس�المية املناس�بة مل�ا يطرأ عىل الناس من مش�كالت وإال وقع الن�اس يف حرج وضيق 

نتيجة بعدهم عن أحكام رهبم.
املجال الرابع: تصحيح االنحرافات:

س�بق من قبل أن من معاين جتديد الدين تصحيح االنحراف وقمع البدع وتنقية اإلسالم 
مما يعلق به من العنارص الدخيلة، وأن االنحراف عن الدين عىل شكلني:

١- انحراف يف املفاهيم والقيم.
)- انحراف يف السلوك والعمل.

واالنحراف األول نش�وء اعتقادات وتصورات عن الدي�ن عىل خالف احلق الذي أنزله 
اهلل وأراده.

أم�ا االنحراف الثاين يعني بقاء االعتقاد صحيحا لكن الس�لوك والعمل خيالف االعتقاد 
والتصور.

يقول ابن قيم اجلوزية يف هذا: والفتنة نوعان: فتنة الشبهات، وهي أعظم الفتنتني، وفتنة 
الشهوات، وقد جيتمعان للعبد، وقد ينفرد بإحدامها، وهذه الفتنة مآهلا إىل الكفر والنفاق، 
وهي فتنة املنافقني، وفتنة أهل البدع، عىل حس�ب مراتب بدعهم، فجميعهم إنا ابتدعوا 
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من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها احلق بالباطل، واهلدى بالضالل.)١) 
لذلك كانت عناية املجددين بتصحيح االنحراف الناشئ عن الشبهات أعظم وأشد.

املجال اخلامس: محاية الدين والدفاع عنه واجلهاد يف سبيله: 
وذل�ك ألن إعادة الدين إىل أصوله وصيانت�ه من عبث العابثني وحتريف املحرفني ومحاية 

العاملني به احلاملني للوائه حيتاج إىل قوة وبأس. 
نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم 

َ
رَۡس��ۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
َوهِلََذا َقاَل َتَعاىَل: }لََقۡد أ

هُۥ  ُ َمن يَنُصُ ٞس َشِديٞد َوَمَنٰفُِع لِلنَّاِس َوِلَۡعلََم ٱللَّ
ۡ
نَزنۡلَا ٱۡلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِطۖ َوأ

َ قَوِيٌّ َعزِيٞز{ ]آية )٥)( من سورة احلديد[.  َورُُسلَُهۥ بِٱۡلَغۡيِبۚ إِنَّ ٱللَّ
فأخر اهلل س�بحانه وتعاىل أنه أرس�ل الرس�ل وأن�زل الكتاب وامليزان ألج�ل قيام الناس 
بالقسط، وذكر أنه أنزل احلديد الذي به ينرص هذا احلق، فالكتاب هيدي، والسيف ينرص، 
وكفى بربك هادًيا ونصرًيا. وهلذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل احلديد كا قال من 

قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: األمراء والعلاء.))) 
فكل من يبذل جهًدا يف ميدان من هذه امليادين اخلمسة املتقدمة فله من التجديد نصيب.

 : ل�ث ل�ثا لم�بح�ث ا ا
 

وى
�ق ل�ب �ق ا

ب
�قد � د حب

ل�ق ص ا
�إ صا حب

١- اجلمع بني خاصيتي الثبات واملرونة.
)- رعاية الرضورات واألعذار االستثنائية.

٣- تعليل األحكام الرشعية.
٤- مراعاة الرشيعة ملصالح العباد.

٥- مراعاة الرشيعة ألعراف الناس وعاداهتم.
اخلاصية األوىل: اجلمع بني خاصيتي الثبات واملرونة:

أ- خاصية الثبات:
)١)  إغاث�ة اللهفان من مصايد الش�يطان: ملحمد بن أيب بكر بن أيوب بن س�عد ش�مس الدين ابن قي�م اجلوزية )املتوىف: 

٧٥١ه�( )/١٦٥، حتقيق: حممد حامد الفقي، ط/ مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية.
)))  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٤١ – جمموع الفتاوى البن تيمية ١٥٧/١8: ١٥8.
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الثابت يف اإلسالم هو ما ال يتغري بتغري الزمان أو املكان وال يسوغ أن يكون حمل اجتهاد، 
فأحكام�ه ثابتة باقية مها تطورت احلياة؛ ألن املصالح التي ُروعيت يف ترشيعه ثابتة، وما 

بني عىل الثابت فهو ثابت.)١) 
ويتمث�ل ه�ذا الثبات يف كلي�ات الرشيعة وأصوهل�ا العامة، فهذه ال تصط�دم بواقع زمان 
أو م�كان عىل أحس�ن الوجوه وأكملها، وعند االس�تقراء نجد جت�ي خصيصة الثبات يف 

املجاالت التالية:
١- يف العقائد واحلقائق اإليانية واألخبار الغيبية:

 ف�أركان اإلي�ان وحقيقته أن غاية الوجود اإلنس�اين هي العبودية املطلق�ة هلل وأن الدين 
املرتى عند اهلل هو اإلس�الم، وأن اهلل ال يقبل من الناس دينا س�واه، وأن معيار التفاضل 
ب�ني الب�رش هو التق�وى، وأن الدنيا دار ابتالء وعم�ل، وأن اآلخرة دار جزاء وحس�اب، 

وغري ذلك ثابت غري قابل للتغيري وال التطور.
)- يف األصول والكليات ومقاصد الرشيعة:

فهذه ثابتة ال يطرأ عليها تعديل وال تبديل؛ إذ ال ُيعقل أن يكون مقصود الرشع املحافظة 
عىل الدين والنفوس واألعراض والعقول واألموال يف وقت ما، ثم يتحول قصد الشارع 

إىل إهدار هذه األشياء يف وقت آخر.
٣- يف األخالق والفضائل العامة: 

فالص�دق والص�ر واألمان�ة واإلحس�ان إىل الناس فضائ�ُل ال يعق�ل أن تصبح يف وقت 
رذائَل.

٤- يف العبادات:
إهن�ا مرس�ومة عىل هيئات وص�ور خاصة، وهي عب�ادات حمضة وأحكامه�ا غري معقولة 
املعن�ى، وم�ا كان ش�أنه كذلك فال جيري فيه مراع�اة املصالح وال يؤثر علي�ه تغري الزمان 
وامل�كان، ول�ذا نص العل�اء عىل أن األح�كام التعبدية ال جي�ري فيها القي�اس ألهنا غري 
ى أحكامها  معقول�ة املعنى، وال يس�تطيع العقل الب�رشي إدراك عللها اجلزئية حت�ى ُتعدَّ

إىل أشباهها.
)١)  معامل اهلدى إىل فهم اإلس�الم: د/ مروان إبراهيم القييس، ص�١١٧، تقديم د/ حممد إبراهيم ش�قرة، الطبعة الثانية، 

١٤١١ه� - ١990م، التجديد يف الفكر اإلسالمي، ص ٦).
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٥- يف احلدود:
كح�د الزن�ا وحد الرسقة وحد القذف وحد الردة وحد احلرابة، فهي غري قابلة للتغيري أو 
التبديل؛ ألن الش�ارع حدد املقصد من رشعية هذه احلدود وحدد إىل جانبه الوسيلة التي 

جيب اتباعها لتحقيق ذلك املقصد.
٦- أحكام املقدرات: 

كتقدير األنصبة يف الزكاة وحتديد عدد الطلقات وحصص الورثة بنصف أو ربع أو ثلث 
أو غ�ريه، فهذه املقادير غ�ري قابلة للتطوير والتغيري بحجة رعاية املصالح أو غري ذلك من 

احلجج.
٧- كل األحكام التي مصدرها نصوص القرآن والسنة املبارشة:

ويقص�د هبذه األحكام: األحكام التي ال خيتلف الناس يف فهمها، وهي رصحية ال حتتمل 
تع�دد اآلراء وال تقب�ل التأويل، فهذه ال يغريها تبدل الزم�ان أو املكان بل هذه ثابتة ألهنا 
ا،  قام�ت لتحقيق املصالح، وم�ن التناقض الواضح أن يقال: إن مصلحًة ما عارضت نصًّ

اللهم إال أن تكون تلك املصلحة نابعة من هوى. 
قال ابن حزم مؤكًدا ذلك: »إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة يف أمر ما عىل حكم 
ما.... فصح أنه ال معنى لتبدل الزمان وال لتبدل املكان وال لتغري األحوال، وأن ما ثبت 
فهو ثابت أبًدا يف كل زمان ويف كل مكان وعىل كل حال حتى يأيت نص ينقله عن حكمه 

يف زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى«.)١) 
تتملة:

ما دور املجددين وما مهمتهم جتاه هذه الثوابت؟
إن التجدي�د يف ه�ذه املج�االت الثابت�ة يك�ون ببياهنا والدعوة إىل التمس�ك هب�ا والعمل 
بأحكامه�ا، والتحذير من تعطيلها وترك العمل هبا أو تبديلها أو تغيريها بحجة املصلحة 

ومراعاة روح العرص.))) 

)١)  اإلح�كام يف أص�ول األح�كام: أليب حمم�د عي بن أمحد بن س�عيد بن حزم األندل�يس القرطبي الظاه�ري )املتوىف: 
٤٥٦ه�( ٥/) حتقيق: الش�يخ أمحد حممد ش�اكر، ط: دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص 8)، 

.(9
)))  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص 9).
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ب- خاصية املرونة: 
هي تلك األحكام التي ربطها الشارع بعللها وأسباهبا، فحني تتغري العلة أو السبب يعني 
ذل�ك أن الواقع�ة قد تغريت، فيتغ�ري حكمها تبًعا لذلك، وال يعق�ل أبًدا اختالف احلكم 

الرشعي يف واقعتني متاثلتني يف احلقيقة مشرتكتني يف العلة أو السبب.)١) 
اخلاصية الثانية: رعاية الرضورات واألعذار االستثنائية:

إن اهلل م�ا رشع حك�ا من األحكام وال أوجب تكليفا م�ن التكاليف إال ورشع إىل جانبه 
سبل التيسري فيه، فقد رشع الصالة هبيئة معينة وأوقات حمددة لكنه راعى يف الوقت نفسه 
الظ�روف االس�تثنائية الت�ي يتعرض هل�ا بعض الناس فخف�ف من أركاهنا ع�ن املريض، 

ورشع للمسافر اجلمع والقرص. 
بل إن املس�ألة الواحدة هلا عدة أحكام حس�ب األحوال والظروف، فأكل حلم امليتة حرام 
لكن�ه ينقلب إىل واجب يف حال�ة الرضورة، ثم يعود إىل التحريم ب�زوال الرضورة، ومن 
اس�تقراء موارد الرشيعة اس�تنبط العلاء أن الرشيعة تقوم عىل رف�ع احلرج يف هذه األمة، 
فإن األدلة عىل رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع.))) كقوله تعاىل: }َوَما َجَعَل 

َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]سورة احلج: من اآلية )٧8([.
اخلاصية الثالثة: تعليل األحكام الرشعية:

 تنقسم األحكام الرشعية إىل قسمني:
أح�كام تعبدية غ�ري معقولة املعنى، وهذه جيب عىل املس�لم اخلضوع هل�ا وإظهار الطاعة 

والتسليم املطلق جتاهها وتنفيذها بحرفيتها. 
أحكام معقولة املعنى: تتيح للمجتهدين واملجددين توسيع صورها والقياس عليها وبناء 

األحكام عىل عللها ومعانيها وهي الغالب عىل أحكام الرشيعة. 

)١)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٣0.
)))  املوافقات: إلبراهيم بن موس�ى بن حممد اللخمي الغرناطي الش�هري بالشاطبي )املتوىف: ٧90ه�( 0/١)٥، حتقيق: 
أيب عبيدة مش�هور بن حس�ن آل سلان - ط: دار ابن عفان - الطبعة األوىل ١٤١٧ه�/ ١99٧م، إظهار احلق والصواب 
يف حكم احلجاب والترج، والس�فور، واخللوة باملرأة األجنبية، وس�فرها بدون حمرم، االختالط يف ضوء الكتاب والسنة 
وآثار الس�لف الصالح: د. س�عيد بن عي بن وهف القحطاين: ٤٤٧/١، ط: مطبعة س�فري، الرياض، التجديد يف الفكر 

اإلسالمي، ص ٣.
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وهذا يفتح الباب أمام املجتهدين واملجددين ملعاجلة كل ما جد وجيد من أحوال الناس يف 
ضوء الرشيعة اإلسالمية واستهداء بحكمها ومقاصدها.

اخلاصية الرابعة: مراعاة الرشيعة ملصالح العباد:
إن كل م�ا رشع�ه اهلل لعب�اده إنا هي�دف إىل الس�عادة للعباد وحتقيق اخلري هل�م يف العاجلة 

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي { ]سورة األنبياء: من اآلية )١0٧([. 
َ
واآلجلة. }َوَمآ أ

وإن الرشيعة اإلس�المية جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، 
فأتباع الرسل أكمل الناس يف ذلك، واملكذبون للرسل انعكس األمر يف حقهم، فصاروا 
يتبعون املفاسد ويعطلون املصالح، فهم رش الناس، وال بد هلم مع ذلك من أمور جيتلبوهنا، 

وأمور جيتنبوهنا، وأن يتدافعوا مجيعا ما يرضهم من الظلم والفواحش ونحو ذلك.)١)
وق�د حرص العل�اء األصول الكلية التي ج�اءت الرشيعة بحفظها يف مخس�ة أصول هي: 

)حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال(، وقالوا إهنا مراعاة يف كل ملة.)))
اخلاصية اخلامسة: مراعاة الرشيعة ألعراف الناس وعاداهتم:

إن جانًبا غري قليل من الرشيعة واألحكام يقوم عىل عادات الناس وأعرافهم، وهذا دليل 
ع�ىل مرونة الرشيعة اإلس�المية، ال س�يا يف باب املعامالت. والع�رف املعتد به هو الذي 
ال خيال�ف دلي�ال أو أصاًل من أصول الرشيعة كا يف مس�ألة املهر والكف�اءة بني الزوجني 

والنفقة التي يرتبط حتديدها وتقديرها باألعراف املتغرية.)٣)

�بع:  لرا لم�بح�ث ا ا
�قد   د حب

ل�ق �ق ا
ب
ط�إهق � ا لحب ه�قم ا ا لم�ب ا

س�بق أن ذكرن�ا أن التجدي�د ال ب�د أن يتم وف�ق ضوابط ومعاي�ري وهو االجته�اد امللتزم 
بالضواب�ط الرشعي�ة، وقلن�ا إن هذا االجته�اد مرشوع ورضوري ب�رشط عدم اإلخالل 
)١)  منهاج الس�نة النبوية يف نقض كالم الش�يعة القدرية: لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس�الم بن 
عبد اهلل بن أيب القاس�م بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبي الدمش�قي )املتوىف: 8)٧ه�( 8٤/٣، حتقيق: حممد رش�اد سامل، 

ط: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- الطبعة: األوىل، ١٤0٦ه� - ١98٦م.
)))  املوافقات للش�اطبي )/١9، دراس�ات أصولية يف القرآن الكريم، د/ حممد إبراهيم احلفناوي، 9/١)٣ ط: مكتبة 

ومطبعة اإلشعاع الفنية – القاهرة: ))١٤ه� - )00)م - التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٣٥.
)٣)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٣٥.
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بالنص�وص الثابتة، وقلن�ا إن جماالت التجديد تكون يف الف�روع ال األصول، وأنه يكون 
يف الظنيات ال النصوص القطعية، ويف املتشاهبات ال املحكات، إال أنه قد ينزلق البعض 
ع�ن اجلادة فيقع يف اخلطأ بزعم مراعاة املصلحة أو مس�ايرة ل�روح العرص، ومن هنا كان 

لزاًما علينا توضيح بعض املفاهيم اخلاطئة يف جتديد الفتوى.
ثبت باالس�تقراء وبالنصوص أن الرشيعة اإلس�المية قد اشتملت أحكامها عىل مصالح 
رَۡس��ۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَ��ٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{ ]آية )١0٧( من س�ورة 

َ
الن�اس، ق�ال تعاىل: }َوَم��آ أ

ّبُِكۡم وَِشَفآءٞ  وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َها ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ
َ
أ األنبياء[، وقال عز من قائل: } َيٰٓ

ُدورِ َوُه��ٗدى َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي{ ]آية )٥٧( من س�ورة يون�س[. وأن هذه  لَِّم��ا ِف ٱلصُّ
املصلحة واضحة بينة لذوي العقول املستقيمة، وإن خفيت تلك املصلحة عىل البعض أو 
اختلفوا يف شأهنا، فمنشأ ذلك استيالء تفكري آخر عىل عقل أحد الناظرين غي عليه فلم 
يدرك حقيقة املصلحة الذاتية الثابتة يف احلكم اإلسالمي، أو يكون متأثًرا بحال وقتية، أو 
مأخوًذا بنظر موضوعي، أو شخص، ولقد جترأ بعض الناس ممن غشاهم اهلوى فقرر أنه 
ال مصلح�ة يف تقرير عقوبة اجللد عىل الزاين والزانية، وكذلك زعم بعض الذين اس�توىل 
عليه�م اهل�وى أن يف اخلم�ر مصلحة تفوق مرضهت�ا، وما هذا كله إال غاش�ية من غوايش 

التأثر الفكري بأقوام حتللوا من كل حرجية دينية، وأصاب تفكريهم اخللل.)١)
أوال: املصلحة املتومهة )الغلو يف اعتبار املصلحة ولو عىل حساب النص(:

فاملصلحة تنقسم إىل ثالثة أقسام: 
أ- مصلحة معترة رشًعا: وهي املصلحة الرشعية التي جاءت األدلة الرشعية بطلبها من 
الكت�اب، أو الس�نة، أو اإلمجاع، أو القياس، وذلك كالصالة. ش�هد ال�رشع هلا باالعتبار 
وه�ي ترجع إىل حفظ ال�رضورات اخلمس )الدين والنفس والعقل والنس�ل واملال(.))) 
ألن هذه الرضورات يقوم هبا قوام الدنيا التي يعيش فيها اإلنس�ان، وال حييا حياة تليق به 

)١)  أصول الفقه لإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب.
)))  معامل أصول الفقه عند أهل الس�نة واجلاعة: ملحمد بن حس�ني بن حس�ن اجليزاين، ٣٥/١)، ط/ دار ابن اجلوزي، 
الطبعة: اخلامس�ة، ٧)١٤ه� - املصلحة املرس�لة حماولة لبسطها ونظرة فيها: د/ عي حممد جريشة، ٣٧/١، ط/ اجلامعة 
اإلسالمية باملدينة املنورة- الطبعة: العارشة - ١٣9٧ه� - ١9٧٧م، أصول الفقه اإلسالمي: د/ وهبة الزحيي )/٤٥٣، 
ط/ دار الفك�ر – دمش�ق، الطبع�ة األوىل ١٤0٦ه�، أص�ول الفقه لإلمام حممد أبو زهرة ص 0٥) وم�ا بعدها دار الفكر 

العريب.
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إال بتحققها.
ب- املصلح�ة امللغ�اة رشًعا: وهي املصلحة التي يراها العب�د -بنظره القارص- مصلحة 
ولكن الرشع ألغاها وأهدرها ومل يلتفت إليها، بل جاءت األدلة الرشعية بمنعها والنهي 
عنها من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع أو القياس، وذلك كاملصلحة املوجودة يف اخلمر. 
فهذا النوع من املصالح يف نظر الش�ارع يعتر مفس�دة، وتس�ميته مصلحة باعتبار اجلانب 

املرجوح أو باعتبار نظر العبد القارص، ثم هي موصوفة بكوهنا ملغاة من جهة الرشع.
ج��- املصلحة املس�كوت عنها: وه�ي التي مل يرد يف اعتباره�ا أو إبطاهلا دليٌل خاص من 
الكت�اب، أو الس�نة، أو اإلمج�اع، أو القياس، لكنها مل ختل عن دليل ع�ام كي يدل عليها، 
فهي إذن ال تستند إىل دليل خاص معني، بل تستند إىل مقاصد الرشيعة وعموماهتا، وهذه 

تسمى باملصلحة املرسلة.
وإنا قيل هلا مرسلة إلرساهلا؛ أي: إطالقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف باالعتبار 

وباإلهدار.)١) 
وم�ن أمثلتها: مجع الق�رآن، تدوين الدواوين، قوانني الس�ري واملرور، وحتديد األس�عار، 

وإنشاء املحاكم، فهذه مصلحة معترة.
ثانًيا: مسايرة الواقع بُعَجره وُبجره )الرضوخ حتت ضغط الواقع(:

فيشكل هذا الضغط تكييف األحكام الرشعية وفًقا للواقع املعاش دون مراعاة النصوص.
ثالًثا: االجتهاد قبل اكتال األهلية.

رابًع�ا: االجته�اد عىل خالف النص: إم�ا جلهل بثبوته، أو عدم العلم ب�ه أصاًل، أو لغفلة 
وذهول هلوى أو سوء فهم. 

خامًس�ا: مس�ايرة اهلوى: طمًعا يف جاه أو منصب أو متلًقا ملن خُيَْشى أو ُيْرَجى، ومن ذلك 
متلق اجلاهري طمًعا يف النجومية، وإقبال الدمهاء. 

سادًس�ا: عدم فهم الواقع: ومن األمثلة عىل ذل�ك إفتاء بعضهم بأن الباروكة ال تعدو أن 
تكون غطاًء للرأس، فتحل، مع أهنا داخلة يف معنى الواصلة التي ورد فيها اللعن. 

)١)  معامل أصول الفقه عند أهل الس�نة واجلاعة ٣٥/١)-: نظرية املقاصد عند اإلمام الش�اطبي: ألمحد الريسوين، ط/ 
الدار العاملية للكتاب اإلس�المي، الطبعة: الثانية - )١٤١ه� - )١99م، أصول الفقه لإلمام حممد أبو زهرة ص )٥)، 

علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف ص 9٣، ط/ دار احلديث.
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س�ابًعا: تقلي�د الفك�ر الغ�ريب أو جماملت�ه عىل األق�ل: )كا يف من�ع الطالق، ومن�ع تعدد 
الزوجات(.)١) 

مس:  ا لحب لم�بح�ث ا  ا

�قه  ا د وص�ب د لمحب روط ا
��ث

م�ن خ�الل تعري�ف التجديد وبي�ان أهم الضواب�ط التي جي�ب أن نتبعه�ا واحلديث عن 
املجاالت التي يتناوهلا عمل املجددين نس�تطيع أن نح�دد الرشوط والصفات التي جيب 
أن يتح�ىل هب�ا املج�دد حتى يتمك�ن من اس�تنباط األح�كام، ألن الفقه عبارة ع�ن العلم 

باألحكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية. 
ويمكن حرص هذه الرشوط فيا يي: 

* البلوغ والعقل. 
* العل�م باللغ�ة العربية: فاملج�دد يف الفقه ال ب�د أن يكون مال�ًكا ألدوات االجتهاد فيا 

جيتهد، كا هو مقرر يف علم أصول الفقه.
وقد اتفق علاء األصول عىل رضورة أن يكون املجدد عىل علم باللغة العربية؛ ألن القرآن 

الذي نزل هبذه الرشيعة عريب، وألن السنة التي هي بيانه جاءت بلسان عريب مبني.
* العل�م بالق�رآن الكريم: )فيعرف آيات األحكام -والناس�خ واملنس�وخ من�ه- والعام 

واخلاص -واملطلق واملقيد- ويعرف أسباب النزول(. 
* هذا رشط اش�رتطه اإلمام الش�افعي يف الرس�الة، كا اش�رتط العربية أيًضا ألن القرآن 
ه�و عمود ه�ذه الرشيعة، وحبل اهلل املمدود إىل يوم القيام�ة، ومصدر هذه الرشيعة، غري 
أن عل�م القرآن واس�ع وم�ن مجعه فقد مج�ع النبوة بني جنبيه كا أش�ار اب�ن عمر -ريض 
اهلل عنه�ا- لذل�ك قال العل�اء: أن يكون عامًل�ا باألحكام الرشعية التي ج�اء هبا القرآن، 
وباآليات التي نصت عىل هذه األحكام، وبطرق اس�تثار هذه األحكام من آياهتا بحيث 
إذا عرضت له واقعة كان ميسوًرا له أن يستحرض كل ما ورد يف موضوع هذه الواقعة من 
آي�ات األح�كام يف القرآن وما صح من أس�باب نزول كل آية منها، وما ورد يف تفس�ريها 
)١)  معامل أصول الفقه عند أهل الس�نة واجلاعة ٣٥/١)، نظرية املقاصد عند اإلمام الش�اطبي: ألمحد الريس�وين، ط/ 

الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية - )١٤١ه� - )١99م.
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وتأويلها من آثار، وعىل ضوء هذا يستنبط الواقعة.
* أن يك�ون عىل علم بالس�نة: بحيث يس�تطيع يف كل باب من أب�واب أعال املكلفني أن 
يس�تحرض م�ا ورد يف الس�نة من أحكام ه�ذا الباب، ويعرف درجة س�ند هذه الس�نة من 
الصح�ة والضع�ف يف الرواي�ة، ولقد أدى العلاء للس�نة النبوية خدم�ات جليلة، وعنوا 
بفح�ص أس�انيدها ورواة كل حديث منها، حتى كفوا من ج�اء بعدهم مؤونة البحث يف 
األس�انيد، وصار معروًفا يف كل حديث أنه متواتر، أو مشهور، أو صحيح، أو حسن، أو 

ضعيف.
وكذل�ك عني العل�اء بجمع أحادي�ث األحكام، وترتيبها حس�ب أب�واب الفقه وأعال 
املكلفني، بحيث يتيرس لإلنسان أن يرجع إىل ما ورد يف السنة الصحيحة من أحكام البيع 

أو الطالق أو الزواج أو العقوبات أو غريها. 
ويستطيع أن يرجع إىل اآليات واألحاديث التي وردت يف موضوع واحد من موضوعات 

األحكام، وعىل ضوئها يفهم احلكم الرشعي هلا.
* أن يك�ون ع�ىل علم بوجوه القي�اس: وذلك بأن يعرف العلل واحلك�م الترشيعية التي 

رُشعت من أجلها األحكام.
*معرفة الناس�خ واملنسوخ من الكتاب والسنة: بحيث ال خيفى عليه يشء من ذلك خمافة 
أن حيكم باملنس�وخ ويرتك الناس�خ، وال يش�رتط يف ذلك أن يكون حافًظ�ا جلميعه، وإنا 

يكفي يف كل واقعة بآية أو حديث.
* أن يكون عىل علم بأنه ليس من مجلة املنسوخ. 

* أن يكون متمكنًا من املسائل املجمع عليها حتى ال يفتي بخالف ما أمجع عليه العلاء. 
* أن يعرف أسباب النزول: إذ إن ذلك يرشده إىل فهم املراد وجينبه الوقوع يف اخلطأ، ومما 
يؤكد ذلك مقالة س�يدنا عمر -ريض اهلل عنه- فقد روي عنه أنه قال: »كيف ختتلف هذه 
األمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس -ريض اهلل عنها-: يا أمري املؤمنني، 
إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيا أنزل، وأنه س�يكون بعدنا أقوام فيقرؤون القرآن 

وال يدرون فيم نزل فيفرسونه بالرأي فيختلفون فيقتتلون«.)١)

)١)  املستصفى لإلمام الغزايل )/٣8٣، علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف، ص ٥١)، تاريخ الترشيع والفقه 
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معرفة مقاصد األحكام: 
نحن نعرف أن مقاصد األحكام يف الرشيعة اإلس�المية هي الرمحة بالعباد، إذ هو املقصد 
رَۡس��ۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة 

َ
األس�مى للرس�الة املحمدي�ة، كا قال تعاىل بصيغ�ة احلرص: } َوَمآ أ

ّلِۡلَعٰلَِمنَي{ ]آية )١0٧( من سورة األنبياء[، وإن تلك الرمحة اقتضت أن تكون الرشيعة 
قائمة عىل رعاية املصالح بمراتبها الثالث: الرضوريات، احلاجيات، ثم التحسينات، كا 

اقتضت رفع احلرج ومنع الضيق وختري اليرس ال العرس.
ك�ا ينبغ�ي أن يعرف م�ا يكون يف الفعل م�ن مصلحة ومرضة ويوازن بينه�ا، فيقدم دفع 
املض�ار عىل جل�ب املصالح، وما ينفع الناس عىل اآلحاد، وهك�ذا يعرف وجوه املصالح 

ووجوه املضار، وأن ذلك أساس يف االجتهاد.
ولذلك بنى الشاطبي االجتهاد عىل أصلني: 

أحدمه�ا: فهم مقاصد الرشيع�ة، أهنا مبنية عىل اعتبار أن املصالح اإلس�المية هي حقائق 
ذاتية، ولقد قال الش�اطبي يف ذلك األصل: »إذا بلغ اإلنس�ان مبلًغا فهم فيه عن الش�ارع 
قصده يف كل مس�ألة من مس�ائل الرشيعة، ويف كل باب من أبواهبا، فقد حصل له وصف 
هو السبب يف بلوغه منزلة اخلليفة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف التعلم والفتيا واحلكم با أراه اهلل تعاىل«.

ن من االس�تنباط بمعرفة العربية ومعرفة أحكام القرآن والس�نة  األصل الثاين: هو التمكُّ
واإلمج�اع وخ�الف الفقهاء وأوج�ه القياس، ف�إن ه�ذه أداة االس�تنباط ويف ذلك يقول 

الشاطبي: »إن األصل الثاين كاخلادم لألصل األول«.)١) 
صحة الفهم وحسن التقدير: 

إن هذا الرشط هو األداة التي هبا يكون استخدام كل املعلومات السابقة وتوجيهها ومتييز 
زيف اآلراء من صحيحها، وغثها من س�مينها، ويف ذلك يقول اإلس�نوي: »يش�رتط أن 
يعرف رشائط احلدود والراهني وكيفية تركيب مقدماهتا، واستنتاج املطلوب منها ليأمن 

من اخلطأ يف نظره«.
صحة النية وسالمة االعتقاد: 

إن الني�ة املخلص�ة جتعل القلب يس�تنري بنور اهلل تع�اىل، فيفد إىل لب ه�ذا الدين احلكيم، 
اإلسالمي د/ بديعة عي أمحد ص 0٥): 0٧).

)١)  املوافقات لإلمام الشاطبي ٣٧٣/٤. 
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ويتجه إىل احلقيقة الدينية ال يبغي س�واها، وال يقصد غريها، وإن اهلل تعاىل يلقي يف قلب 
املجدد املخلص باحلكمة، فيهديه وجينبه الزلل. والرشيعة اإلسالمية نور ال يدركه إال من 
أرشق قلب�ه باإلخالص، وأما فاس�د االعتقاد بأن يكون ذا بدع�ة أو ذا هوى، أو ال يتجه 
يف اجته�اده وفتواه إىل النصوص بقلب س�ليم، فإنه قد يس�يطر عىل تفك�ريه ما يمنعه من 
ا، ولذلك  االستنباط الصحيح مها تكن قوة تفكريه، ألن النية املعوجة جتعل الفكر معوجًّ
نجد األئمة األعالم الذين أورثوا من بعدهم ذلك الفقه العميق كانوا ممن اشتهروا بالورع 

قبل أن يشتهروا بالفقه.
إن اإلخ�الص يف طل�ب احلقيق�ة اإلس�المية جيع�ل صاحبها يلمس�ها أنَّ�ى وجدها، فال 
يتعص�ب، وال يف�رض قوله عىل أنه صواب بإطالق، وقول غريه خطأ بإطالق، وقد كان 
األئم�ة يرجع�ون عن قوهلم إن بدا هلم وجه احلق يف غ�ريه، فكانوا يقولون: قولنا صواب 

حيتمل اخلطأ، وقول غرينا خطأ حيتمل الصواب.
وكان اإلم�ام الش�افعي إلخالصه للس�نة يق�ول: »أي أرض تقلني وأي س�اء تظلني إذا 
خالف�ت حديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. وكان يق�ول: »إذا رأيتم احلديث فخ�ذوا به واطرحوا 

بقويل عرض احلائط«.
وكان اإلم�ام أب�و حنيف�ة يقول: »هذا أحس�ن ما وصلن�ا إليه، ومن يصل إىل أحس�ن منه 
فليتبعه«. هذا، واالجتهاد كا يقول الشاطبي: »سمو باملجتهد ليكون يف مكان رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص فيبني رشع اهلل، وهل يبلغ هذه املنزلة من يتبع البدعة، ومن يكون له هوى«؟!)١)
* أن يكون املجدد معروفا بصفاء العقيدة وسالمة املنهج:

وذلك ألن من أخص مهات التجديد إعادة اإلسالم صافًيا نقيًّا من كل العنارص الدخيلة 
علي�ه، وه�ذا ال حيص�ل إال إذا كان املجدد من أهل الس�نة واجلاعة الس�ائرين عىل منهج 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام.
* أن يكون عاملا بل جمتهًدا:

وذل�ك ألن من أب�رز املهات التي ينبغ�ي أن يتصف هبا املجدد مواجهة املش�كالت التي 
)١)  املوافقات لإلمام الش�اطبي ٣٧٣/٤ وما بعدها، واملس�تصفى لإلمام الغزايل )/٣8٣، ومنهاج األصول لإلس�نوي 
ع�ىل هام�ش رشح التحرير ٣08/٣، أصول الفقه لإلمام حممد أبو زهرة ص ٣٤١ وما بعدها، علم أصول الفقه للش�يخ 

عبد الوهاب خالف ص ٥١) وما بعدها، تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي د/ بديعة عي أمحد، ص 0٥) وما بعدها.
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تتول�د يف كل عرص، واالجتهاد يف وضع احلل�ول الرشعية هلا، وهذا ال يقدر عليه إال من 
بل�غ رتبة االجتهاد حي�ث إن االجتهاد جزء من التجديد وجانب م�ن جوانبه فال أقل ما 
يشرتط للمجدد ما يشرتط للمجتهد، وال بد أن يكون املجدد للدين عامًلا بالعلوم الدينية 

الظاهرة والباطنة نارًصا للسنة، قامعا للبدعة كا كان عليه املجددون األوائل.
* أن يشمل جتديده ميداين الفكر والسلوك يف املجتمع. 

* أن يعم نفعه أهل زمانه. 
وذلك ألن املجدد رجل مرحلة زمنية متتد قرًنا من الزمن، فال بد إذن من أن يكون منارة 
يس�تيضء هبا الناس، ويسرتش�دون هبداها حت�ى ُيبعث املجدد اجلديد ع�ىل األقل، وهذا 
يقت�يض أن يع�م علم املجدد ونفعه أه�ل عرصه وأن ترتك جهوده أث�ًرا بينًا يف فكر الناس 

وسلوكهم.)١) 
* أن يكون لديه علم: فاملجدد يف الفقه ال بد أن يكون مالًكا ألدوات االجتهاد فيا جيتهد 

فيه.
* معرف�ة أصول الفقه: وأن يتقن هذا العلم خاص�ة مباحث األلفاظ وداللتها ومباحث 

القياس، وذلك ملسيس احلاجة إليها.
* معرفة اللغة العربية. 

* أن يكون فقيه النفس: فيكون الفقه ملكة وس�جية له، يس�تطيع هبا اس�تنباط األحكام، 
كذلك ال بد أن يلم بمقاصد الترشيع، وفقه املصالح واملفاسد وفقه اخلالف.

* أن يكون عداًل يف دينه ورًعا: فإنه إنا خير عن اهلل سبحانه وتعاىل، ومن مل يكن كذلك 
فلي�س م�ن املقبول أن يرت�ع يف هذا احلمى، فالبي�وت إنا تؤتى من أبواهب�ا، وإذا كان من 
غ�ري املقب�ول أن ي�ارس مدعي الطب ه�ذه املهن�ة، فا بالك بم�ن يتكل�م يف أمر احلالل 
واحلرام وهو ليس لذلك أهاًل. واملجدد ال بد أن يكون من أصحاب املنطلقات الرشعية 
الصحيحة فأما من كان منطلقه يف التجديد: إخضاع اإلس�الم للعقل والواقع، كا يظهر 

ذلك يف كتابات بعض املعارصين، فهؤالء ليسوا من أهل التجديد املنشود.
* االعت�دال بعي�ًدا عن الغل�و واإلفراط: فإن من الن�اس من هذا ديدن�ه فيقدم األحوط 

)١)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٤٥: ٤8.
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دائًا، وكذا س�د الذريعة وإن مل يكن هلا مس�اغ، واألخذ هبا رشًعا له ضوابط وليس عىل 
إطالق�ه، وكذلك جيب البعد عن التفريط والتس�اهل بحجة جماراة العرص، وكذا البحث 

عن املخارج بكل وسيلة ممكنة.
* أن يكون املجدد قدوة لغريه: يف س�لوكه وحياته، حتى يس�تحق الرشف العظيم الذي 

يناط به.)١) 
* جمال التجديد: التجديد يكون يف الفروع ال األصول، ويف الظنيات ال القطعيات، ويف 

املتشاهبات ال املحكات.

س:  د لسا لم�بح�ث ا  ا
�قـد د حب

ل�ق �ق�ث ا حــول حـد

نص حديث التجديد: 
حدثن�ا س�ليان ب�ن داود امله�ري، أخرنا اب�ن وهب، أخرين س�عيد ب�ن أيب أيوب، عن 
رشاحيل بن يزيد املعافري، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة، فيا أعلم، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«.)))
رواية أخرى للحديث:

)١)  املوافقات لإلمام الشاطبي ٣٧٣/٤ وما بعدها، املستصفى لإلمام الغزايل )/٣8٣، منهاج األصول لإلسنوي عىل 
هامش التحرير ٣08/٣، أصول الفقه لإلمام حممد أبو زهرة ص ٣٤١ وما بعدها، الوجيز يف أصول الترشيع اإلسالمي: 
حممد حس�ن هيتو ص ٦)٥: ٥٣١، ط/ مؤسس�ة الرس�الة – بريوت، علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف ص 

٥١) وما بعدها، تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي د/ بديعة عي أمحد، ص 0٥) وما بعدها. 
ِجْستاين )املتوىف: ٧٥)ه�(،  )))  أخرجه أبو داود سليان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
يف س�ننه: ١09/٤، رق�م احلدي�ث )9١)٤( كت�اب: املالحم، باب ما يذك�ر يف قرن املائة. حتقيق: حمم�د حميي الدين عبد 

احلميد، ط: املكتبة العرصية، صيدا - بريوت.
 ق�ال أب�و داود: »رواه عبد الرمحن بن رشيح اإلس�كندراين، مل جيز به رشاحيل«. حتف�ة األرشاف بمعرفة األطراف: جلال 
الدي�ن أيب احلج�اج يوس�ف بن عبد الرمحن امل�زي )املتوىف: )٧٤ه��(، 88/١١، حتقيق: عبد الصم�د رشف الدين، ط: 
املكت�ب اإلس�المي، والدار القيِّمة، الطبع�ة: الثانية: ١٤0٣ه�، ١98٣م - املقاصد احلس�نة يف بي�ان كثري من األحاديث 
املش�تهرة عىل األلس�نة: لش�مس الدين أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد الس�خاوي )املتوىف: )90ه�(، 0٣/١)، 
حتقيق: حممد عثان اخلشت، ط: دار الكتاب العريب – بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤0٥ه� - ١98٥م. سلسلة األحاديث 
الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها: أليب عبد الرمحن حممد نارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األش�قودري 
األلباين )املتوىف: 0)١٤ه�(، )/١٤8، ط: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، )مكتبة املعارف(، 

١٤١٥ه� - ١99٥م. 
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حدثن�ا أب�و العباس حممد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن س�ليان ب�ن كامل املرادي، حدثنا 
عب�د اهلل ب�ن وهب، أخرين س�عيد بن أيب أيوب، عن رشحبيل بن يزي�د، عن أيب علقمة، 
ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه، وال أعلمه إال عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ق�ال: »إن اهلل يبعث إىل 

هذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«.)١) 
املعنى التفصيي للحديث: 

»إن اهلل يبع�ث هل�ذه األم�ة«: أصل البع�ث إثارة ال�يء وتوجيهه، يقال: بعثت�ه فانبعث، 
وخيتل�ف البع�ث بحس�ب اختالف م�ا علق به، وق�ال العظيم آب�ادي: أي أم�ة اإلجابة، 

وحيتمل أمة الدعوة قاله القارئ. 
لك�ن املن�اوي صاحب فتح القدي�ر رجح أن يكون املراد أمة اإلجاب�ة، ألن قوله ملسو هيلع هللا ىلص هلذه 
األم�ة إش�ارة إىل أمة اإلس�الم ع�ىل امتداد قروهن�ا وأجياهلا، ومم�ا يرجح ك�ون األمة أمة 

اإلجابة إضافة الدين إليها يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »دينها«.)))
»عىل رأس كل مائة سنة« أي انتهائه أو ابتدائه إذا قل العلم والسنة وكثر اجلهل والبدعة.
قال العظيم آبادي: اعلم أن املراد من رأس املائة يف هذا احلديث آخرها، والدليل الواضح 
ع�ىل أن امل�راد ب�رأس املائة هو آخره�ا ال أوهل�ا أن الزهري وأمحد بن حنب�ل وغريمها من 
األئم�ة املتقدم�ني واملتأخرين اتفقوا عىل أن من املجددين ع�ىل رأس املائة األوىل عمر بن 
عبد العزيز رمحه اهلل، وعىل رأس املائة الثانية اإلمام الشافعي رمحه اهلل، وقد تويف عمر بن 
عبد العزيز )س�نة إحدى ومائة( وله أربعون س�نة، ومدة خالفته س�نتان ونصف، وتويف 

)١)  أخرج�ه احلاك�م، أب�و عب�د اهلل احلاك�م حممد بن عب�د اهلل بن حممد ب�ن محدويه بن ُنعي�م بن احلكم الضب�ي الطهاين 
النيس�ابوري املع�روف بابن البيع )املتوىف: ٤0٥ه�(، يف املس�تدرك عىل الصحيح�ني ٤/ ٥٦8، رقم احلديث: )8٥9٤(، 

حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية – بريوت- الطبعة: األوىل، ١٤١١ – ١990م.
جاء يف املقاصد احلسنة: صححه احلاكم، وقال الزين العراقي: سنده صحيح، وسكت عليه احلاكم والذهبي، وأما املناوي 
فنقل عنه أنه صححه، فلعله سقط ذلك من النسخة املطبوعة من »املستدرك«، والسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، 
وقال السيوطي يف اجلامع الصغري صحيح، وهبذا يكون احلديث قد صححه مجع من العلاء احلفاظ بل نقل العلقمي عن 
ش�يخه اإلمج�اع عىل صحة احلديث حيث ق�ال: اتفق احلفاظ عىل أنه حديث صحيح، وقال الس�يوطي: اتفق احلفاظ عىل 
تصحيحه. املقاصد احلس�نة يف بيان كثري من األحاديث املش�تهرة عىل األلس�نة 0٣/١)- سلس�لة األحاديث الصحيحة 

ويشء من فقهها وفوائدها: لأللباين )املتوىف: 0)١٤ه�(، )/١٤8- فيض القدير رشح اجلامع الصغري )/8١).
)))  فيض القدير 9/١، عون املعبود رشح سنن أيب داود ١١/٦0).
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الشافعي )سنة أربع ومائتني( وله أربع ومخسون سنة.)١)
ث�م إن�ه قد جرى بني العلاء خالف آخ�ر حول حتديد رأس القرن وقت�ا لبعثة املجدد هل 
هذا التحديد اتفاقي فيمكن أن ُيبعث املجدد يف أول القرن كا يمكن أن يبعث يف وس�طه 
أو آخ�ره، أم أن التحدي�د يف احلديث احرتازي، وأن من وجد جتديده يف وس�ط القرن ال 

يعد جمدًدا؟
نس�ب العظي�م آبادي القول أن التحديد برأس الق�رن اتفاقي إىل بعض األعاظم ولكنه مل 
ا، وهذا هو رأي األكثرين حيث نراهم عدوا املجددين  يرتضه، ورجح كون القيد احرتازيًّ
تبًع�ا ل�رأس الق�رن فذكروا عمر بن عب�د العزيز املت�وىف: )١0١ه�(، والش�افعي املتوىف: 
)0٤) ه��(، واب�ن رسيج املت�وىف: )٣0٦ه�(، والباق�الين املتوىف: )٤0٣ه��(، والغزايل 
املت�وىف: )٥0٥ه�(، وال�رازي: املتوىف: )٦0٦ه�(، وابن دقي�ق العيد املتوىف: )٧0٣ه�(، 

والعراقي املتوىف: )8)٧ ه�(.
ومل يذك�روا يف عداد املجددي�ن أمثال: ابن اجلوزي املتوىف )٥9٧ه��( وابن تيمية املتوىف: 
)8)٧ ه�( وابن القيم املتوىف: )٧٥١ه�( والشاطبي املتوىف )٧90ه�( وابن الوزير املتوىف: 
)8٤0 ه�(، وابن حجر املتوىف: ))8٥ ه�(، والدهلوي املتوىف: )١١٧9ه�( والشوكاين: 

املتوىف )٥0)١ه�( وغريهم من األعالم، ألن وفاهتم مل تقع عىل رأس القرن.
ا، وذلك ألنه   والراج�ح -واهلل أعل�م-: أن التحديد برأس القرن تقريب�ي وليس احرتازيًّ

من موارد الرشيعة أهنا أمة أمية ال تعنى كثرًيا بالتحديد والتدقيق يف مثل هذه املسائل.)))
هل يشرتط لعد املجدد أن تقع وفاته عىل رأس املائة؟

يش�رتط بعض العلاء الستحقاق املجدد هذا الوصف أن تقع وفاته عىل رأس القرن، إال 
أن هذا الرأي مرجوح؛ ألن كلمة البعث يف احلديث تدل عىل اإلرسال واإلظهار واملوت 

قبض وزوال.
ق�ال املن�اوي: »وهنا تنبيه ينبغي التفطن ل�ه، وهو أن كل من تكلم ع�ىل حديث: »إن اهلل 
يبع�ث...« إل�خ. إنا يقرره بن�اًء عىل أن املبعوث عىل رأس القرن يكون موته عىل رأس�ه، 

)١)  فيض القدير 9/١، عون املعبود رشح سنن أيب داود، ١١/٦0).
)))  عون املعبود ١١/)٦)، التجديد يف الفكر اإلسالمي، ٥8: ٦0.
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وأن�ت خبري ب�أن املتبادر م�ن احلديث إنا ه�و أن البعث وهو اإلرس�ال يكون عىل رأس 
القرن أي أوله، ومعنى إرسال العامل تأهله للتصدي لنفع األنام وانتصابه لنرش األحكام، 

وموته عىل رأس القرن أخذ ال بعث، فتدبر بإنصاف«.)٣)
املقص�ود من احلديث: أن املج�دد من تأيت عليه هناية القرن وقد ظهرت أعاله التجديدية 
واش�تهر باإلصالح وعم نفعه أهل زمانه، وال يش�رتط أن تقع وفاته قبيل هناية القرن، أو 

أن يبقي حيا حتى يدخل عليه القرن التايل.
ولذل�ك اس�تنكر العظيم آب�ادي ما ذكره ابن األث�ري والطيبي وغريمها م�ن أن املجدد هو 
الذي انقضت املائة وهو حي معلوم مش�هور مش�ار إليه، فجعلوا حياة املجدد وبقاءه بعد 
انقض�اء املائ�ة رشط�ا له، فع�ىل هذا م�ن كان عىل رأس املائ�ة أي آخرها ووج�د فيه مجيع 
أوصاف املجدد إال أنه مل يبق بعد انقضاء املائة بل تويف عىل رأس املائة املوجودة قبل املائة 
اآلتية بخمس�ة أيام مثال ال يكون جمدًدا، ثم قال العظيم آبادي: »لكن مل يظهر يل عىل هذا 

االشرتاط دليل«.)٤)
هل جمدد القرن واحد أم متعدد؟))) 

أثار قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الرشيف: »من جيدد هلا دينها« سؤااًل: هل املقصود بلفظة »َمْن« 
الواردة يف احلديث فرد واحد من أفراد األمة حييي اهلل به دينها، أم املراد هبا ما هو أوس�ع 

من ذلك فيشمل األفراد واجلاعات؟
املذهب األول: ذهب كثري من العلاء إىل أن املجدد فرد واحد، ونس�ب اإلمام السيوطي 

هذا الرأي إىل اجلمهور. 
ولعل أصحاب هذا الرأي استندوا إىل إحدى روايات احلديث حيث عينت كون املجدد 

رجاًل واحًدا. 
ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »إن اهلل يمن عىل أهل دينه يف رأس كل مائة س�نة برجل من 
أهل بيتي يبني هلم أمر دينهم« وإين نظرت يف س�نة مائة فإذا رجل من آل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عم�ر ب�ن عبد العزيز، ونظ�رت يف رأس املائة الثانية فإذا هو رجل من آل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)٣)  فيض القدير 9/١، عون املعبود رشح سنن أيب داود ٦٣/١١)، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٦0.
)٤)  عون املعبود رشح سنن أيب داود ١١/)٦)، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٦0.

)٥)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص )٦: ٦٦.
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حممد بن إدريس الشافعي.)١) فأصحاب هذا الرأي قالوا بتعدد املجددين األفراد.
واملذهب الثاين: ي�رى أن كلمة »َم�ْن« يف احلديث للعموم كا هو يف أصل وضعها اللغ�وي 
 فتش�مل الواحد واجلاعة عىل حد سواء، ومن هؤالء العلاء ابن حجر.)))  وابن األثري)٣) 

والذهبي)٤) وابن كثري)٥) واملناوي، والعظيم آبادي.)٦) 

)١)  أخرجه األصبهاين أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: ٤٣0ه�(، 
يف حلي�ة األولي�اء وطبق�ات األصفياء 9٧/9، وقال: اإلمام الش�افعي: ومنه�م اإلمام الكامل الع�امل العامل ذو الرشف 

املنيف...، فذكر بيان نسبه، ومولده ووفاته. ط: السعادة - بجوار حمافظة مرص، ١٣9٤ه� - ١9٧٤م. 
)))  ويق�ول اإلم�ام ابن حج�ر: »وقال النووي: جي�وز أن تكون الطائفة مجاع�ة متعددة من أنواع املؤمنني ما بني ش�جاع 
وبص�ري باحل�رب، وفقيه، وحمدث، ومف�رس وقائم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وزاه�د وعابد، وال يلزم أن يكونوا 
جمتمعني يف بلد واحد، بل جيوز اجتاعهم يف قطر واحد وافرتاقهم يف أقطار األرض، وجيوز أن جيتمعوا يف البلد الواحد، 
وأن يكون�وا يف بع�ض من�ه دون بعض، وجيوز إخالء األرض كلها من بعضهم أوال ف�أول إىل أن ال يبقى إال فرقة واحدة 

ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل«. 
ث�م يعل�ق اب�ن حجر عىل كالم اإلمام الن�ووي: »ونظري ما نبه عليه م�ا محل عليه بعض األئمة حدي�ث »إن اهلل يبعث هلذه 
األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها« أنه ال يلزم أن يكون يف رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون األمر فيه 
ك�ا ذك�ر يف الطائف�ة، وهو متجه، فإن اجتاع الصفات املحتاج إىل جتديده�ا ال ينحرص يف نوع من أنواع اخلري وال يلزم أن 
مجيع خصال اخلري كلها يف شخص واحد إال أن ُيدعى ذلك يف عمر بن عبد العزيز فإنه كان القائم باألمر عىل رأس املائة 
األوىل باتصاف�ه بجمي�ع صف�ات اخلري وتقدمه فيها، ومن ثم أطل�ق أمحد أهنم كانوا حيملون احلدي�ث عليه، وأما من جاء 
بعده فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات اجلميلة إال أنه مل يكن القائم بأمر اجلهاد واحلكم بالعدل، فعىل هذا كل من كان 

متصفا بيء من ذلك عند رأس املائة هو املراد سواء تعدد أم ال«.
فتح الباري رشح صحيح البخاري: أمحد بن عي بن حجر أبو الفضل العس�قالين الش�افعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 

حممد فؤاد عبد الباقي، 9٥/١٣)، دار املعرفة - بريوت، ١٣٧9ه�.
)٣)  ق�ال اب�ن األثري: »ال يلزم أن يكون املبعوث عىل رأس املائة رج�اًل واحًدا وإنا قد يكون واحًدا وقد يكون أكثر منه، 
ف�إن لفظ�ة »َمْن« تقع عىل الواح�د واجلمع، وكذلك ال يلزم من�ه أن يكون أراد باملبعوث: الفقه�اء خاصة، كا ذهب إليه 
�ا يف أمور الدين، فإن انتفاعهم بغريه�م أيًضا كثري مثل أويل  بع�ض العل�اء، فإن انتف�اع األمة بالفقهاء، وإن كان نفًعا عامًّ
اظ...«. جامع األصول يف أحاديث الرسول: ملجد الدين أيب السعادات املبارك  اء والوعَّ األمر، وأصحاب احلديث والُقرَّ
ب�ن حمم�د بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الش�يباين اجل�زري ابن األثري )املتوىف: ٦0٦ه��( ص ٣١9/١١، حتقيق: عبد 
الق�ادر األرن�ؤوط - التتم�ة حتقيق: بش�ري عيون، ط: مكتبة احلل�واين - مطبعة املالح - مكتبة دار البي�ان، الطبعة: األوىل 

)١٣9 ه�، )١9٧م.
)٤)  قال الذهبي: »)من( هنا للجمع ال للمفرد فنقول مثال عىل رأس الثالثائة ابن رشيح يف الفقه واألشعري يف األصول 

والنسائي يف احلديث«. فيض القدير ١/9.
)٥)  الصحيح أن احلديث يشمل كل فرد من آحاد العلاء من هذه األعصار ممن يقوم بفرض الكفاية يف أداء العلم عمن 
أدرك من الس�لف إىل من يدركه من اخللف. البداية والنهاية: أليب الفداء إس�اعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم 
الدمش�قي )املتوىف: ٧٧٤ه�(، )/8٧)، حتقيق: عي ش�ريي، ط: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل، ١٤08ه� - 

١988م.
)٦)  قال: »واعلم أنه ال يلزم أن يكون عىل رأس كل مائة سنة جمدد واحد فقط بل يمكن أن يكون أكثر من واحد«. عون 
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ومن خالل ما سبق يتبني لنا أن محل لفظة »َمْن« يف احلديث عىل العموم أوىل، ألن التاريخ 
والواقع يثبت لنا وجود أكثر من جمدد عىل رأس كل قرن من القرون اخلوايل. 

وألن مهم�ة التجدي�د مهم�ة ضخمة واس�عة لكوهن�ا ال تقترص عىل جانب م�ن جوانب 
الدين، وألن رقعة األمة اإلس�المية متتد عىل مس�احة شاس�عة يصعب معها عىل فرد بل 

عىل جمموعة من أفرادها أن يقوموا بعملية التجديد الشامل املطلق.)١) 

�بع:  لسا لم�بح�ث ا ا
�قـ�ب   د د لمحب �ب مـ�ب ا

ب
د مـا

�ب

عمر بن عبد العزيز ودوره في التجديد
أوال: اسمه ولقبه وكنيته:

ه�و عمر ب�ن عبد العزيز بن مروان ب�ن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد ش�مس بن 
ا أبو  عب�د مناف، اإلم�ام احلافظ العالمة املجتهد الزاهد العابد، الس�يد أم�ري املؤمنني حقًّ
حف�ص القريش األم�وي املدين ثم املرصي، اخلليفة الزاهد الراش�د أش�ج بني أمية، كان 
من أئمة االجتهاد ومن اخللفاء الراش�دين، وكان حسن األخالق واخلُلق، كامل العقل، 
حس�ن الس�مت، جيِّد السياس�ة حريًصا عىل العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، 
اها منيًبا، قانتا هلل حنيًفا، زاهًدا م�ع اخلالفة ناطًقا باحلق مع قلة  طاه�ر ال�ذكاء والفهم، أوَّ
املع�ني، وكثرة األمراء الظلم�ة الذين ملُّوه وكرهوا حماققته هل�م ونقصه ُأعطياهتم وأخذه 
، فا زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة  كثرًيا مما يف أيدهيم مما أخذوه بغري حقٍّ
والس�عادة، وُعدَّ عند أهل العلم من اخللفاء الراش�دين والعلاء العاملني، وكان رمحه اهلل 

ًها.  فصيًحا ُمفوَّ
اختل�ف املؤرخ�ون يف س�نة والدت�ه وال�راج�ح أن�ه ول�د ع�ام )٦١ه�( وه�و قول أكثر 

املؤرخني، ويؤيد ما يذكر أنه تويف وعمره )أربعون سنة( حيث تويف عام )١0١ه�(.))) 

املعبود رشح سنن أيب داود ٦٤/١١).
)١)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٦٥.

)))  سري أعالم النبالء: لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثان بن َقاْياز الذهبي )املتوىف: ٧٤8ه�(، ١١٤/٥، 
جمموعة من املحققني بإرشاف الش�يخ ش�عيب األرناؤوط، ط: مؤسس�ة الرس�الة، الطبعة: الثالثة، ١٤0٥ ه/ ١98٥م، 



170

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

معامل التجديد عند عمر بن عبد العزيز:
ا  ي�رى املتتبع ألق�وال العلاء واملؤرخني واملهتمني بدراس�ة احلركة التجديدي�ة إمجاًعا تامًّ
ع�ىل عدِّ اخلليفة الراش�د عم�ر بن عبد العزيز املج�دد األول يف اإلس�الم، وكان أول من 
أطلق عليه ذلك اإلمام حممد بن شهاب الزهري، ثم تبعه عىل ذلك اإلمام أمحد بن حنبل 
فق�ال: ي�روى يف احلديث »إن اهلل يبعث ع�ىل رأس كل مائة عام من جي�دد هلذه األمة أمر 
ه أول  دينه�ا«، فنظرن�ا يف املائة األوىل فإذا هو عمر بن عبد العزي�ز، وتتابع العلاء عىل عدِّ
املجددي�ن، وذكر بعض أه�ل العلم هو من املقصودين بحديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل 
يبع�ث هل�ذه األمة عىل رأس كل مائة س�نة م�ن جيدد هلا أمر دينها«. وال ش�ك أن عمر بن 
عب�د العزي�ز خليق بأن يكون ممن حُيَْمل عليه هذا احلديث، فقد كان عامًلا عاماًل، مهه كله، 
وعزم�ه، ومهته، آناء الليل والنهار إحياء الس�نن وإماتة الب�دع وحمدثات األمور وحموها، 

وكرس أهلها باللسان.)١) 
دور عمر بن عبد العزيز يف التجديد:

 م�ن خ�الل قراءة س�رية عمر بن عبد العزي�ز -ريض اهلل عنه- يتضح لن�ا أنه بذل جهوًدا 
كبرية وقام بأعال جليلة وهي رغم كثرهتا فإهنا ال تكاد خترج عن املبادئ األربعة التي هي: 
الشورى، العدل، األمانة، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وما من عمل إصالحي إال 

ويمكن تصنيفه وإدراجه حتت واحد من تلك األسس.
أ- الشورى: 

ق�د م�رَّ معنا أن عمر بن عبد العزيز يف أول لقاء له مع الناس محد اهلل وأثنى عليه وقال: يا 
أهيا الناس إين قد ابتليت هبذا األمر من غري رأي كان مني فيه، وال طلبة له، وال مش�ورة 
من املسلمني، وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعتي فاختاروا ألنفسكم، فصاح الناس 
صيحة واحدة: قد اخرتناك يا أمري املؤمنني، ورضينا بك: َفِل أمرنا بالُيمن والركة، وهبذا 

سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ص� ٧٤، دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل. عمر بن عبد العزيز معامل التجديد 
يب، 8٧/١، ط: دار التوزيع والنرش اإلس�المية، مرص،  الَّ واإلص�الح الراش�دي عىل منهاج النبوة: لَعي حمم�د حممد الصَّ

الطبعة: األوىل، ٧)١٤ه� - 00٦)م. 
)١)  س�رية ومناق�ب عم�ر بن عبد العزي�ز ص� ٧٤، عمر بن عبد العزي�ز معامل التجديد واإلصالح الراش�دي عىل منهاج 

يب، 8٧/١. الَّ النبوة: لَعي حممد حممد الصَّ
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يك�ون عمر -ريض اهلل عنه- ق�د قام بأول عمل جتديدي، حيث أعف�ى الناس من امُللك 
العض�وض، ومل جيره�م عىل القبول بمن مل خيت�اروه، بل رد األمر إليهم وجعله ش�ورى 

بينهم.)١) 
ب - األمانة يف احلكم وتوكيل األمناء:

فقد تواترت النقول املفيدة أنه بلغ من حرصه عىل ذلك أقىص املراتب، فقد استشعر عظم 
املس�ؤولية وضخامة احلمل منذ اللحظة األوىل الس�تالمه اخلالفة، فقال ملن س�أله: ما يل 
؟ ق�ال: ملثل ما أنا فيه فلُيغتم، ليس أحد م�ن األمة إال وأنا أريد أن أوصل إليه  أراك مغت�اًّ
حقه غري كاتب إيل فيه، وال طالبه منِّي. وقال: لست بخري من أحد منكم، ولكن أثقلكم 
له باختيار أصحاب الكفاءة والدين فيمن يولونه ش�أنا من شؤون  محاًل. وكان يطالب عاَّ
نَيَّ شيًئا من أمر املسلمني إال املعروف بالنصيحة  له: ال تولِّ املسلمني، فقد كتب إىل أحد عاَّ

هلم، والتوفري عليهم، وأداء األمانة فيا اسرُتعي. 
ومل تكن سياس�ته يف التورع عن أموال املس�لمني سياس�ة طبقها عىل خاصة نفسه فقط بل 
له ووالته، فقد كت�ب إىل عامله أيب بكر بن حزم: أن أدق قلمك، وقارب بني  أل�زم هبا عاَّ
أس�طرك، ف�إين أكره أن ُأخرج من أموال املس�لمني م�ا ال ينتفعون به، وقد س�اس رعيته 
ن هلم عيًش�ا رغيًدا وكفاهم مذلة الس�ؤال، فقس�م فضول العطاء يف  سياس�ة رحيمة، وأمَّ
أهل احلاجات، وقس�م يف فقراء أهل البرصة ثالثة دراهم لكل إنس�ان، وطلب من عاله 
أن جيهزوا من أراد أداء فريضة احلج، وكتب إىل عاله: أن اعملوا خانات يف بالدكم فمن 
مر بكم من املسلمني، فأقروهم يوًما وليلة وتعهدوا دواهبم، فمن كانت به علَّة فأقروهم 
وه با يصل ب�ه إىل بلده، وقد ع�زَّ يف زمن عمر  يوم�ني وليلت�ني، ف�إن كان منقطًعا به فق�وُّ
وجود من يقبل الزكاة، يقول عمر بن ُأسيد: واهلل ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل 
الرج�ل يأتينا باملال العظيم فيقول: اجعلوا ه�ذا حيث ترون، فا يرح يرجع باله كله قد 
أغنى عمر الناس، وكانت حرمة املسلمني فوق كل األموال فقد كتب إىل عاله: أن فادوا 
بأس�ارى املس�لمني، وإن أحاط ذلك بجميع ماهلم، وال تزال خالفة عمر بن عبد العزيز 
)١)  التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ٧9، سرية ومناقب عمر البن اجلوزي ص ٦٥، عمر بن عبد العزيز معامل التجديد 
واإلصالح الراش�دي عىل منهاج النبوة 89/١، املجددون يف اإلسالم، عبد املتعال الصعيدي، ص ٥٧، ط/ دار احلامي 

للطباعة، مرص.
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حجة تارخيية عىل كل أولئك الذين يش�ككون يف إمكانية إقامة نظام اقتصادي إس�المي، 
وبرهاًنا س�اطًعا عىل أن االحتكام للرشيعة الربانية هو وحده الذي يكفل للناس السعادة 

يف الدنيا واآلخرة.)١) 
ج�- مبدأ العدل:

ه ألمه عمر بن اخلطاب ريض  ، وكان بحق وارًثا فيه جل�دِّ فق�د كان في�ه لعمر الِقدح امُلعىلَّ
اهلل عنه، فقد رضب فيه عىل النقود عبارة: أمر اهلل بالوفاء والعدل، وطلب أن ال يقام عىل 
أح�د ح�د إال بعد علمه، وكتب لعامله اجلراح بن عبد اهلل احلكمي أمري خراس�ان: يا ابن 
أم جراح: ال ترضبن مؤمنًا وال معاهًدا سوطا إال يف حق، واحذر القصاص، فإنك صائر 
إىل م�ن يعل�م خائنة األعني وما ختفي الصدور، وتقرأ كتابا ال يغادر صغرية وال كبرية إال 
أحصاه�ا، وأنص�ف أهل الذم�ة وأمر أن ال ُيعت�دى عليهم أو عىل معابده�م، وكتب إىل 
عال�ه: ال هتدم�وا كنيس�ة وال بيعة، وال بيت ن�ار صوحلتم عليه، وقد رف�ع املكس وحطَّ 
العش�ور والرضائب التي فرضتها احلكومات الس�ابقة، وأطلق للن�اس حرية التجارة يف 
اج وأفعاله  ال�ر والبح�ر، وقد ترأ من املظ�امل التي كان يرتكبه�ا بنو أمية وترأ م�ن احلجَّ

له االستنان بسنته.)))  وأنكر عىل عاَّ
د- إحياؤه مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

أخ�ذت اخلالف�ة ترتاجع عن الغاي�ة التي قامت م�ن أجلها وهي حراس�ة الدين، فنهض 
م عىل ما س�واه، وما حقق  عمر هبذا املبدأ ورفع لواءه وأعىل ش�أنه وجعله املهيمن واملقدَّ
عم�ر م�ا حققه م�ن أعال وإنج�ازات إال انطالًقا من خوفه الش�ديد م�ن اهلل، وطلبه فيا 
فعل�ه مرضاته، وقد س�اعده عىل ذلك أن�ه كان من أجلة العلاء التابع�ني وأئمة االجتهاد 
حت�ى ق�ال عنه عمر ب�ن ميم�ون: كان العلاء مع عمر ب�ن عبد العزيز تالم�ذة، وقد كان 
لس�المة دين�ه وصدق عقيدت�ه األثر البالغ يف جتدي�ده وإصالحاته، فقد ح�ارب األهواء 
)١)  سري أعالم النبالء: لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثان بن َقاْياز الذهبي )املتوىف: ٧٤8ه�(، ٧/٥)١، 
جمموعة من املحققني بإرشاف الش�يخ ش�عيب األرناؤوط، ط: مؤسس�ة الرس�الة، الطبعة: الثالثة، ١٤0٥ ه/ ١98٥م، 
تاريخ الطري تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطري: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمي، أبو جعفر 
الط�ري )املت�وىف: ٣١0ه�( ٥٧0/٦، ط: دار الرتاث – بريوت، الطبعة: الثاني�ة - ١٣8٧ ه�، عمر بن عبد العزيز معامل 

التجديد واإلصالح الراشدي عىل منهاج النبوة 89/١- التجديد يف الفكر اإلسالمي 8١.
)))  سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي ص 98: ١08 - تاريخ الطري ٦/٥٧0.
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والبدع، وش�دد النكري عىل أهلها، وس�يأيت بيان ذلك بالتفصيل بإذن اهلل تعاىل. وقد نقل 
عن�ه اإلمام األوزاع�ي قوله: إذا رأيت قوًما يتناجون يف دينهم ب�يء دون العامة، فاعلم 
أهنم عىل تأس�يس ضاللة. وكان يرى أنه ال قيمة حلياته لوال س�نة حييها، أو بدعة يميتها، 
له: اجتنبوا األشغال عند  وقد اهتم اهتاًما شديًدا بديانة الناس وأخالقهم، فكتب إىل عاَّ
حضور الصلوات، فمن أضاعها فهو ملا سواها من رشائع اإلسالم أشدُّ تضييًعا. والناظر 
ا، ومراقبة  يف رس�ائل عم�ر وخطبه وموعظته -وهي أكث�ر من أن حتىص- يرى إياًن�ا قويًّ
جلي�ة وخوًف�ا من يوم يقف فيه الناس ب�ني يدي رب العاملني، وقد أثرت ش�خصية عمر 

وسياسته العادلة تأثرًيا بالًغا يف حياة العامة وميوهلم وأذواقهم ورغباهتم.
ي�دل عىل ذلك م�ا ذكره الطري يف تارخي�ه مقارًنا عهد عمر بعهود من س�بقه من احلكام 
السابقني: كان الوليد صاحَب بناء واختذ املصانع والضياع وكان الناس يلتقون يف زمانه، 
فكان يسأل بعضهم بعًضا عن البناء واملصانع، فويل سليان فكان صاحب نكاح وطعام، 
ف�كان الناس يس�أل بعضهم عن التزوي�ج واجلواري، فلاَّ ويل عمر بن عب�د العزيز كانوا 
يلتق�ون فيق�ول الرجل للرج�ل: ما وراءك الليل�ة؟ وكم حتفظ من الق�رآن؟ ومتى ختتم؟ 
ه  ومتى ختمت؟ وما تصوم من الشهر؟ ومل يكتف عمر بإقامة الدين داخل دولته، بل وجَّ
عنايته إىل غري املسلمني، ودعاهم إىل الدخول يف اإلسالم، وراسل ملوك اهلند وملوك ما 
وراء النهر، ووعدهم أن هلم ما للمس�لمني وعليهم ما عىل املسلمني، فأسلم الكثري منهم 
وتس�موا بأس�اء العرب، ولعل من أَجلِّ األع�ال التي خدم هبا هذا الدي�ن أمره بتدوين 
العل�وم اإلس�المية وخاص�ة عل�م احلدي�ث، كل هذه األع�ال العظيم�ة واإلصالحات 
اجلليل�ة حققها عم�ر يف مدة خالفته الوجي�زة، فغدا درة لألمة، ومنارة يْس�َتْهدي بنورها 

امللتمسون دروب التجديد واإلصالح.)١) 
وفات�ه: ت�ويف اإلمام العادل الزاهد الفقيه املجدد عمر بن عبد العزيز س�نة )١0١ه�( عن 

عمر يناهز أربعني سنة رمحه اهلل.

)١)  س�رية ومناقب عمر بن عبد العزيز ١))، عمر بن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح الراش�دي عىل منهاج النبوة 
9١/١، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص8٥: 8٧.
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اإلمام الشافعي ودوره في التجديد
هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثان بن ش�افع بن الس�ائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 

هاشم بن عبد املطلب بن عبد مناف بن قيص، القريش املطلبي املكي.
وق�د رأت أمه حني محلت به كأن املش�رتي خرج من فرجه�ا حتى انقض بمرص، ثم وقع 
يف كل بلد منه ش�ظية، وقد ولد الشافعي بغزة، وقيل بعسقالن، وقيل باليمن سنة مخسني 
ومائة، مات أبوه وهو صغري فحملته أمه إىل مكة وهو ابن س�نتني لئال يضيع نس�به، فنشأ 
هبا وقرأ القرآن وهو ابن س�بع س�نني، وحفظ املوطأ وهو ابن عرش، وأفتى وهو ابن مخس 
عرشة س�نة. وقيل ابن ثاين عرشة س�نة، أذن له ش�يخه مس�لم بن خال�د الزنجي، وعني 

باللغة والشعر.)١) 
لقب�ه: يلق�ب -رمح�ه اهلل- بن�ارص احلديث، وذلك ملا اش�تهر عن�ه من نرصت�ه للحديث 

وحرصه عىل اتباعه.
مول�ده ونش�أته: اتف�ق املؤرخون عىل أن�ه ولد عام )١٥0ه��( وهو العام ال�ذي تويف فيه 

اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل.
مكان والدته: اختلفت الروايات يف مكان والدته فأش�هرها أنه ولد بغزة وقيل بعسقالن 
وقي�ل باليم�ن. وق�د قال اب�ن حجر يف ذل�ك: إن�ه ال خمالفة ب�ني األقوال ألن عس�قالن 
ه�ي األصل يف قدي�م الزمان وهي وغزة متقاربتان، وعس�قالن ه�ي املدينة، فحيث قال 
الشافعي: غزة، أراد القرية، وحيث قال: عسقالن، أراد املدينة. والذي جيمع بني األقوال 
أنه ولد بغزة عس�قالن، وملا بلغ س�نتني حولته أمه إىل احلجاز، ودخلت به إىل قومها وهم 
من أهل اليمن؛ ألهنا كانت أزدية فنزلت عندهم، فلا بلغ عرًشا خافت عىل نسبه الرشيف 
أن ُينَْسى ويضيع فحولته إىل مكة، وهبذا اجلمع يذهب اللبس يف اختالف الروايات، واهلل 

أعلم.)))

)١)  البداي�ة والنهاية ٥١/١0) -)٥) - منهج اإلمام الش�افعي يف إثبات العقي�دة، د/ حممد عبد الوهاب العقيل، ص 
١)، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية ٥)١٤ه� - 00٤)م، تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي د/ بديعة عي أمحد 

ص8٧) وما بعدها.
)))  البداية والنهاية ٥١/١0) -)٥) - منهج اإلمام الش�افعي يف إثبات العقيدة ص١)، توايل التأس�يس، ملعايل حممد 
بن إدريس، للحافظ ابن حجر، ص ٥١ وما بعدها، حتقيق/ أيب الفداء عبد اهلل القايض، ط/ دار الكتب العلمية، بريوت 
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نشأته وطلبه للعلم: قال الشافعي: كنت يتيًا يف حجر أمي ومل يكن معها ما تعطي املعلم، 
ف�ريض من�ي أن أخلفه إذا قام، فلا ختمت القرآن دخلت املس�جد فكنت أجالس العلاء 
فأحف�ظ احلديث أو املس�ألة وكانت دارنا يف ش�عب اخليف فكنت أكت�ب يف العظم، فإذا 
كثر طرحته يف جرة عظيمة، وقد واظب اإلمام الشافعي عىل طلب العلم، فحفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو ابن عرش، وأفتى وهو ابن مخس عرشة سنة وقيل 
اب�ن ثاين عرشة، أذن له ش�يخه مس�لم بن خالد الزنج�ي، وعني بالش�عر واللغة وحفظ 
ش�عر اهلذليني، وأقام عندهم نحًوا من عرش س�نني، وقيل عرشين سنة فتعلم منهم لغات 
العرب وفصاحتها، وسمع احلديث الكثري عىل مجاعة املشايخ واألئمة، وقرأ بنفسه املوطأ 
ع�ىل مالك م�ن حفظه فأعجبته قراءت�ه ومهته، وأخذ عنه علم احلجازي�ني بعد أخذه عن 
مس�لم بن خالد الزنجي، وروى عن خلق كثري، وقرأ القرآن عىل إس�اعيل بن قسطنطني 

عن شبل عن ابن كثري عن جماهد عن ابن عباس عن ُأيب بن كعب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.)١)
وأم�ا اهتام�ه بالفقه فريوى أن الذي أش�ار عليه بتعلم الفقه هو ش�يخه مس�لم بن خالد 
الزنج�ي، فقد قال الش�افعي: »خرج�ت أطلب النح�و واألدب فلقيني مس�لم بن خالد 
فق�ال: ي�ا فتى من أين أنت؟ قل�ت: من أهل مكة، قال: وأين منزلك هبا؟ قلت: بش�عب 
اخلي�ف، ق�ال: من أي قبيلة أنت؟ قلت: من ول�د عبد مناف، قال: بخ بخ لقد رشفك اهلل 

يف الدنيا واآلخرة«.)))
حمنته: جاء يف بعض الروايات عند ابن عبد الر قال: دخل الشافعي ومن معه من العلويني 
عىل الرشيد، وكان دخوهلم واحًدا واحًدا يكلم أحدهم وهم يسمعون من خلف السرت. 

ط ١، ١٤0٦ه��- دولة الس�الجقة وبروز مرشوع إس�المي ملقاومة التغلغل الباطني والغ�زو الصليبي: لعي حممد حممد 
يب، ٣١8/١، ط/ مؤسس�ة اقرأ للنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة، الطبعة: األوىل، ٧)١٤ه� - 00٦)م - تاريخ  الَّ الصَّ
بغداد: أليب بكر أمحد بن عي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: ٤٦٣ه�(، )/)٣9، حتقيق: الدكتور 

بشار عواد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي – بريوت، الطبعة: األوىل، ))١٤ه� - )00)م.
)١)  البداي�ة والنهاي�ة ٥١/١0) -)٥)، دول�ة الس�الجقة وب�روز مرشوع إس�المي ملقاوم�ة التغلغل الباطن�ي والغزو 

الصليبي ٣١8/١، تاريخ بغداد: )/)٣9.
)))  البداي�ة والنهاي�ة ١0/)٥)، منه�ج اإلم�ام الش�افعي يف إثبات العقي�دة ص ٤)، توايل التأس�يس، ص ٥٤ - دولة 
الس�الجقة وبروز مرشوع إس�المي ملقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي ٣١9/١ وما بعدها. طبقات الفقهاء: أليب 
إس�حاق إبراهي�م بن عي الش�ريازي )املتوىف: ٤٧٦ه��(، ١/)٧، هذبُه: حممد ب�ن مكرم ابن منظور )املت�وىف: ٧١١ه�( 

حتقيق: إحسان عباس، ط: دار الرائد العريب، بريوت – لبنان، الطبعة: األوىل، ١9٧0م.
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قال الشافعي: إىل أن بقي حدث علوي من أهل املدينة وأنا، فقال للعلوي: أأنت اخلارج 
علين�ا والزاعم أين ال أصل�ح للخالفة؟ فقال العلوي: أعوذ باهلل أن أدعي ذلك أو أقوله، 
ق�ال: فأم�ر برضب عنقه، فقال له العل�وي إن كان ال بد من قتي فأنظ�رين أكتب إىل أمي 
باملدينة فهي عجوز مل تعلم بخري فأمر بقتله فقتل، ثم قدمت وحممد بن احلس�ن جالس 
مع�ه فق�ال يل مثل ما قال للفتى، فقلت: يا أمري املؤمنني، لس�ت بطالب�ي وال علوي وإنا 
، وإنا أنا رجل من بني عبد املطلب بن عبد مناف من قيص ويل  دخل�ت يف الق�وم بغًيا عيَّ
م�ع ذل�ك حظ م�ن العلم والفق�ه والقايض يعرف ذل�ك، أنا حممد بن إدري�س، فقال يل: 
أنت حممد بن إدريس؟ قلت: نعم يا أمري املؤمنني. قال: ما ذكرك يل حممد بن احلس�ن. ثم 
عطف عىل حممد بن احلسن فقال: يا حممد، ما يقول هذا هو كا يقوله؟ قال: بىل، وله من 
العلم حمل كبري وليس الذي رفع عليه من شأنه. قال: فخذه إليك حتى أنظر يف أمره. قال 
ابن كثري: فحمل الش�افعي عىل بغل يف قيد إىل بغداد فدخلها يف س�نة أربع وثانني ومائة 
وعمره أربع وثالثون سنة، فاجتمع بالرشيد فتناظر هو وحممد بن احلسن بني يدي الرشيد 
وأحس�ن القول فيه حممد بن احلس�ن، وتبني للرشيد براءته مما نس�ب إليه وأنزله حممد بن 
احلسن عنده، وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتني وأكرمه حممد بن احلسن 
وكتب الش�افعي عنه، وكان اإلمام الش�افعي معظًا ملحمد بن احلس�ن متام التعظيم مع ما 
جيري بينها من مناظرات وخالفات مش�هورة بني املذهبني، فالش�افعي -رمحه اهلل- عىل 
مذهب أهل احلديث، وحممد بن احلس�ن -رمحه اهلل- عىل مذهب أهل الرأي ومعلوم ما 
بني املذهبني من اختالف، ومع هذا يقول الش�افعي عن حممد بن احلس�ن: ما رأيت أحًدا 

ُيسأل عن مسألة فيها نظر إال رأيت الكراهة يف وجهه إال حممد بن احلسن.)١)
معامل التجديد عند الشافعي:

دفاع الشافعي عن عقيدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وحربه للمنحرفني عنها:
إن م�ن أب�رز ميادي�ن التجدي�د احلفاظ ع�ىل العقي�دة وتنقيتها مم�ا يلصقه هبا أه�ل الزيغ 

)١)  البداي�ة والنهاي�ة ١0/)٥) - منه�ج اإلمام الش�افعي يف إثبات العقي�دة ص٣٣- دولة الس�الجقة وبروز مرشوع 
إس�المي ملقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي 9٧/١) وما بعدها - االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك 
والشافعي وأيب حنيفة -ريض اهلل عنهم-: أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الر بن عاصم النمري القرطبي 

)املتوىف: ٤٦٣ه�(، 98/١، ط: دار الكتب العلمية – بريوت.
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واالنحراف، وقد ظهر الش�افعي يف وقت كانت األهواء والبدع تطل برؤوس�ها، وبدأت 
املناهج الفلسفية وعلم الكالم يغزو العامل اإلسالمي ويفسد عىل الناس دينهم، فانتصب 
اإلمام الشافعي كالطود الشامخ يدافع عن العقيدة الصحيحة، وحيذر الناس من الوقوع 
يف براثن الفلس�فة اليونانية وعلم الكالم، ويقول: »ألن يلقى اهلل العبد بكل ذنب ما خال 
ال�رشك خري من أن يلقاه بيء من اهلوى«.)١) وكان يقول: »القرآن كالم اهلل غري خملوق، 

ومن قال خملوق فهو كافر«.))) 
تدوين الشافعي علم أصول الفقه:

عل�م أص�ول الفق�ه هو: جمموعة م�ن القواع�د والبحوث الت�ي يتوصل هبا إىل اس�تنباط 
األحكام الرشعية العملية من أدلتها التفصيلية.

ويع�دُّ اإلمام الش�افعي أول من صنف يف أصول الفقه وأرس�ى قواعده بال اختالف وال 
ارتياب وذلك من خالل كتابه »الرسالة«، وسبب ذلك: »أن األوائل كان جيتمع عند كل 
واحد منهم أحاديث بلده وآثاره وال جتتمع أحاديث البالد، فإذا تعارضت عليه األدلة يف 
أحاديث بلده حكم يف ذلك التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيرس له، ثم اجتمعت 
يف ع�رص الش�افعي أحاديث البالد مجيعه�ا فوقع التعارض يف أحادي�ث البالد وخمتارات 
فقهائه�ا مرت�ني: مرة فيا بني أحاديث بل�د وآخر، ومرة يف أحاديث بل�د واحد فيا بينها، 
واقترص كل رجل بش�يخه فِيَا رأى من الفراس�ة، فاتسع اخْلرق َوكثر الشغب وهجم عىل 
النَّاس من كل َجانب من االختالفات َما مل يكن بِِحَس�اب، فبقوا متحريين مدهوش�ني اَل 
افِِعي َقَواِعد مجع َهِذه املختلفات  َيْسَتطِيُعوَن َسبِيال َحتَّى َجاَءُهم تأييد من َرهبم، فأهلم الشَّ

َوفتح ملن بعده َباًبا َوأي َباب.)٣) 
قال الفخر الرازي يف مناقب الشافعي)٤): »كانوا قبل اإلمام الشافعي يتكلمون يف مسائل 

)١) تاريخ دمشق البن عساكر ٥١/ ٣09.
)))  البداية والنهاية: أليب الفداء إساعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: ٧٧٤ه�( ٥٤/١0)، 

حتقيق: عي شريي، ط: دار الفكر: ١٤0٧ه� - ١98٦م.
)٣)  اإلنصاف يف بيان أس�باب االختالف: ألمحد بن عبد الرحيم بن الش�هيد وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف 
ب�� »الش�اه ويل اهلل الدهل�وي« )املتوىف: ١١٧٦ه��(، ١/)8: 8٣، ت: عبد الفتاح أبو غ�دة، ط: دار النفائس – بريوت، 

الطبعة: الثانية، ١٤0٤ه� - التجديد يف الفكر اإلسالمي 9١: )9.
)٤)  مناق�ب الش�افعي: ملحم�د بن عمر ال�رازي ص١0١ ط/ املكتب�ة العالمية – مرص، دون تاري�خ، التجديد يف الفكر 
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أصول الفقه، ويستدلون ويعرتضون، ولكن ما كان هلم قانون كي مرجوع إليه يف معرفة 
دالئل الرشيعة، ويف كيفية معارضاهتا وترجيحاهتا، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، 

ووضع للخلق قانوًنا كليًّا يرجع إليه يف معرفة مراتب أدلة الرشع«.)١)
وتعد الرس�الة بحق من أعظم اآلثار اإلس�المية التي استحق بس�ببها اإلمام الشافعي أن 
يوضع يف سجل اخلالدين، وقال اإلمام أمحد عن كتاب الرسالة: »إنه من أحسن كتبه«))).

نرصة الشافعي للسنة)٣): 
وتظهر نرصته للسنة يف عدة ميادين منها:
١- وضعه لقواعد علم أصول احلديث:

وه�ذا كتاب )الرس�الة( أول كت�اب ألف يف )أص�ول الفقه(، بل ه�و أول كتاب ألف يف 
)أص�ول احلديث(، وكت�اب أحكام الق�رآن، واختالف احلديث، وإبطال االستحس�ان، 
وكتاب مجاع العلم، وكتاب القياس... هذه املس�ائل عندي أدق وأغىل ما كتب العلاء يف 
أص�ول احلدي�ث، بل إن املتفقه يف علوم احلديث يفهم أن ما كتب بعده إنا هو فروع منه، 

وعالة عليه، وأنه مجع ذلك وصنفه عىل غري مثال سبق.)٤) 
هذا واملعروف أن للشافعي مذهبني: القديم وهو ما أفتى به عندما كان بالعراق، واجلديد 
عندما جاء إىل مرص، وقد قال يف بعضه بخالف القديم متش�ًيا مع تغري عادات أهل مرص 

عن أهل العراق.
)- تعظيم السنة ورد شبهات املنكرين حلجيتها أو حجية بعضها:

وقد ظهرت يف عرص الشافعي ثالثة انحرافات يف جمال السنة، انحراف يرى أن احلجة يف 
القرآن وحدهK وينكر أن تكون الس�نة مص�دًرا من مصادر الترشيع. واالنحراف الثاين: 
ينك�ر أن تس�تقل الس�نة بترشيع األحكام وال يقبل م�ن الس�نة إال إذا كان يف معناها نص 

اإلسالمي ص)9.
)١)  تاريخ دمش�ق: أليب القاس�م عي بن احلس�ن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )املتوىف: ٥٧١ه�( ٣٦٧/٥١، حتقيق: 
عم�رو ب�ن غرامة العم�روي، ط: دار الفكر، ١٤١٥ه� - ١99٥م، الرس�الة للش�افعي، املقدم�ة، ص ١٣، حتقيق: أمحد 

شاكر، طبعة مكتبة احللبى، مرص الطبعة األوىل، ١٣٥8ه� -١9٤0م، التجديد يف الفكر اإلسالمي، ص )9.
)))  تاريخ دمشق: البن عساكر )املتوىف: ٥٧١ه�( ٣٦٧/٥١، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص)9.

)٣)  مفهوم جتديد الدين ص٧0، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص)9.
)٤)  الرسالة للشافعي، املقدمة ص١٣، التجديد يف الفكر اإلسالمي ص9٣.
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رصي�ح من القرآن. واالنحراف الثالث: يقبل من الس�نة فقط ما كان متواتًرا، أما ما كان 
من أخبار اآلحاد فال بد فيه من حجة. 

وقد تصدى الشافعي هلذه االنحرافات بلسانه وقلمه: فاالنحراف األول قد جاء يف كتابه 
مج�اع العل�م حتت عنوان: إثبات مناظرة جرت بينه وبني أحد املنتس�بني إىل العلم املنتمني 
هلذه الطائفة، اش�تملت عىل الش�بهات التي أثارهتا هذه الطائفة واحتجاج الش�افعي عىل 

إبطاهلا وبيان حجية السنة. 
ض يف نفس الكتاب إىل حكاية قول َمن َردَّ خر اخلاصة، ويعني بخر اخلاصة -خر  وَتعرَّ

الواحد- وساق الدليل بعد الدليل عىل أن خر الواحد حجة. 
وببيان قوي وأس�لوب رصني استطاع الشافعي أن يصد اهلجوم عىل السنة، وأن يعيد إىل 

نصوص الوحي الثاين مكانتها.)١)
٣- مجعه بني رواية السنة ودرايتها:

كان أصح�اب احلدي�ث يعن�ون بالرواي�ة والنقل أكث�ر من عنايته�م بالفقه واالس�تنباط 
مم�ا جعله�م عاجزين ع�ن املناظ�رة واملجادلة، فجاء الش�افعي فأق�ام التوازن ب�ني الفقه 
واحلديث، وبني الرواية والدراية من غري غلو وال شطط، وأعاد الناس إىل منهج االعتدال 
ا وسموه  والوسطية، ففرح أصحاب احلديث بالشافعي فرًحا شديًدا وأثنوا عليه ثناًء حارًّ

»نارص السنة«: وقال الشافعي عن نفسه: »سميت ببغداد نارص السنة«. 
٤- إنصافه ورجوعه إىل الدليل وعدم تعصبه:

كان اإلمام الش�افعي مثااًل للوقافني عند النصوص الباحثني عن احلق ال يرضهم خالف 
من خالفه، وقد أفصح عن منهجه هذا العديد من أقواله؛ من ذلك قوله: إذا صح عندكم 
احلديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقولوا به ودعوا قويل، فإين أقول به، وإن مل تسمعوا مني، ويف 
رواي�ة: ف�ال تقلدوين. ويف رواية: فال تلتفتوا إىل ق�ويل. ويف رواية: فارضبوا بقويل عرض 

احلائط، فال قول يل مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.)))

)١)  مج�اع العل�م: للش�افعي ٤/١ ط: دار اآلثار الطبعة: األوىل ٣)١٤ه�-)00)م، األم: للش�افعي 8٧/٧)، ط: دار 
املعرفة - بريوت: ١٤١0ه�/١990م، مفهوم جتديد الدين ص٧١: )٧.

)))  البداي�ة والنهاي�ة ٥٣/١0) – املنتظ�م يف تاريخ األمم وامللوك: جلال الدي�ن أيب الفرج عبد الرمحن بن عي بن حممد 
اجل�وزي )املت�وىف: ٥9٧ه�(، ١٧/)٣٣، ت: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عب�د القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، 
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عموم علمه ونفعه أهل اإلسالم: 
وم�ن خالل ما مى عن س�رية اإلمام الش�افعي يتض�ح لنا أن اختيار نظ�ام امللك لرتاث 
اإلم�ام الش�افعي وفقه�ه يف مناهج امل�دارس النظامي�ة كان صحيًحا، وق�د كانت جهود 
الوزي�ر نظ�ام امللك يف ن�رصة املذهب الش�افعي ذات أثر بال�غ األمهية يف تثبي�ت دعائمه 
يف امل�رشق، وتزامن�ت هذه اجلهود مع وف�رة عدد من كبار فقهاء الش�افعية املتبحرين من 
الذين رس�خت أقدامهم يف العلم، فقد ذاع صيت الش�افعي وطارت ش�هرته يف اآلفاق، 
وتناقل العلاء وطلبة العلم كتبه، ورحل إليه أهل احلديث والفقه من شتى أطراف العامل 
اإلس�المي؛ ليأخذوا عنه العلم وظلت كتبه وآث�اره حمجة لألجيال التي جاءت من بعده 

إىل يومنا هذا.)١) 
وفات�ه: مكث الش�افعي آخر عمره مش�تغاًل بنرش العلم والتصني�ف يف مرص، حتى أرض 
ذلك بجس�ده، فأصيب بالبواس�ري التي كانت تس�بب له خروج الدم، ولكن حبه للعلم 
جعله يؤثر طلبه ونرشه والتصنيف فيه عىل نفس�ه، واس�تمر هكذا حتى وافته منية املوت 

يف آخر شهر رجب سنة )0٤) ه�( رمحه اهلل رمحة واسعة.)))
اإلمام أحمد بن حنبل ودوره في التجديد

اس�مه: هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أس�د بن إدريس بن عبد اهلل بن حيان بن 
عبد اهلل بن أنس.

نشأته وتعلمه:
ق�دم به والده من مرو وهو محل، فوضعته أمه ببغداد يف ربيع األول من س�نة )١٦٤ه�(، 
وتويف أبوه وهو ابن ثالث سنني فكفلته أمه، وقد كان يف حداثته خيتلف إىل جملس القايض 

أيب يوسف.
قال ابن اجلوزي: ابتدأ أمحد -ريض اهلل عنه- يف طلب العلم من ش�يوخ بغداد، ثم رحل 

بريوت، الطبعة: األوىل، )١٤١ه� - )١99م - التجديد يف الفكر اإلسالمي ص 9٤.
الَّيب،  )١)  دول�ة الس�الجقة وب�روز مرشوع إس�المي ملقاومة التغلغ�ل الباطني والغ�زو الصليبي: لعي حممد حمم�د الصَّ

 .٣١8/١
)))  دول�ة الس�الجقة وب�روز مرشوع إس�المي ملقاومة التغلغل الباطن�ي والغزو الصليبي 9٧/١) وم�ا بعدها - منهج 

اإلمام الشافعي يف إثبات العقيدة ص ٣9.
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إىل الكوفة والبرصة ومكة واملدينة واليمن والشام واجلزيرة، وكتب عن علاء كل بلد، ثم 
ذكر أس�اء من لقي من كبار العلاء، وروى عنهم مرتبني عىل حروف املعجم من األلف 

إىل الياء.)١)
معامل التجديد عند اإلمام أمحد بن حنبل:

١-موقفه من حمنة القول بخلق القرآن.
)- معامل التجديد العلمي:

أ- حمنته وصالبته يف احلق )حمنة خلق القرآن(:
ق�ال احلافظ اب�ن كثري -رمحه اهلل-: »املحن�ة يف أيام املأمون ثم املعتصم ثم الواثق بس�بب 
القرآن العظيم. وما أصابه من احلبس الطويل والرضب الش�ديد والتهديد بالقتل بس�وء 
العذاب وأليم العقاب، وقلة مباالته با كان منهم من ذلك إليه، وصره عليه ومتسكه با 
كان عليه من الدين القويم والرصاط املس�تقيم، ثم قال ابن كثري -رمحه اهلل-: إن املأمون 
كان ق�د اس�تحوذ علي�ه مجاعة من املعتزل�ة فأزاغوه عن طري�ق احلق إىل الباط�ل، وزينوا 
ل�ه القول بخل�ق القرآن ونف�ي الصفات عن اهلل -ع�ز وجل- قال البيهق�ي: ومل يكن يف 
اخللف�اء قبل�ه من بني أمية وبن�ي العباس خليفة إال عىل مذهب الس�لف ومنهاجهم، فلا 
ويل اخلالفة اجتمع به هؤالء فحملوه عىل ذلك، وزينوا له، واتفق خروجه إىل طرس�وس 
لغزو الروم فكتب إىل نائبه ببغداد إس�حاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس 
إىل القول بخلق القرآن، واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بش�هور من س�نة ثاين عرشة 
ومائتني، فلا وصل الكتاب، استدعى مجاعة من أئمة احلديث فدعاهم إىل ذلك فامتنعوا؛ 
فتهدده�م بال�رضب وقطع األرزاق فأجاب أكثرهم مكرهني، واس�تمر عىل االمتناع من 

)١)  س�رية اإلم�ام أمحد ب�ن حنبل: لصالح ابن اإلم�ام أمحد بن حممد بن حنبل الش�يباين البغدادي، أب�و الفضل )املتوىف: 
٦٥)ه��(، ١/ ٣0، حتقي�ق: الدكت�ور فؤاد عبد املنعم أمحد، ط: دار الدعوة – اإلس�كندرية، الطبع�ة: الثانية، ١٤0٤ه�، 
التاريخ األوس�ط )مطبوع خطأ باس�م التاريخ الصغري(، ملحمد بن إس�اعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل 
)املتوىف: ٥٦)ه�(، )/ ٣٧٥، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، ط: دار الوعي، مكتبة دار الرتاث - حلب، القاهرة، الطبعة: 
األوىل، ١٣9٧ – ١9٧٧م، الثق�ات: ملحم�د بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد، التميمي، أيب حاتم، الدارمي، 
الُبس�تي )املت�وىف: ٣٥٤ه��( 8/ ١8، ط: دائرة املعارف العثاني�ة بحيدر آباد الدكن - اهلند، الطبع�ة: األوىل، ١٣9٣ه� ، 
١9٧٣م، م�ن أع�الم املجددي�ن: لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، ٥/١ وما بعده�ا، ط: دار املؤيد، الطبعة: األوىل 

١)١٤ه� - 00١)م.
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ذلك اإلمام أمحد بن حنبل وحممد بن نوح ومات صاحبه حممد بن نوح يف الطريق وصىل 
علي�ه أمح�د، فل�ا رجع أمحد إىل بغ�داد دخلها يف رمضان فأودع الس�جن نح�ًوا من ثانية 

وعرشين شهًرا وقيل نيًفا وثالثني شهًرا، ثم أخرج إىل الرضب بني يدي املعتصم«.
وهكذا ثبت اإلمام أمحد -رمحه اهلل- عىل احلق، وصر عىل الس�جن والرضب ومل تأخذه 
يف اهلل لومة الئم، ومل ترهبه الس�لطة واجلروت، فكان�ت العاقبة والعقوبة ألعدائه، ومع 
ه�ذا يعفو ويصفح عن خصوم�ه وجيعلهم يف ِحلٍّ ما عدا املبتدع�ة؛ ألن املبتدعة انتهكوا 
حم�ارم اهلل ومل تكن إس�اءهتم ق�ارصة عليه. إنه اإليان الراس�خ والرتبية النافعة املس�تمدة 
من الكتاب والس�نة يصنعان الرج�ال، ويبعثان عىل الثبات يف مواق�ف الفتن واألهوال، 

وهكذا تكون مواقف األبطال.)١)
ب - مكانته يف علوم السنة رواية ودراية:

كان ع�رص اإلم�ام أمحد عرص تدوين الس�نة ومج�ع اآلثار، ومل يكن ألح�د من املصلحني 
املجددي�ن مندوح�ة عن ذل�ك، فتصدى اإلمام أمحد جلمع الس�نة من اآلف�اق واألقطار، 
وأخ�ذ يطوف البالد رشًقا وغرًبا، ش�ااًل وجنوًبا باحًث�ا عن حديث من األحاديث أو أثر 
من اآلثار، والتقى بش�يوخ العامل اإلس�المي وأئمته مثل سفيان بن عيينة وحييى بن معني 
والش�افعي وإس�حاق وغريهم، وما زال يدأب حتى بز كل أقرانه وأذعنت له الدنيا كلها 
بالفضل واإلمامة، وقد ساعده عىل ذلك اهلمة والصر والتجلد، وما رزقه اهلل من حافظة 
نادرة وذاكرة نفاذة حتى مل يكن يف عرصه وال أحد بعد عرصه أحفظ منه، وخالًفا ملا يظنه 
البعض من أن أمحد كان جمرد راٍو لألحاديث ومل يكن له ملكة غريه من الفقهاء، فقد كان 
يتمت�ع بملكة فقهية عميقة، وقدرة عىل انت�زاع املعاين واألحكام من النصوص مكنته من 
اإلجابة عىل نحو ستني ألف مسألة ب�»قال اهلل تعاىل«، و»قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص«، وقال اإلمام 
الشافعي عنه: »خرجت من بغداد فا خلفت هبا رجاًل أفضل وال أعلم وال أفقه وال أتقى 
من أمحد بن حنبل، وقال عي بن املديني: إن اهلل أيد هذا الدين بأيب بكر الصديق يوم الردة 

وبأمحد بن حنبل يوم املحنة«.)))
)١)  البداية والنهاية ٣٣0/١0 وما بعدها. من أعالم املجددين: لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، ٥/١ وما بعدها، 

ط: دار املؤيد، الطبعة: األوىل ١)١٤ه� - 00١)م.
)))  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: ١0١٣/٥. تذكرة احلفاظ: لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن 
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)- معامل التجديد العمي:
كان اإلم�ام أمح�د يتطل�ع إىل االقتداء برس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الك�رام يف حاله ومقاله، 
وكان جيم�ع األحاديث من أجل العمل هبا واالنتفاع با فيها قبل إبالغها للناس ونرشها 
بينه�م، وهك�ذا كان اإلمام أمح�د -رمحه اهلل- حتى إنه قال عن نفس�ه: »م�ا كتبت حديًثا 
إال وق�د عمل�ت به، حتى َم�رَّ يب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص احتجم، وأعطى أبا طيب�ة ديناًرا، فأعطيت 

احلجام ديناًرا حني احتجمت«.)١) 
ورضب اإلم�ام أمح�د يف الزه�د وال�ورع مثال لغ�ريه؛ فقد كان ش�ديد الكراه�ة ملخالطة 
الس�الطني وألخذ أي يشء من أمواهل�م؛ فقد عرضت عليه عطيات كثرية ومس�اعدات 
كب�رية فل�م يقب�ل ش�يئا منها، ب�ل إنه هج�ر بعض أصحاب�ه حني بلغ�ه أهنم قبل�وا جائزة 
الس�لطان، وكان ال يقبل من أحد املال مع ش�دة حاجته، وقد كلمه اإلمام الشافعي يف أن 
يي قضاء اليمن فرد عليه أمحد وقال له: »يا أبا عبد اهلل إن س�معت هذا منك ثانية مل ترين 
عن�دك« وكان�ت اآلخرة هي مهه مل يلتفت إىل الدنيا، وقال عنه قتيبة بن س�عيد: »أمحد بن 

حنبل إمام الدنيا«.))) 
وفات�ه:

م�رض يف أول ش�هر ربي�ع األول من س�نة إحدى وأربع�ني ومائتني، وت�ويف ليلة اجلمعة 
وه�ي ليلة الثاين عرش من هذا الش�هر، وعندما حرضته الوفاة أش�ار إىل أهله أن يوضئوه 
فجعل�وا يوضئونه وهو يش�ري إليهم أن خللوا أصابعي، وه�و يذكر اهلل عز وجل يف مجيع 
ذل�ك، فلا أكملوا وضوءه ت�ويف -رمحه اهلل وريض عنه- فغس�لوه وكفنوه بثوب كان قد 
غزلت�ه جاريته، وخرج الناس بنعش�ه واخلالئق حوله م�ا مل يعلم عددهم إال اهلل، ثم صي 
علي�ه وأعي�دت الصالة عليه عند القر. ثم أعيدت الص�الة أيًضا عىل القر بعد دفنه، ومل 

عث�ان بن َقاْياز الذهبي )املتوىف: ٧٤8ه�(، )/١٦، ط: دار الكت�ب العلمية بريوت-لبنان، الطبعة: األوىل، ١٤١9ه�- 
١998م. سري أعالم النبالء ١9٥/١١. التجديد يف الفكر اإلسالمي ص99: ١00. 

)١)  سري أعالم النبالء ١٣/١١).
)))  مناقب اإلمام أمحد: جلال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن عي بن حممد اجلوزي )املتوىف: ٥9٧ه�( ٣٦١/١، حتقيق 
د/ عبد اهلل بن عبد املحس�ن الرتكي، ط: دار هجر، الطبعة: الثانية، ١٤09 ه�. س�ري أعالم النبالء ٤/١١)٣، ابن تيمية 
حيات�ه وع�رصه – آراؤه وفقه�ه، لإلمام حمم�د أبو زهرة، ط: دار الفك�ر العريب. التجديد يف الفكر اإلس�المي ص١0١: 

.١0٣
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يس�تقر يف قره -رمحه اهلل- إال بعد العرص؛ وذلك لكثرة اخللق الذين حرضوا. وقد قدر 
عدد الذين صلوا عليه وشيعوه إىل قره بألف ألف، ويف رواية وسبعائة ألف -أي مليون 

وسبعائة ألف- رحم اهلل اإلمام أمحد رمحة واسعة.)١)
ابن تيمية ودوره في التجديد 

التعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية:
هو ش�يخ اإلس�الم احلافظ املجته�د تقي الدين أب�و العباس أمحد بن عب�د احلليم بن عبد 

السالم بن عبد اهلل ابن أيب القاسم بن اخلرض بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبي.
ولد بحران يوم اإلثنني عارش ربيع األول س�نة )إحدى وس�تني وستائة(، وقدم به والده 

وبأخويه عند استيالء التتار عىل البالد إىل دمشق سنة )٦٦٧ه�(.
مشاخيه وحتصيله العلم:

أخذ الفقه واألصول عن والده وسمع عن خلق كثري منهم: الشيخ شمس الدين والشيخ 
زي�ن الدي�ن املنجا واملجد بن عس�اكر، وق�رأ العربية عىل ابن عبد الق�وي، ثم أخذ كتاب 
س�يبويه فتأمل�ه وفهم�ه، وعني باحلديث وس�مع الكتب الس�تة واملس�ند م�رات، وأقبل 
ع�ىل تفس�ري القرآن الكريم فرز في�ه، وأحكم أصول الفقه والفرائض واحلس�اب واجلر 
واملقابلة، وغري ذلك من العلوم، ونظر يف الكالم والفلسفة وبرز يف ذلك، وَردَّ عىل أكابر 
املتكلمني والفالس�فة، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العرشين من السنني، وتضلع 
يف علم احلديث وحفظه، وكان رسيع احلفظ قوي اإلدراك، آية يف الذكاء، رأًسا يف معرفة 
الكت�اب والس�نة واالختالف بح�ًرا يف النقلي�ات، وكان له باع طوي�ل يف معرفة مذاهب 

الصحابة والتابعني.
كان والده من كبار أئمة احلنابلة فلا مات خلفه يف وظائفه وكان عمره تس�ع عرشة س�نة، 
فاش�تهر أم�ره وبعد صيته يف العامل، وأخذ يف تفس�ري الق�رآن الكريم، ول�ه مؤلفات قيمة 
ضخم�ة ورس�ائل وفتاوى بل�غ املوجود منها جمل�دات ضخمة وعديدة، طب�ع منها اآلن 

)١)  س�رية اإلمام أمحد بن حنبل: ٣0/١. الثقات: البن حبان ١8/8. رجال صحيح مس�لم: ألمحد بن عي بن حممد بن 
إبراهي�م، أيب بك�ر ابن َمنُْجويه )املتوىف: 8)٤ه�( ٣0/١. حتقيق: عبد اهلل الليث�ي، دار املعرفة – بريوت، الطبعة: األوىل، 

١٤0٧ه�. التاريخ األوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغري(، )/٣٧٥. من أعالم املجددين ١/ ١8.
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حسب علمي ما يقارب أربعة وثانني جملًدا.
ثناء العلاء عليه:

قال احلافظ ابن كثري: وقل أن س�مع ش�يًئا إال حفظه، ثم اش�تغل بالعلوم وكان ذكيًّا كثري 
احلف�ظ، فص�ار إماًما يف التفس�ري وما يتعل�ق به عارًفا بالفق�ه، فيقال إن�ه كان أعرف بفقه 
املذاه�ب م�ن أهلها الذي�ن كانوا يف زمان�ه وغريه، وكان عامًل�ا باختالف العل�اء عامًلا يف 
األص�ول والفروع والنح�و واللغة، وغري ذلك من العلوم النقلي�ة والعقلية، وما قطع يف 
جملس وال تكلم معه فاضل يف فن من الفنون إال ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عارًفا به متقنًا 
ل�ه، وأم�ا احلديث فكان حامل رايت�ه حافًظا له مميًزا بني صحيحه وس�قيمه عارًفا برجاله 

متضلًعا من ذلك، وله تصانيف كثرية وتعاليق مفيدة يف األصول والفروع.)١) 
معامل التجديد عند ابن تيمية

مل يكن نبوغ ابن تيمية ونباهته وما حباه إياه ربه من ذكاء نادر وفهم واس�ع هو الذي بوأه 
أن يكون من عداد املجددين، فقد وجد يف عرص ابن تيمية وقبله وبعده علاء كبار مجعوا 

بني العلم والعمل، وبلغوا ربا درجة االجتهاد لكنهم مل يصنفوا مع املجددين.
 أم�ا اب�ن تيمية فقد وظ�ف معارفه الواس�عة وما رزق�ه اهلل إياه من بص�رية وفهم لكتاب 
اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص يف عالج قضايا عرصه، وعاش بدين�ه مهوم أمته وتفاعل مع 
مس�تجدات عرصه، واليء املميز يف ش�خصية ابن تيمية أنه نشأ يف عرص اعرتته أحداث 
كب�ار ومتغريات كثرية وكان العامل اإلس�المي فيه يموج باضطرابات سياس�ية وفكرية مل 

يسبق هلا مثيل والتي يمكن تلخيصها باألمور اآلتية:)))
١- الغزو الصليبي للعامل اإلسالمي.

)- ظهور التتار واجتياحهم للعامل اإلسالمي. 

)١)  البداي�ة والنهاي�ة البن كثري ٣0٣/١٣. ش�ذرات الذهب يف أخبار من ذهب: لعب�د احلي بن أمحد بن حممد بن العاد 
الَعك�ري احلنب�ي، أيب الف�الح )املتوىف: ١089ه��(، 8/)١٤، حتقي�ق: حممود األرن�اؤوط، ط: دار ابن كثري، دمش�ق – 
بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤0٦ه� - ١98٦م. الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: أليب الفضل أمحد بن عي بن حممد بن 
أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: )8٥ه�(، ١٦8/١، حتقيق: حممد عبد املعني ضان، ط: جملس دائرة املعارف العثانية، 

حيدر آباد - اهلند، الطبعة: الثانية، )١٣9ه�/ )١9٧م. من أعالم املجددين ١/١).
)))  التجدي�د يف الفك�ر اإلس�المي ص ١08، ومقاصد الرشيعة عند ابن تيمية د/ يوس�ف أمحد البدوي ص ١٦: ٦)، 

ط: دار النفائس.
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٣- ظهور الباطنيني وارتفاع شأهنم.
٤- انتشار التصوف والرشكيات يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي. 

٥- علو شأن الفلسفة اإلغريقية.
٦- بداية ظهور التقنني والتحاكم إىل غري الرشيعة اإلسالمية.

فقد واجه ابن تيمية مجلة هذه التحديات، واجهها بلس�انه وقلمه، بل وبس�يفه ويده حني 
اقتى األمر ذلك.

وأبرز اخلصال التي اتصف هبا، واألعال العظيمة التي قام هبا هي يف النقاط اآلتية: 
١-جهاده ودفاعه عن اإلسالم:

يظهر جهاد ابن تيمية من خالل حياته التي كانت كلها جهاًدا يف سبيل اهلل بمختلف أنواع 
اجلهاد وهي ما يي:

أ-جهاده الكفار:
كان زح�ف التتار اهلمجي عىل ديار املس�لمني قد أدخل يف القلوب اخلوف واهللع، وظن 
األكثرون أن التتار ال يقف يف وجههم أحد، واستوىل اليأس من النرص عىل احلكام فضال 
عن العامة، ورشع الناس يف اهلرب، فحمل ابن تيمية راية اجلهاد وأخذ حيض الناس عىل 
مواجهة التتار ويبني هلم أس�باب النرص، وتوجه إىل الس�لطان يف مرص وقال له: »إن كنتم 
أعرضتم عن الش�ام ومحايته أقمنا له س�لطاًنا حيوطه وحيميه ويس�تغله يف زمن األمن« ومل 
يزل هبم حتى جردت العساكر إىل الشام، وقد شارك ابن تيمية يف موقعة شقحب الشهرية 
ب�ني املس�لمني والتتار وكان يردد قوله تع�اىل: }َذٰلَِكۖ َوَمۡن َعقََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِ{ 

]سورة احلج من اآلية )٦0([. 
وش�ارك أيًضا يف حرب الصليبيني وأظهر يف فتح عكا ش�جاعة وبطولة، وصال وجال يف 

ساحة الوغى مع أعظم الفرسان وأشجعهم.)١) 
ب-جهاده الباطنيني وأهل البدع:

كان الباطنيون وأصحاب الفرق الضالة يتحصنون يف جبال اجلرد وكرسوان هرًبا من أن 
تناهلم عقوبة سلطان املسلمني، فكان ابن تيمية ينتدب مجاعة من أصحابه ثم خيرج إليهم، 

)١)  البداية والنهاية البن كثري ١٥/١٤ وما بعدها. التجديد يف الفكر اإلسالمي ص١09.
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وقد اس�تتاب خلًقا منه�م وألزمهم برشائع اإلس�الم، وقد كان ابن تيمي�ة كثري املجاهدة 
واإلنكار عىل الصوفيني ورد بدعهم، ودخل أكثر من مرة يف مناظرة علنية معهم وحتداهم 

أن يظهروا خوارقهم فعجزوا، وأظهر اهلل السنة عىل يديه وأمخد بدعتهم.)١) 
ج�- األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

كان ابن تيمية جريًئا يف قول احلق ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، وقد امتألت حياته باملواقف 
الشجاعة وبالصدع با يأمره به دينه، وقد َجرَّ عليه ذلك العديد من املحن، ودخل بسبب 
جهره باحلق السجن مراًرا، ومن هذه املواقف املشهودة أنه ملا قدم قازان الترتي بجيوشه 
إىل الش�ام خ�رج إلي�ه وكلم�ه بكالم قوي قائ�اًل: »أنت تزع�م أنك مس�لم ومعك مؤذن 
وقاض وإمام وشيخ عىل ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بالدنا عىل ماذا؟ وأبوك وجدك هالكو 
كان�ا كافرين وما غزوا بالد اإلس�الم، بل عاهدوا قومن�ا، وأنت عاهدت فغدرت وقلت 
ف�ا وفي�ت...«، قال: ث�م إن قازان طلب من�ه الدعاء فقال يف دعائ�ه: »اللهم إن كان هذا 
عب�دك حممود إن�ا يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليك�ون الدين كله لك فانرصه وأيده 
وملك�ه الب�الد والعب�اد، وإن كان إنا قام رياًء وس�معة وطلًبا للدنيا ولتك�ون كلمته هي 
العليا وليذل اإلسالم وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره« قال: وقازان يؤمن عىل 

دعائه، ويرفع يديه.)))
وفاته: مات ابن تيمية رمحه اهلل بقلعة دمشق ليلة اإلثنني 0) من ذي احلجة سنة )8)٧ه�( 

حيث حبس هبا سنتني وشهًرا.
اإلمـام الطبـري

م�ن املجددي�ن أيًضا اإلم�ام الطري: هو اإلمام أبو جعفر بن حممد ب�ن جرير بن يزيد بن 
كثري بن غالب الطري، ولد س�نة )٤))ه�( يف بلدة آمل عاصمة طرستان ببالد فارس، 

وتويف ببغداد عام )٣١0ه�(.

)١)  البداية والنهاية البن كثري ١٤/)١: ١٣. التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ١09: ١١0.
)))  البداية والنهاية البن كثري 89/١٤. التجديد يف الفكر اإلسالمي ص ١١١.
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محمود بن سبكتكين
هو أبو القاس�م حممود بن س�بكتكني حمطم الصنم األكر، قاهر اهلند، الس�لطان املجاهد 
العظي�م ال�ذي وطئ�ت خيله أماكن مل يطأها املس�لمون م�ن قبل، ورفع رايات اإلس�الم 
يف ب�الد مل يدخله�ا اإلس�الم من قبل، كانت مس�احة ما فتح�ه من البالد تعادل مس�احة 

الفتوحات يف عهد الفاروق عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-.
عندما تقلد حممود بن س�بكتكني مقاليد الس�لطة أظهر الس�نة وقم�ع الرافضة واملعتزلة، 
ومش�ى يف الناس بس�رية عمر بن اخلطاب، كان -رمحه اهلل- يعظم املش�ايخ ويقرهبم وال 
يستغني عن مشورهتم، مات -رمحه اهلل- يف غزة يوم اخلميس الثالث والعرشين من ربيع 

اآلخر سنة )١)٤ه�(.
يوسف بن تاشفين: أسد المغرب 

د  املت�وىف يف ١ حمرم س�نة ٥00ه� وهو يف املائة م�ن العمر، مات بعد جهاد كبري حيث َوحَّ
ب�الد املغ�رب واألندلس حت�ت راية واح�دة، وأعاد اإلس�الم الصحيح برب�وع املغرب، 
وأزال الظلمة والطواغيت واملتس�لطني عىل رقاب العباد، وصد الصليبيني عن مس�لمي 
األندل�س، وأوقف حرب االس�رتداد اإلس�بانية فرتة من الزمان، ورفع ش�أن املس�لمني 

باملغرب يف الوقت الذي كانت أمة اإلسالم باملرشق تعاين من العنف والتفرقة. 
اإلمام العالمة الحافظ القاضي ابن العربي 

هو أبو بكر بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن العريب األندليس اإلشبيي املالكي، 
صاحب التصانيف والتآليف ولد يف شعبان سنة )٤٦8ه�( يف أرسة علمية قوية تويف سنة 

)٥٤٣ه�(. 
العالمة العز بن عبد السالم

ه�و عب�د العزيز بن عبد الس�الم بن أيب القاس�م، عز الدين امللقب بس�لطان العلاء: فقيه 
ش�افعي بلغ رتبة االجتهاد ولد بدمش�ق س�نة )٥٧٧ه�- ١88١م( نشأ وتعلم هبا، وكان 
إماًم�ا فقيًها عامًل�ا متبحًرا يف علوم الرشيعة من فقه وحديث، ُحبس يف عهد إس�اعيل بن 
العادل حينا سلم قلعة »صفد« للفرنج اختياًرا، فلم يدع له العز بن عبد السالم يف اخلطبة 
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فحبس�ه ث�م أطلقه فخ�رج إىل مرص، فواله الصال�ح نجم الدين أيوب القض�اء واخلطابة 
ومكنه من األمر والنهي، ثم اعتزل ولزم بيته.

من تصانيفه: التفسري الكبري، قواعد الرشيعة، الفوائد، قواعد األحكام يف إصالح األنام.
وفاته: تويف -رمحه اهلل- يف ١0 من مجادى األوىل سنة )٦٦0ه� - ) مارس ٦١)١م(. 

اإلمام ابن حجر العسقالني
إنه شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن حجر العسقالين املرصي املولد والنشأة، ولد بمرص 
العتيقة )الفس�طاط( س�نة )٧٧٣ه�( يف )١ ش�عبان، من أش�هر كتبه: كتاب فتح الباري 
ب�رشح صحي�ح البخ�اري -اس�تغرق تأليفه ربع ق�رن من الزم�ان-، واإلصاب�ة يف متييز 

الصحابة، وهتذيب التهذيب، تويف ليلة السبت 8) من ذي احلجة سنة ))8٥ ه�(.
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 الفصل الثاني: 
يف األحكام املتعلقة بكل من الفتوى واملفيت واملستفيت

وحيتوي هذا الفصل عىل مبحثني: 
املبحث األول: عنارص الفتوى، وبيان آداب ورشوط املفتي واملستفتي.

وحيتوي هذا املبحث عىل ثالثة مطالب:
املطلب األول: عنارص الفتوى.

املطلب الثاين: آداب ورشوط املفتي واملستفتي.
املطلب الثالث: الفرق بني الفتوى وحكم القايض.

املبحث الثاين: مراحل الفتوى وجمال تغريها بتغري األزمنة واألحوال واملصالح.
وحيتوي هذا املبحث عىل ثالثة مطالب: 

املطلب األول: مراحل الفتوى.
املطلب الثاين: جمال تغري الفتوى.

املطلب الثالث: تغري الفتوى بتغري األزمنة واألحوال واملصالح.

ول: 
ل�إ لم�بح�ث ا  ا

ىق
�ق لمس�ق�ب  وا

ىق
�ق لم�ب �ب ا ا د

آ
�ب ا وى و�ب�قا

�ق ل�ب ��ر ا ا ع�ب

ا: تعريف الفتوى لغة واصطاحاً
الفتوى لغة: اس�م مصدر من أفت�ى يفتي إفتاًء واجلمع الفت�اِوي، والفتاوى، يقال: أفتيته 
فتوى وفتيا إذا أجبته عن مس�ألته، والفتيا: تبيني املش�كل من األحكام، وتفاتوا إىل فالن: 
حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا، والتفايت: التخاصم، يقال: أفتيت فالنا رؤيا رآها إذا 
وَن{  ۡفُتوِن ِف رُۡءَيَٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا َتۡعُبُ

َ
َها ٱلَۡمَلُ أ يُّ

َ
أ عرهت�ا ل�ه ومنه قوله تعاىل: }َيٰٓ

]س�ورة يوسف من اآلية )٤٣([. واستفتيته س�ألته أن يفتي، ويقال أصله من الفتى وهو 
الشاب القوي واجلمع الفتاوى.)١)

)١)  املصب�اح املن�ري م�ادة )فتى( ص ١٧٥، خمتار الصح�اح مادة )فتى( ص ٤9١، معجم لغ�ة الفقهاء مادة )فتوى( ص 
.٣08
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واالس�تفتاء لغة: طلب اجلواب عن األمر املشكل ومنه قوله تعاىل: }َوَل تَۡسَتۡفِت فِيِهم 
َحٗدا{] س�ورة الكهف من اآلي�ة )))([. وقد يكون بمعنى جمرد الس�ؤال ومنه 

َ
ّمِۡنُه��ۡم أ

ۡن َخلَۡقَنآ{ ] س�ورة الصافات من اآلية  م مَّ
َ
َش��دُّ َخۡلًقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
قوله تعاىل: }فَٱۡس��َتۡفتِِهۡم أ

(١١([.)١(
الفت�وى يف االصط�الح: تبي�ني احلكم الرشع�ي عن الدليل ملن س�أل عنه، وهذا يش�مل 

السؤال يف الوقائع وغريها.
 واملفت�ي لغ�ة: اس�م فاعل من أفت�ى؛ فَمن أفتى م�رة فهو مف�ٍت ولكنه حُيَْم�ْل يف العرف 

الرشعي بمعنى أخص من ذلك.)))
وق�ال اإلم�ام الزركي: »املفتي من كان عاملا بجميع األحكام الرشعية بالقوة القريبة من 

الفعل وهذا إن قلنا بعدم جتزؤ االجتهاد«.)٣)
 المطلب األول: 
عناصر الفتوى

١- اإلفتاء: وهو اإلخبار باحلكم الرشعي عن الوقائع عىل غري جهة اإللزام به.
)- الفتوى: وهي جواب املفتي عن سؤال سائل يف قضية من القضايا.

٣- االستفتاء: يعني السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة.
٤- املستفتي: هو من طلب احلكم الرشعي من املفتي.

٥- املفت�ي: ه�و من جيي�ب عن الفت�وى )القائم يف األمة مق�ام النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أو املتمكن من 
أحكام الوقائع الرشعية بالدليل مع حفظه ألكثر الفقه(. 

)١)  جمم�ل اللغ�ة الب�ن فارس: ألمحد بن فارس ب�ن زكريا القزويني الرازي، أيب احلس�ني )املت�وىف: ٣9٥ه�( ٧١١/١. 
حتقيق: زهري عبد املحس�ن س�لطان، ط: مؤسسة الرسالة – بريوت، الطبعة الثانية، ١٤0٦ه� - ١98٦م. معجم مقاييس 
اللغ�ة ألمحد ب�ن فارس بن زكريا القزويني الرازي، )املتوىف: ٣9٥ه�(، ٤٧٤/٤ عبد الس�الم حمم�د هارون، دار الفكر: 

١٣99ه� - ١9٧9م.
)))  رشح منته�ى اإلرادات ٤/ ٣٦0. أع�ال ن�دوة تط�ور العلوم الفقهي�ة – فقه النوازل وجتديد الفت�وى )من ضوابط 
اإلفت�اء يف قضاي�ا النوازل( د/ رجب أبو مليح حممد ص ٥9): ٦0). ط/ وزارة األوقاف والش�ؤون الدينية – س�لطنة 

عان، الطبعة الثانية، ١٤٣٣ه� - )0١)م املنعقدة خالل عام 8)١٤ه� - 00٧)م.
)٣)  البحر املحيط يف أصول الفقه: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركي )املتوىف: ٧9٤ه�( ٣٥9/8، 

ط: دار الكتب، الطبعة: األوىل، ١٤١٤ه� - ١99٤م. 
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وبذلك نجد أن الفتوى حتتاج إىل س�ؤال )استفتاء( من )املستفتي(، وجواب )فتوى( من 
)املفتي( يشتمل عىل بيان حكم واقعة أو مسألة.)١)

وقد كان الس�لف الصالح هيابون الفتيا كثرًيا ويش�ددون فيها ويتدافعوهنا حتى ترجع إىل 
األول، مل�ا فيه�ا من املخاطرة، وأنك�ر اإلمام أمحد وغرُيه من األعي�ان عىل من هيجم عىل 
اجلواب، وقال: ال ينبغي أن جييب يف كل ما ُيس�تفتى فيه، وقال: إذا هاب الرجل ش�يًئا ال 

ينبغي أن حيمل عىل أن يقوله.))) 
وق�ال الش�اطبي: إن املفتي قائم يف األمة مقام النب�ي)٣) ملسو هيلع هللا ىلص والدليل عىل ذلك عدة أمور، 
أحده�ا النق�ل الرشع�ي والدلي�ل عىل ذل�ك قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »إن العل�اء ورثة األنبي�اء، وإن 
األنبي�اء مل ي�ورث�وا ديناًرا وال درمها وإن�ا ورثوا العلم« وق�ال تعال��ى يف العلاء: }َوَما 
ُهواْ ِف ٱدّلِيِن  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُه��ۡم َطآئَِفةٞ ّلِ

َكَن ٱلُۡمۡؤِمُن��وَن ِلَنفِ��ُرواْ َكٓافَّٗةۚ فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ
َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{ ]آية )))١( من سورة التوبة[.

الث�اين: أن�ه نائب عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف تبليغ األح�كام، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أال ليبلغ الش�اهد منكم 
الغائب«)٤) وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »بلغوا عني ولو آية«.)٥)

الثال�ث: أن املفتي ش�ارع م�ن وجه، ألن ما يبلغه م�ن الرشيعة إما منق�ول عن صاحبها، 
وإما مس�تنبط م�ن املنقول، فاألول: يكون في�ه مبلًغا، والثاين يكون قائًا مقامه يف إنش�اء 
األحكام، وإنش�اء األحكام إنا هو للش�ارع، فإذا كان للمجتهد إنش�اء األحكام بحسب 
نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه ش�ارع واجب اتباعه والعمل عىل وفق ما قاله، وهذه 

هي اخلالفة عىل التحقيق.)٦) 

)١)  أعال ندوة تطور العلوم الفقهية – فقه النوازل وجتديد الفتوى )الفتوى والتقليد عند املذاهب اإلس�المية(، دراس�ة 
مقارن�ة للش�يخ: عبد اهلل بن محود العزي ص ٦٤، ط: وزارة األوقاف والش�ؤون الدينية – س�لطنة ع�ان الطبعة الثانية/ 

١٤٣٣ه� - )0١)م املنعقدة خالل عام 8)١٤ه� - 00٧)م.
)))  رشح منتهى اإلرادات ٤/٣٦0.

)٣)  القي�ام مقام�ه ملسو هيلع هللا ىلص بجملة أمور: منه�ا الوراثة يف علم الرشيعة بوجه عام، ومنها إبالغه�ا للناس وتعليمها للجاهلني 
هبا، واإلنذار هبا كذلك، ومنها بذل الوسع يف استنباط األحكام يف مواطن االستنباط املعروفة، فكل مرتبة من هذه الرتب 

أعىل مما قبلها.
)٤)  رواه اإلمام البخاري )قال ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث يف خطبته بمنى(.

)٥)  رواه اإلمام البخاري فيا يذكر عن بني إرسائيل، ورواه اإلمام أمحد والرتمذي.
)٦)  املوافقات يف أصول الرشيعة لإلمام الشاطبي ٤٦٧/٤، ٤٦8.
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 المطلب الثاني: 
آداب وشروط المفتي والمستفتي

أوال: آداب ورشوط املفتي))):
١- أن تك�ون ل�ه نية: فإذا مل تك�ن له نية مل يكن عليه نور وال ع�ىل كالمه نور، وأن خيص 
هب�ذا العم�ل وجه اهلل تع�اىل، قال اإلمام الن�ووي: »وينبغي أن يكون املفت�ي ظاهر الورع 
مش�هوًرا بالديان�ة الظاهرة والصيانة الباهرة، وكان مالك -رمح�ه اهلل- يعمل با ال يلزمه 
الن�اس ويق�ول ال يكون عاملا حتى يعمل يف خاصة نفس�ه با ال ُيلْزمه الناس مما لو تركه مل 

يأثم، وكان حيكي نحوه عن شيخه ربيعة«.)))
)- أن يشعر باالفتقار إىل اهلل تعاىل: وصدق التوجه إليه وأن يقف عىل بابه مترضًعا داعًيا 
أن يوفقه للصواب، وجينبه ذلل الفكر واللس�ان والقلم وحيفظه من اتباع اهلوى، قال ابن 
القي�م: »ينبغ�ي للمفتي املوف�ق إذا نزلت به املس�ألة أن ينبعث من قلب�ه االفتقار احلقيقي 
]احل�ايل[ ال العلمي املج�رد إىل ُملهم الصواب، ومعلم اخلري، وهادي القلوب، أن يلهمه 
الصواب، ويفتح له طريق الس�داد، ويدله عىل حكمه الذي رشعه لعباده يف هذه املسألة، 
فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه أن ال حيرمه إياه، 
ف�إذا وجد من قلب�ه هذه اهلمة فهي طالئع برشى التوفي�ق، فعليه أن يوجه وجهه وحيدق 
نظره إىل منبع اهلدى ومعدن الصواب ومطلع الرش�د، وهو النصوص من القرآن والسنة 
وآثار الصحابة، فيس�تفرغ وس�عه يف تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخر 
به، وإن اش�تبه عليه بادر إىل التوبة واالس�تغفار، واإلكثار من ذكر اهلل، فإن العلم نور اهلل 
يقذفه يف قلب عبده، واهلوى واملعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، وال بد أن 
تضعفه، وش�هدت شيخ اإلسالم -قدس اهلل روحه- إذا أعيته املسائل واستصعبت عليه 
ف�رَّ منها إىل التوبة واالس�تغفار، واالس�تغاثة باهلل واللجوء إليه، واس�تنزال الصواب من 
ا، وتزدلف  عنده، واالستفتاح من خزائن رمحته، فقلا يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع عليه مدًّ

)١)  أعال ندوة تطور العلوم الفقهية، فقه النوازل وجتديد الفتوى، د/ رجب أبو مليح حممد ص ٥9): ٦0). 
)))  املجم�وع رشح امله�ذب: أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املت�وىف: ٦٧٦ه�( ٤١/١، ط: دار الفكر. 

إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية ٤0/)١٣، ١٣٣.
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الفتوحات اإلهلية إليه بأيتهن يبدأ، وال ريب أن من وفق هذا االفتقار علا وحاال، وسار 
قلب�ه يف ميادين�ه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق 
والرفي�ق، فمت�ى أع�ني مع هذا االفتقار بب�ذل اجلهد يف درك احلق فقد س�لك به الرصاط 

املستقيم، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم«.)١)
٣- أن حييل سائله إىل من هو أعلم منه بموضوع الفتوى.

٤- أن يس�أل هو إخوانه من أهل العلم ويش�اورهم كا كان يفعل عمر -ريض اهلل عنه- 
حيث جيمع الصحابة ويشاورهم.

٥- أن يرجع عن اخلطأ إذا تبني له. 
٦- أن يفتي با يعلم أنه احلق ويرص عليه. 

٧- أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 
8- أن يكون عىل قدر كبري من العلم باإلسالم واإلحاطة بأدلة األحكام، والدراية بعلوم 

العربية مع البصرية واملعرفة باحلياة وبالناس. 
9- أن تكون له صلة وثيقة وخرة عميقة بالقرآن الكريم حفظا وتالوة وفها وتدبًرا. 

١0- أن يلم بعلوم القرآن وعلوم السنة املطهرة. 
١١- أن تك�ون له ملكة يف فهم لغة العرب وأذواقه�ا ومعرفة علومها وآداهبا حتى يقدر 

عىل فهم القرآن واحلديث.
)١- أن يكون متمرًسا بأقوال الفقهاء. 

١٣- أن يكون عاملًا بالفقه وأصوله.)))
ويمكن أن نضيف إىل ذلك بعض آداب للمفتي الذي يفتي الناس عر وس�ائل االتصال 

احلديثة كاإلنرتنت واإلذاعة والتلفاز ما يي:
- أن يكون عاملا بواقع الناس مدركا ملشكالهتم االجتاعية والنفسية. 

- معرف�ة الواقع بكل تش�ابكاته السياس�ية واالقتصادية واملحلية والدولي�ة، وأن يكون له 
مستشارون أمناء متخصصون يف هذه اجلوانب يرجع إليهم ملعرفة الواقع قبل أن يفتي فيه. 

)١)  إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية ١٣١/٤: )١٣ وما بعدها.
)))  املرجع السابق البن القيم ١٥٤/٤ وما بعدها.
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- التوقف يف املس�ائل الت�ي يكون فيها تنازع بني األطراف حتى يس�مع كالًّ من الطرفني 
مًعا.

- معرفة وس�ائل االتصاالت احلديثة كاإلنرتنت، وكيفية توقي�ع العقود عليها مثل البيع 
والرشاء.

- معرفة قرارات املجامع الفقهية املعترة وعدم اخلروج عليها إال بدليل قوي.
- معرفة خصوصية الفتوى عر اإلنرتنت. 
ال جيوز للمفتي أن يفتي بالتشهي والتخري: 

ق�ال ابن القيم: »ال جيوز للمفتي أن يعمل با يش�اء م�ن األقوال والوجوه من غري نظر يف 
الرتجي�ح وال يعت�د به، بل يكتف�ى يف العمل بمجرد ك�ون ذلك قواًل قاله إم�ام أو وجًها 
ذه�ب إليه مجاعة، فيعمل با يش�اء م�ن الوجوه واألقوال؛ حي�ث رأى القول وفق إرادته 

وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو املعيار وهبا الرتجيح، وهذا حرام باتفاق األمة«.
ق�ال القايض الباجي: عن بعض أهل زمانه نصب نفس�ه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي 
لصديق�ي ع�ي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه، وقال: وأخرين 
من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه مجاعة من املفتني با يرضه، وأنه كان غائًبا فلا حرض 
س�أهلم بنفس�ه، فقالوا: مل نعلم أهنا لك، وأفتوه بالرواية األخرى التي توافقه، قال: وهذا 

مما ال خالف فيه بني املسلمني ممن يعتد هبم يف اإلمجاع أنه ال جيوز.
وقال اإلمام مالك -رمحه اهلل-: »يف اختالف الصحابة -ريض اهلل عنهم- خمطئ ومصيب 

فعليك باالجتهاد. 
وباجلمل�ة ف�ال جي�وز العم�ل واإلفتاء يف دي�ن اهلل -تع�اىل- بالتش�هي والتخ�ري وموافقة 
الغ�رض، فيطل�ب القول الذي يواف�ق غرضه وغرض م�ن حيابيه فيعمل ب�ه، ويفتي به، 

وحيكم به، وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكر الكبائر«.)١) 
ا مما مل تألف�ه النفوس، وإنا  أن يمه�د للحك�م املس�تغرب: فإذا كان احلكم مس�تغرًبا ج�دًّ
ألف�ت خالفه فينبغي للمفت�ي أن يوطِّئ قبله ما يكون مؤذًنا به كالدليل عليه واملقدمة بني 
يديه، مثال ذلك: ذكر قصة س�يدنا زكريا -عليه الس�الم- وتبشريه بالولد بعد بلوغه سن 

)١)  إعالم املوقعني البن القيم ١٦٤/٤.
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الش�يب، فذكر قصته مقدمة بني يدي قصة املسيح -عليه السالم- ووالدته من غري أب، 
انه،  وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة املسيح موافاة السيدة مريم رزقها يف غري وقته وغري إبَّ
وه�ذا الذي ش�جع نف�س زكريا -عليه الس�الم- وحركها لطلب الول�د وإن كان يف غري 

انه، وقصة نسخ الِقبلة وغريها من األمثلة التي توطئ النفوس بتقبلها. إبَّ
جيوز للمفتي أن حيلف عىل ثبوت احلكم: 

وإن مل يكن حلفه موجًبا لثبوته عند السائل واملنازع، ليشعر السائل واملنازع له أنه عىل ثقة 
ويقني مما قاله، وأنه غري شاك فيه.

وقد أمر اهلل تعاىل نبيه أن حيلف عىل ثبوت احلق الذي جاء به يف ثالثة مواضع يف كتابه.
نُتم 

َ
ۖ َوَمآ أ ٓ إِنَُّهۥ َلَ��ّقٞ َحقٌّ ُه��َوۖ قُ��ۡل إِي َوَرّبِ

َ
أحده�ا: قول�ه تع�اىل: }َويَۡس��َتۢنِب ُٔونََك أ

ِيَن َكَفُرٓواْ  بُِمۡعِجزِيَن{ ]آية )٥٣( من س�ورة يونس[، والثاين: قوله تعاىل: }زََعَم ٱلَّ
ِ يَِس��يٞ{ ]آية  ْۚ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلُۡبَعُثَّ ُثمَّ َلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَذٰلَِك َعَ ٱللَّ ن لَّن ُيۡبَعُثوا

َ
أ

اَعُةۖ  تِيَنا ٱلسَّ
ۡ
ِيَن َكَفُرواْ َل تَأ )٧( من س�ورة التغابن[. والثالث: قوله تعاىل: }َوقَاَل ٱلَّ

��َمَٰوِٰت َوَل ِف  ةٖ ِف ٱلسَّ تَِينَُّكۡم َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِبۖ َل َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ
ۡ
قُ��ۡل بَ��َلٰ َوَرّبِ َلَأ

بنِٖي{ ]آية )٣( من سورة سبأ[. ۡكَبُ إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ
َ
ۡصَغُر ِمن َذٰلَِك َوَلٓ أ

َ
ۡرِض َوَلٓ أ

َ
ٱۡل

وقد أقسم النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما أخر به من احلق يف أكثر من ثانني موضًعا، وهي موجودة يف 
الصحاح واملسانيد، وقد كان الصحابة -ريض اهلل عنهم- حيلفون عىل الفتاوى والرواية، 
فقال عي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه البن عباس يف متعة النساء: »إنك امرؤ تائه، فانظر 
ما تفتي به يف متعة النس�اء، فواهلل وأش�هد باهلل لقد هنى عنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وملا ويل عمر 
-ريض اهلل عنه- محد اهلل وأثنى عليه ثم قال: يا أهيا الناس، إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحل املتعة 
ثالًثا، ثم حرمها ثالًثا، فأنا أقس�م باهلل قس�ًا ال أجد أحًدا من املس�لمني متمتًعا إال رمجته، 
إال أن تأيت بأربعة من املسلمني يشهدون أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحلها بعد أن حرمها. وقد نقل 

عن اإلمام الشافعي أنه حلف يف بعض أجوبته أيًضا«.)١) 

)١)  إعالم املوقعني البن القيم ٦/٤)١، ٧)١.
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ثانياًا: آداب ورشوط املستفتي:))) 
١- أن حيس�ن صياغة السؤال: وال خيفي من مالبساته شيئا حتى يأيت حكم املفتي موافًقا 

حلكم احلادثة. 
)- السؤال عا ينفع: فيجب عىل من يسأل يف واقعة أن يعاينها هو أو غريه وال يسأل فيا 

هو مفرتض بعيد الوقوع.
ۡهَل ٱّلِۡك��رِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{

َ
لُٓواْ أ ٣- أن يس�تفتي أه�ل العلم، ق�ال تعاىل: }فَۡس َٔ

] س�ورة النح�ل من اآلي�ة )٤٣([. وأهل الذكر العل�اء والفقهاء الذي�ن يعرفون أحكام 
الرشع. 

٤- جيب عىل املستفتي أن يبني مسألته والظروف التي تكتنفها.
٥- االختصار يف عرض الفتوى. 

٦- ع�دم ع�رض الفتوى أكثر من م�رة عىل أكثر من عامل أو جه�ة بقصد احلصول عىل ما 
يريد.

٧- ال جيوز للمستفتي بحال أن يتعرض لغريه باهلمز واللمز من خالل ما يسأل عنه، كا 
ال جيوز أن يذكر أساء أحد بشكل تفصيي.

8- اس�تفتاء القلب: عىل املس�تفتي أن يتقي اهلل ويراقبه يف استفتائه إذا استفتى، وال جيعل 
الفتوى ذريعة إىل أمر يعلم من قرارة نفسه أنه غري جائز رشًعا. 

9- تبيني الفتوى بكل تفاصيلها وقيودها.
١0- طلب العلم: عىل املسلم أن يتفقه يف دينه ويتعلم من أحكامه ما ينفعه حتى ال خيتلط 

عليه األمر ويلتبس احلق بالباطل واحلالل باحلرام. 
١١- أن يتقي اهلل ويراقبه يف فتواه.

)١- ينبغي عىل املس�تفتي حفظ األدب مع املفتي، وأن جيله ويعظمه وال يفعل ما جرت 
به عادة العوام كإياء بيده عىل وجهه، وال يقول له: ما مذهب إمامك يف كذا، أو ما حتفظ 

يف كذا أو أفتاين فالن غريك بكذا وكذا.

)١)  أعال ندوة تطور العلوم الفقهية – فقه النوازل وجتديد الفتوى ص ٦١): ٦٣). 
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 المطلب الثالث: 
الفرق بين الفتوى وحكم القاضي

ذكر العلاء أربعة فروق بني الفتوى التي تصدر عن املفتي، وبني احلكم الذي يصدر عن 
القايض: 

١- املفتي ال ُيلِزم بفتواه، وإنا خير هبا من استفتاه، فإن شاء َقبِل قوله، وإن شاء مل يقبله، 
أما حكم القايض فإنه ُملِزم للمحكوم با تضمنه احلكم.

)- الفت�وى رشيع�ة عامة تتناول املس�تفتي وغريه، أما احلكم فهو جزئ�ي خاص بمن له 
احلكم أو عليه، وال يتعدى إىل غريه.

٣- الفتوى أوس�ع دائرة من احلكم، ولذلك جتري يف العبادات وغريها، وليس للحاكم 
أن حيكم بطهارة املاء أو نجاسته أو صحة الوضوء أو فساده، فالقضاء يتأتى فيا له ارتباط 
بمصال�ح الدني�ا، كالعقود واألم�الك، أما الفتوى فتتأت�ى فيا له ارتب�اط بمصالح الدنيا 

واآلخرة كالعقود واألمالك والعبادات. 
ق�ال اإلم�ام الق�رايف -رمحه اهلل تع�اىل-:»كل ما يتأتى في�ه احلكم تتأتى في�ه الفتوى، وال 
عك�س، وذلك ألن العبادات كلها عىل اإلط�الق ال يدخلها احلكم البتة، بل إنا تدخلها 

الفتيا فقط، فكل ما وجد هبا من اإلخبارات فهي فتيا فقط«.)١) 
٤- جتوز الفتوى من احلر والعبد، واملرأة والرجل، والقارئ واألمي، واألخرس لكتابته، 
بخ�الف احلكم والقضاء، فللقايض رشوط خاصة به ذكرها الفقهاء، وإن كان يف بعضها 

اختالف بينهم.))) 
وقال ابن القيم: »وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم إال بنوعني من الفهم: 
أحدمه�ا: فه�م الواقع والفقه في�ه، واس�تنباط علم حقيقة م�ا وقع بالقرائ�ن واألمارات 
والعالم�ات حتى حييط ب�ه علًا، والنوع الثاين: فهم الواج�ب يف الواقع، وهو فهم حكم 
اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لس�ان رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الواقع ثم يطبق أحدمها عىل 

اآلخر«.)٣) 

)١)  الفروق لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ١١80/٤ ط: الثانية، 8)١٤ ه�- 00٧)م دار السالم. إعالم املوقعني عن 
رب العاملني البن القيم ١٦٤/٣، ١٦٥.

)))  الرشيع�ة وتغ�ري الفت�وى د/ حممد إبراهي�م احلفناوي، أس�تاذ أصول الفقه، كلي�ة الرشيعة والقان�ون بطنطا، ضمن 
جمموعة بحوث فقهية ص ١٧9، ١80.

)٣)  إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم 8٧/١.
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المطلب األول: مراحل الفتوى
متر الفتوى يف ذهن املفتي بأربع مراحل هي: 

املرحلة األوىل: مرحلة التصوير: 
يت�م يف ه�ذه املرحلة تصوير املس�ألة التي أثريت من قبل الس�ائل، وال ش�ك أن التصوير 

املطابق للواقع رشط أسايس لصدور الفتوى صحيحة متفقة مع الواقع املعيش.
فينبغي عىل املفتي أن يتحرى بواسطة السؤال عن اجلهات التي ختتلف الفتوى باختالفها، 
فرياعي الزمان واملكان واألشخاص واألحوال واألعراف وغريها، وبقدر ما عند املفتي 
م�ن قدرة عىل التصوير، بقدر ما تك�ون الفتوى أقرب لتحقيق املقاصد الرشعية، وحتقيق 

املصلحة ودرء املفسدة.
املرحلة الثانية: مرحلة التكييف: 

والتكييف هو إحلاق الصورة املسؤول عنها با يناسبها من أبواب الفقه ومسائله.
وه�ذه مرحل�ة هتيئ لبي�ان حكم ال�رشع الرشيف يف الواقعة املس�ؤول عنه�ا، والتكييف 
م�ن عم�ل املفتي، وحيت�اج إىل نظر دقي�ق؛ ألن اخلطأ فيه يرتت�ب عليه اخلط�أ يف الفتوى، 
وق�د خيتلف العلاء فيه، وهذا االختالف أحد أس�باب اخت�الف الفتوى، والرتجيح بني 
املذاه�ب املختلفة حس�ب قوة الدليل، ويرجع إىل عمق فه�م الواقع، كا يرجع إىل حتقيق 

املقاصد واملصالح ورفع احلرج، وهي األهداف العليا للرشيعة.
املرحلة الثالثة: مرحلة بيان احلكم: 

بيان احلكم الرشعي يؤخذ من الكتاب والس�نة واإلمجاع، ويتم إظهاره بواسطة القياس، 
ل�ذا وج�ب ع�ىل املفت�ي أن يك�ون م�درًكا للكتاب والس�نة، ومواط�ن اإلمج�اع، وكيفية 
القياس، ودالالت األلفاظ، وترتيب األدلة، وإدراك الواقع إدراًكا صحيًحا، ويتأتى هذا 
بتحصيله لعلوم الوسائل واملقاصد كاألصول والفقه واحلديث واللغة وغريها، وبتدريبه 
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عىل اإلفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة يف النفس يكون قادًرا عىل ذلك، وكذلك حتّليه 
بالتقوى والورع.

املرحلة الرابعة: إنزال احلكم الذي توّصل إليه عىل الواقع: 
ا مقطوًعا ب�ه، وال إمجاًعا متفًقا عليه، وال  جي�ب عىل املفتي أال خيال�ف يف هذه املرحلة نصًّ

قاعدة فقهية مستقرة، وأن يراعي مقاصد الترشيع. )١) 
المطلب الثاني: مجال تغير الفتوى

املس�ائل قطعي�ة الثب�وت والدالل�ة، بمعنى أهنا قطعي�ة يف ثبوهتا عن اهلل ع�ز وجل، وعن 
رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وال يفه�م منها إال معن�ى واحد، كفرضي�ة الصالة والصي�ام، وحتريم القتل 
والزن�ا ونحوه�ا، ه�ذه املس�ائل ال يتطرق إليه�ا اجته�اد وال تتغري بتغري الزم�ان واملكان 
ونحومها، فال جيوز مثاًل تعجيل صوم رمضان، أو تأجيله يف زمن من األزمنة، أو يف بلدة 

من البالد، فثوابت الرشيعة وحمكاهتا ال يلحقها التغرّي بحال من األحوال.
أم�ا الذي يتغري فهو دائ�رة الظنيات واألحكام االجتهادية الت�ي تقبل االختالف، وتقبل 

التغري بتغري الزمان واملكان واحلال.
فاملس�ائل الظنية س�واء أكانت ظني�ة الثبوت كخ�ر الواحد، أم ظنية الدالل�ة كأن حيتمل 
الن�ص أكث�ر من معنى، وكذا املس�ائل الت�ي تركتها النص�وص الجتهاد العل�اء با حيقق 
املصلح�ة العامة، هذه املس�ائل ه�ي التي يتطرق إليه�ا االجتهاد وتتس�ع ألكثر من رأي، 
واملجال حينئذ فيه س�عة مل�ن أراد املوازنة والرتجيح، واألخذ بأق�رب اآلراء للمصلحة، 

فقد يصلح رأي ما يف زمن دون زمن، أو لشخص دون شخص.
ق�ال ابن القيم -رمح�ه اهلل تعاىل-: »األح�كام نوعان: نوع ال يتغري ع�ن حالة واحدة هو 
عليه�ا، ال بحس�ب األزمنة واألمكن�ة، وال اجتهاد األئمة، كوج�وب الواجبات وحتريم 
املحرم�ات واحل�دود املقدرة بالرشع ع�ىل اجلرائم ونحو ذلك، فال يتط�رق إليه تغيري وال 

اجتهاد وال خيالف ما وضع عليه.
النوع الثاين: ما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زماًنا ومكاًنا وحااًل كمقادير التعزيزات 

)١)  الرشيعة وتغري الفتوى، د/ إبراهيم احلفناوي ص ١8١.
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وأجناسها وصفاهتا، فإن الشارع ينّوع فيها بحسب املصلحة«. )١)
 المطلب الثالث: 

تغير الفتوى بتغير األزمنة واألحوال والمصالح
امل�راد بتغري الفتوى عند الفقهاء: هي اختالف الفتوى يف بيان حكم املس�ألة الواحدة من 
حال آلخر، ومن املشاهد املعلوم أن املصالح تتغري بتغري الزمان وتتجدد بتجدد األحوال، 

فيلزم ذلك ال حُمال تغري األحكام تبًعا لتبدل املصالح التي رشعت هلا.
ومم�ا ينبغ�ي ذكره هنا أنه ال يل�زم من تغري الفتوى طرح م�ا كتبه أئمتنا وأفت�وا به، بل إننا 
نتبعهم يف منهجهم، ونجتهد لبيئتنا وعرصنا كا اجتهدوا، وال يمكن أن يبنى الالحق إال 

عىل أساسه السابقة.
فالتدرج يف الترشيع ونزول األحكام تبًعا للحوادث واملناس�بات يدل داللة واضحة عىل 

تغري األحكام تبًعا لتغري املصالح.
األدلة عىل جواز تغري الفتوى بتغري الزمان: 

املتأمل يف س�نة الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص جيد أنه كان يراعي الواقع فيا ُيس�أل عنه مما يؤكد أن مراعاة 
الواقع عند اإلفتاء رشط من رشوط االجتهاد، وقد كان الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص جييب عن الس�ؤال 
الواحد بأجوبة خمتلفة، وذلك الختالف أحوال السائلني، فهو جييب كل سائل با يتناسب 

معه، كالطبيب يعطي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى ملرضه وأصلح ألمره.
وقد تضافرت األدلة من السنة عىل وجوب مراعاته، وقد الحظ علاء املسلمني من سلف 
هذه األمة وعىل رأسهم الصحابة -ريض اهلل عنهم- واألئمة املجتهدون من بعدهم هذا 
الواق�ع، بدليل اختالف األحكام التي كانوا يصدروهنا، نظًرا الختالف واقع املس�ألة أو 

حال السائل متأسني بنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وسار عىل هنجهم يف ذلك األئمة املجتهدون.
ولق�د عقد ابن القيم -رمح�ه اهلل- فصاًل كاماًل بعنوان »تغري الفتوى واختالفها بحس�ب 
تغ�ري األزمن�ة واألمكنة واألحوال والني�ات والعوائد، فقال ما نص�ه: »هذا فصل عظيم 
ا، وقع بس�بب اجله�ل به غلط عظيم ع�ىل الرشيعة أوجب من احلرج واملش�قة  النف�ع جدًّ

)١)  إغاث�ة اللهفان من مصايد الش�يطان البن القي�م ٣٦٥/١، دار احلديث، القاهرة، ط األوىل 009)م، الرشيعة وتغري 
الفتوى د/ حممد احلفناوي ص ١8٣ ضمن جمموعة بحوث فقهية.
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وتكلي�ف ما ال س�بيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباه�رة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت 
ب�ه، فإن الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل احلك�م ومصالح العباد يف املع�اش واملعاد، وهي 
عدل كلها، ورمحة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مس�ألة خرجت عن العدل 
إىل اجل�ور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفس�دة، وعن احلكمة إىل العبث، 

فليست من الرشيعة إن أدخلت فيها بالتأويل«.)١) 
فق�د بني ابن القي�م: يف هذا الفصل رضورة مراعاة املفتي حال الس�ائل، وواقع الس�ؤال 

ووقته، ومقاصد الرشيعة.
وذكر يف هذا الفصل كالًما لشيخ اإلسالم ابن تيمية يدل عىل ذلك فقال: »سمعت شيخ 
اإلسالم ابن تيمية –قدس اهلل روحه ونور رضحيه– يقول: مررت أنا وبعض أصحايب يف 
زم�ن التتار بقوم منهم يرشبون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت 
ل�ه: إنَّا ح�رم اهلل اخلمر ألهنا تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن 

قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ األموال فدعهم«.)))
وق�ال: »مم�ا تتغري به الفت�وى لتغري العرف والع�ادة: موجبات اإليان واإلق�رار والنذور 
وغريه�ا، م�ن ذل�ك أن احلال�ف إذا حلف »ال ركبت داب�ة« وكان يف بل�د ُعْرفهم يف لفظ 
الداب�ة احلار خاص�ة اختصت يمينه به، وال حينث بركوب الفرس وال اجلمل«.)٣)، وقال 
يف موطن آخر: ...عن اإلمام أمحد أنه قال: »ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى 

يكون فيه مخس خصال... اخلامسة: معرفة الناس«.)٤) 
وق�ال: لي�س للمفت�ي أن يطلق اجل�واب يف مس�ألة فيها تفصي�ل إال إذا علم أن الس�ائل 
إن�ا س�أل عن أحد تلك األن�واع، بل إذا كانت املس�ألة حتتاج إىل التفصيل اس�تفصله كا 
اس�تفصل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ماعًزا ملا أقر بالزنا هل وج�د منه مقدماته أو حقيقته، فلا أجاب عن 
احلقيقية اس�تفصله ه�ل به جنون؟ فيكون إقراره غري معتر أم ه�و عاقل؟ فلا علم عقله 

)١)  إع�الم املوقع�ني ١١/٣، الف�روق لإلم�ام القرايف ص ١١١: ١١8، األش�باه والنظائر البن ُنجي�م احلنفي ص 9٣، 
األشباه والنظائر للسيوطي ص 98.

)))  إعالم املوقعني البن القيم ١٣/٣.
)٣)  املرجع السابق ٤٥/٣.

)٤)  املرجع السابق ٤/)١٥.
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استفصله بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أو صاٍح؟ فلا علم أنه صاح استفصله 
هل أحصن أم ال؟ فلا علم أنه قد أحصن أقام عليه احلد. )١) 

١- ومن ذلك أن ابن أم مكتوم استفتاه: هل جيد له رخصة أن يصي يف بيته؟ فقال: »هل 
تسمع النداء؟« قال: نعم، قال »فأجب«، فاستفصله بني أن يسمع النداء أو ال يسمعه. 

)- ع�ن عب�د اهلل بن عمرو ب�ن العاص –ريض اهلل عنها– قال: كن�ا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاء 
ش�اب فقال: يا رس�ول اهلل، ُأقبل وأنا صائم؟ قال: »ال«، فجاء ش�يخ فقال يا رس�ول اهلل 
ُأقب�ل وأنا صائم؟ ق�ال: »نعم«، فنظر بعضنا إىل بعض، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »قد علمت 

نظر بعضكم إىل بعض: إن الشيخ يملك نفسه«.)))
ففي هذا احلديث دليل عىل أن املفتي جيب عليه أن يراعي حال املستفتي وقد راعى ذلك 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فخفف عىل الشيخ وشدد عىل الشاب العتبارات ذكرها يف احلديث. 
٣-عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: »ُس�ئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي األعال أفضل؟ قال: إيان 
باهلل ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد يف سبيل اهلل. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مرور«.)٣)
٤- عن عبد اهلل بن مسعود قال:»سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أي العمل أفضل؟ قال: الصالة 
لوقته�ا. ق�ال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قال: قلت: ثم أي؟ قال: اجلهاد يف س�بيل 

 (٥ اهلل. فا تركت أستزيده إال إرًعاء عليه«.)٤)
٥- عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه- »أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُس�ئل أي األعال أفضل؟ 

قال: العج والثج«. )٦)
٦-عن السيدة عائشة –ريض اهلل عنها– قالت: »يا رسول اهلل ترى اجلهاد أفضل العمل؟ 

)١)  إعالم املوقعني البن القيم ٤/ ١٤٣.

)))  روى البيهق�ي ع�ن الس�يدة عائش�ة –ريض اهلل عنه�ا– »أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص رخ�ص يف القبلة للش�يخ وه�و صائم، وهنى 

عنها للش�اب، وقال: الش�يخ يملك إربه، والشاب تفس�د صومه«، أخرجه اإلمام أبو داود، كتاب الصيام، رقم احلديث 
.)١٣8٥(

)٣)  رواه اإلمام البخاري رقم احلديث رقم )))١٤(.
)٤)  إرعاًء عليه: رفًقا وإيفاًء عليه.

)٥)  رواه ابن ماجه يف سننه، رقم )9١8)( ومعنى العج رفع الصوت يف التلبية، الثج: سيالن دماء اهلدي واألضاحي.
)٦)  رواه البخاري يف كتاب احلج رقم )0)١٥(.
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قال: لكن أفضل اجلهاد حج مرر«. )١)
فاملتأمل يف األحاديث نجد أن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص قد أجاب كل س�ائل من الصحابة با يناسب 
حال�ه ويصلح أمره. فقال مرة إن أفض�ل العمل اجلهاد ومرة احلج، إذن اختلفت الفتوى 

مراعاة حلال السائل.
-وكان أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينظرون إىل األمر وما حييط به م�ن ظروف، وما يتعلق 
به من مصالح ومفاس�د، ويقررون له احلكم املناسب، وإن خالف ما كان يف عهد رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولي�س ه�ذا إعراًض�ا منهم عن رشيع�ة اهلل أو خمالفة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بل هو رس 
الترشي�ع ال�ذي فهموه، ول�وال علمهم بجواز مثل ه�ذا ملا أقدموا عليه متش�اورين وبعد 

املشاورة جمتمعني.
- ويظه�ر ذل�ك جليًّا يف مس�ألة مج�ع القرآن حينا استش�هد عدد كبري م�ن حفظة القرآن 
يف معرك�ة اليامة التي وقعت بني املس�لمني واملرتدين يف الس�نة الثاني�ة عرشة من اهلجرة 
)حرب اليامة(، فأمر سيدنا أبو بكر -ريض اهلل عنه- بجمع القرآن، مع أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

مل يأمر بذلك، ولكنه رأى تغري احلال وظهرت احلاجة إىل ذلك.
ثم إن عثان بن عفان -ريض اهلل عنه- مجع القرآن يف عهده الختالف الصحابة والتابعني 
يف قراءت�ه، وأخ�ذ كل بلد بق�راءة الصحايب الذي جاءه، وذلك التس�اع رقعة اإلس�الم، 
وع�دم وج�ود النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينهم يرجعون إليه عند االختالف، حت�ى جاء حذيفة بن اليان 
-ريض اهلل عن�ه- وق�ال لعثان يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب 
اخت�الف اليه�ود والنصارى فجمعه س�يدنا عثان -ريض اهلل عنه- عىل ما حيتمله رس�م 

املصحف من األحرف السبعة فكان هذا املصحف الذي بني يدي املسلمني اليوم.
-هن�ى الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص عن منع النس�اء من اخلروج إىل املس�اجد ألداء الص�الة يف أحاديث 
كث�رية منه�ا: »ال متنعوا إماء اهلل مس�اجد اهلل« )))، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص »ال متنعوا النس�اء حظوظهن 

من املساجد إذا استأذنوكم«. )٣) 

)١)  رواه اإلمام البخاري، كا يف اجلامع الصغري لأللباين )/١١٤٦ رقم احلديث )٦٧٦9(.
)))  رواه اإلمام البخاري رقم )8٤9(.

)٣)  رواه اإلمام مسلم رقم ))٦٧(.
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وقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إذا اس�تأذنت امرأة أحدكم إىل املس�جد فال يمنعها«.)١) وقد قيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
خ�روج النس�اء إىل املس�اجد بكوهن�ن حمتش�ات غ�ري متطيبات امتث�ااًل لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »أيا 
امرأة أصابت بخوًرا فال تش�هد معنا العش�اء اآلخرة«.))) وقالت الس�يدة عائشة –ريض 
اهلل عنه�ا-: »إن نس�اء املؤمن�ات كن يصلني الصبح م�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم يرجع�ن متلفعات 
بمروطهن ال يعرفهن أحد«. فلا تغري احلال بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصبحت بعض النس�اء 
خيرجن متطيبات أو غري متلفعات بأكسيتهن قالت أم املؤمنني عائشة –ريض اهلل عنها–: 
»لو أن رسول اهلل رأى ما أحدث النساء ملنعهن املسجد كا منعت نساء بني إرسائيل«.)٣) 
ا يف الغ�زو؛ ألن حال  كان س�يدنا عم�ر -ريض اهلل عن�ه- ي�ويص أم�راءه أال يقيموا ح�دًّ
املس�لمني يف الغ�زو خيتلف عنه يف غري الغ�زو، فإن إقامة احلد عىل املس�لم يف الغزو مظنة 

حلوقه بالعدو، وهذا أشد رضًرا من تأخري إقامة احلد.)٤)
وقد س�لك هذا املس�لك بعد الصحابة التابعون وتابعوهم، فأفتوا بجواز التس�عري مع أن 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن ذلك لع�دم وجود ما يقتضيه، ولو كان لفعله، وكذلك رد ش�هادة 
الوالد لولده، والزوج لزوجته، واألخ ألخيه مع جتويز من قبلهم قبول الشهادة منهم. )٥) 
وقد روي أن عمر بن عبد العزيز -ريض اهلل عنه- حينا كان والًيا عىل املدينة، كان حيكم 
للمدعي بدعواه، إذا جاء بشاهد واحد، وحلف اليمني، فأقام اليمني مقام الشاهد الثاين، 
فل�ا ويل اخلالف�ة، وأقام يف عاصمة الدولة بالش�ام مل حيكم إال بش�هادة رجلني، أو رجل 

وامرأتني فسئل يف ذلك فقال: »لقد وجدنا أهل الشام عىل غري ما عليه أهل املدينة«.
وهك�ذا رأينا أنه ق�د تتغري الفتوى بتغري احلال أو الزمان أو املكان أو العرف أو املصلحة، 
واألمثلة عىل ذلك كثرية ابتداء من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل فقهاء املذاهب، فالباحث يف املذاهب 

الفقهية جيد أنه قد تتغري الفتوى من علاء املذهب بتغري موجباهتا.

)١)  رواه اإلمام البخاري رقم )٤8٣٧(.
)))  رواه اإلمام مسلم رقم )٦٧٥(.

)٣)  رواه اإلمام مسلم رقم )0)١0(.
)٤)  تعليل األحكام، د/ حممد مصطفى ش�لبي ص ٣09، وس�طية اإلس�الم وواقعيته، للدكتور حس�ني الرتتوري ص 

)٣، ٣٣ ط األوىل.
)٥)  ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، )١8، ١8٣، تعليل األحكام، د/ حممد مصطفى شلبي ص ٣09، اإلسالم 

والتجديد، د/ إبراهيم عطا شعبان ص ٤١.
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ويف ذلك يقول اإلمام القرايف)١): يف ش�أن جتدد الفتوى ما نصه: )وال جتمد عىل املس�طور 
يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري إقليمك يس�تفتيك ال جتره عىل عرف 
بلدك، واسأله عن عرف بلده، واجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، واملقرر يف كتبك، 
فه�ذا هو احلق الواضح؛ واجلمود عىل املنقوالت أب�ًدا ضالل يف الدين، وجهل بمقاصد 
عل�اء الرشيعة املس�لمني، والس�لف املاضني، وعىل ه�ذه القاعدة تتخ�رج أيان الطالق 
والعتاق، ومجيع الرصائح، والكتابات، فقد يصري الرصيح كناية يفتقر إىل النية، قد تصري 

الكناية رصحًيا مستغنية عن النية. ))) 
وعقب اإلمام ابن القيم: عىل كل ما سبق بالكالم الفصل؛ حيث قال: )ومن أفتى الناس 
بمج�رد املنقول يف الكت�ب عىل اختالف عرفهم وعوائده�م وأزمنتهم وأحواهلم وقرائن 
، وكان�ت جنايته عىل الدين أعظم من جناي�ة من طبب الناس  أحواهل�م فق�د َضل وأضلَّ
كله�م عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم با يف كتاب من كتب الطب 
ع�ىل أبداهن�م، بل ه�ذا الطبيب اجلاهل، وه�ذا املفتي اجلاه�ل أرّض ما عىل أدي�ان الناس 

وأبداهنم(. )٣) 

)١)  الف�روق لإلم�ام الق�رايف ٣0٧/١، الف�رق الثام�ن والع�رشون ب�ني قاع�دة الع�رف الق�ويل يقى هبا ع�ىل األلفاظ 
وخيصصها، وبني قاعدة العرف الفعي ال يقى هبا عىل األلفاظ وال خيصصها.
)))  املرجع السابق لإلمام القرايف ٣0٧/١: ٣١٤، الفرق الثامن والعرشون.

)٣)  إعالم املوقعني البن القيم ٣/٧8.
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اخلامتــة 

- اإلس�الم دين وس�ط بني األديان يف معتقداته ويف نظامه اخلُلقي، ويف ترشيعاته ونظامه 
القان�وين واالجتاع�ي، وازن في�ه مصلح�ة الف�رد واجلاعة، وم�ا أحوج األم�ة اآلن إىل 
التمس�ك بمنهج الوسطية، فهي صلة النجاة، وس�فينة اإلنقاذ ألمتنا العربية واإلسالمية 

من التيه والضياع.
- مرونة الرشيعة اإلسالمية وصالحيتها لكل عرص من العصور، وشموهلا ملا يسعد حياة 

الفرد واجلاعة.
- إن التجديد يف جماالت الفتوى سنة احلياة وهو املبني عىل اإلسالم بمفهومه الصحيح، 
إس�الم القرآن وس�نة النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وس�نة اخللفاء الراش�دين من بعده... واملبني عىل 
التيس�ري ال التعس�ري وال التنف�ري، الرف�ق ال العن�ف، التع�ارف ال التناك�ر، والتس�امح ال 
التعصب، االجتهاد ال التقليد، والتجديد ال اجلمود، واالنضباط ال التسيب، والوسطية 

ال الغلو وال التقصري.
- إن جمال التجديد يف الفتوى يعتمد عىل املسائل الظنية، واألحكام االجتهادية التي تقبل 

االجتهاد وتقبل التغيري، مع مراعاة حال السائل من حيث املكان والزمان واحلال.
- أما املسائل قطعية الثبوت والداللة والتي ال يفهم منها إال معنى واحد، كفرضية الصالة 
وال�زكاة والصيام واحلج، وحتريم القتل واألحكام العقائدي�ة: كاإليان باهلل ووحدانيته، 
واإليان بالرس�ل -عليهم الصالة والس�الم- وتصديقهم، واإلي�ان بالكتاب واملالئكة 
واليوم اآلخر، وبالقدر خريه ورشه، وحتريم الرشك، فإهنا أحكام ثابتة ليست حمالًّ للنظر، 

وال يتطرق إليها اجتهاد وال تتغري بتغري الزمان واملكان.
- إن التجدي�د يف اإلس�الم ال خيض�ع لأله�واء والرغب�ات، فلي�س تنصاًل م�ن الثوابت 
واملقوم�ات، وال مترًدا عىل املب�ادئ واألهداف والغايات، وإنا وض�ع الرشع الضوابط، 

ال تفريط وال إفراط. 
- إن التجديد يف املفاهيم وآفاق املقاصد الرشعية رضورة ملحة جيب أن جتند هلا العقول 
واإلمكانيات، وال جيب أن يتقاعس أهل العلم عن هذا الواجب الحتال أن نقع يف خطأ 
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أو جتنًبا ملا قد حيدث من خالف.
- إن كلم�ة التجدي�د ال تعني نبذ كل م�ا هو ثابت، أو نبذ القدي�م واالبتعاد عن صحيح 

الدين وثوابته، أو اخرتاع فقه جديد بدعوى مسايرة التطور.
- ينبغ�ي أن تك�ون الفتوى مجاعية قدر اإلم�كان، يف صورة جمامع فقهي�ة وهيئات لكبار 
العلاء، هذا بجانب االجتهاد الفردي الذي يكشف الطريق ويمهده با يقدم من دراسات 

رصينة؛ تيضء الطريق وتكشف معامله. 
- من املجددين يف اإلس�الم اإلمام العادل عمر بن عبد العزيز، اإلمام الش�افعي، اإلمام 

أمحد بن حنبل، اإلمام ابن تيمية وغريهم.
- ينبغ�ي ع�ىل املفت�ي أال يغف�ل عن املس�ائل املعارصة يف فت�واه؛ بل ال ب�د أن يتصدى هلا 

ويكون عىل علم هبا؛ بحيث يستنبط هلا األحكام يف ضوء النصوص والقواعد الكلية.
- التجديد ال يعني االنس�الخ عن الدين أو اإلحلاد فيه، أو الزيادة أو النقصان، بل ال بد 
للتجدي�د أن يعتم�د عىل القديم، »فال خ�ري يف جديد إذا ُترك القدي�م«. وهذا ما جيب أن 
يفهمه دعاة احلرية وأرباب التطوير، وأصحاب املصالح وأدعياء التغريب حينا يتهمون 

اإلسالم بالتخلف والرجعية، والوقوف ضد احلداثة والتطور.
- عند القول بتجديد الفتوى ال بد من مراعاة يرس الرشيعة ورفع احلرج، وهذا أصل من 
أصوهلا، وليس اس�تجابة لضغ�وط الواقع، ولكنها صفة أصيلة من قول�ه تعاىل: }ُيرِيُد 
{ ]من اآلي�ة )١8٥( من س�ورة البقرة[.  ُ بُِك��ُم ٱۡلُي��ۡسَ َوَل يُرِيُد بُِك��ُم ٱۡلُعۡسَ ٱللَّ
وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ بن جبل وأيب موس�ى األش�عري –ريض اهلل عنها- عندما أرس�لها إىل 

اليمن »يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا«. )١)
وب�ا روي ع�ن الس�يدة عائش�ة –ريض اهلل عنه�ا– قالت: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إن اهلل مل 

يبعثني معنًتا، وال متعنًتا ولكن بعثني معلًا ميرًسا«. ))) 
- أمهية الفتوى، وِعَظم شأن املفتي.

- إذا اجتهد املجدد )املفتي( يف الفتوى فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر كا أخرنا 

)١)  رواه اإلمام البخاري، كتاب اإليان، باب الدين يرس ١٦/١ رقم )٣8(.
)))  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه )/١١0٥ رقم )١٤٧8(.
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رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحس�به أنه اجتهد، ويف هذه احلالة فيجب علينا أال نبادر باهتامه بل نبادر 
بتوجي�ه النصيحة له، ولنا فيا ُذكر عن املجددين حيث قاوموا وتصدوا ملن خطأهم، ويف 
ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية األس�وة والقدوة؛ حيث ُعذب وأس�اؤوا به الظن، ولكنه قاوم 

فنرصه اهلل ورفع شأنه وما زلنا حتى اآلن ننتفع من جتديده.
- جي�ب ع�ىل من يتص�در للفتوى أن حيس�ن فقه النص�وص، ويرد الف�روع إىل األصول، 
وينظر بعني البصرية إىل أمهية املقاصد ويطبقها، وحُيس�ن فهم الواقع، بحيث تصدر فتواه 

غري خمالفة لنقل، وال مناقضة لعقل. 
- من رشوط املفتي أن يكون عامًلا بكتاب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، والناس�خ واملنس�وخ، 
واللغة العربية، وأن يكون معروًفا بصفاء العقيدة وسالمة املنهج، وأن يكون فقيه النفس 

معتداًل بعيًدا عن الغلو والتطرف.
- من آداب املستفتي أن حيفظ األدب مع املفتي، وأن حيرتمه ويعظم شأنه.

- م�ن املفاهي�م اخلاطئ�ة للتجدي�د الغل�و يف اعتب�ار املصلحة ول�و عىل حس�اب النص، 
والرضوخ حتت ضغط الواقع املعيش، واالجتهاد عىل خالف النص، وعدم فهم الواقع، 

وتقليد الفكر الغريب.
ى )بفوىض الفتاوى(  - أمهية دور األزهر واألوقاف يف التصدي لظاهرة انتش�ار ما ُيس�مَّ
التي أثبت الواقع املعارص أن هلا آثاًرا س�لبية وخطرية عىل األفراد واملجتمعات، ال س�يا 
الفت�وى لغري املتخصصني، بل ينبغي تقنني الفتوى ع�ر أصحاب اخلرة واالختصاص؛ 
ليتمكن املسلمون من االنتقال إىل مستويات أعىل يف شكل ومضمون اخلطاب اإلسالمي 

وتقرير املفاهيم اإلسالمية. 
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ثبـت املراجع 

القرآن الكريم: 
مصادر التفسي: 

١- اجلام�ع ألح�كام القرآن لإلمام ش�مس الدي�ن أيب عبد اهلل حممد بن أمح�د بن أيب بكر 
القرطبي املتوىف سنة )٦٧١ه�(، ط. األوىل،  دار الغد العريب.

)- تفسري ابن كثري، خمترص التفسري لإلمام اجلليل عاد الدين إساعيل بن كثري الدمشقي 
املتوىف س�نة )٧٧٤ه��(، اختصار وحتقيق: حممد ع�ي الصابوين، ط. الثامن�ة، دار القرآن 

الكريم - بريوت.
٣- تفس�ري الط�ري، املس�مى جامع البي�ان يف تأويل الق�رآن أليب جعفر حمم�د بن جرير 

الطري املولود سنة )٤)) ه�( واملتوىف )٣١0ه�(،   دار الغد العريب.
مصادر احلديث وعلومه:

١- إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل للشيخ حممد نارص الدين األلباين. 
)- التاريخ األوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغري(: ملحمد بن إساعيل بن إبراهيم 
ابن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل )املتوىف: ٥٦)ه�(، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، ط. دار 

الوعي، مكتبة دار الرتاث - حلب، القاهرة، الطبعة: األوىل، ١٣9٧ه� – ١9٧٧م. 
٣- حتف�ة األرشاف بمعرفة األط�راف: جلال الدين أيب احلجاج يوس�ف بن عبد الرمحن 

املزي )املتوىف: )٧٤ه�(.
٤- تذك�رة احلفاظ: لش�مس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمح�د بن عثان بن َقاْياز الذهبي 
)املت�وىف: ٧٤8ه�(، ط. دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة: األوىل، ١٤١9ه�- 

١998م.
٥- الثق�ات: ملحم�د بن حبان بن أمح�د بن حبان بن معاذ بن َمْعب�د، التميمي، أيب حاتم، 
الدارمي، الُبس�تي )املتوىف: ٣٥٤ه�(، ط. دائ�رة املعارف العثانية - بحيدر آباد الدكن - 

اهلند، الطبعة: األوىل، ١٣9٣ه�.
٦-جامع األصول يف أحاديث الرس�ول  ملسو هيلع هللا ىلص ملجد الدين أيب الس�عادات املبارك بن حممد 
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ب�ن حمم�د بن حممد بن عبد الكريم الش�يباين اجل�زري ابن األثري )املت�وىف: ٦0٦ه�(، ط. 
مكتبة احللواين - مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، الطبعة: األوىل )١٣9 ه�- )١9٧م.

٧- اجلام�ع املس�ند الصحي�ح املخت�رص م�ن أمور رس�ول اهلل وس�ننه وأيام�ه - صحيح 
البخاري: حممد بن إس�اعيل أيب عبد اهلل البخ�اري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن نارص 

النارص، ط. دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، ))١٤ه�.
8- املستدرك عىل الصحيحني: أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه 
بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهاين النيس�ابوري املعروف بابن البيع )املتوىف: ٤0٥ ه�(، 
حتقي�ق: مصطف�ى عبد الق�ادر عطا، ط. دار الكت�ب العلمية - ب�ريوت، الطبعة: األوىل، 

١٤١١ – ١990م. 
9- الدليل إىل املتون العلمية، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، دار الصميعي- الرياض. 
١0-رجال صحيح مسلم ألمحد بن عي بن حممد بن إبراهيم، أيب بكر ابن َمنُْجوَيه )املتوىف: 

8)٤ه�(، حتقيق: عبد اهلل الليثي، دار املعرفة – بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤0٧ه�.
١١- سلس�لة األحادي�ث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائده�ا: أليب عبد الرمحن حممد 
نارص الدين ابن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األش�قودري األلباين )املتوىف: 0)١٤ه�(، 

ط. مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ١٤١٥ه� - ١99٥م.
)١- س�نن أيب داود أليب داود س�ليان بن األش�عث بن إس�حاق بن بش�ري بن ش�داد بن 

ِجْستاين )املتوىف: ٧٥)ه�(، ط. املكتبة العرصية، صيدا - بريوت.  عمرو األزدي السِّ
١٣- س�ري أع�الم النبالء: لش�مس الدين أيب عبد اهلل حمم�د بن أمحد بن عث�ان بن َقاْياز 
الذهبي )املتوىف:  ٧٤8ه�(، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤0٥ه� - ١98٥م.
١٤- س�رية اإلم�ام أمح�د بن حنبل: لصالح اب�ن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الش�يباين 
البغ�دادي، أيب الفضل )املتوىف: ٦٥)ه�(، حتقيق: الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد، ط. دار 

الدعوة – اإلسكندرية، الطبعة: الثانية، ١٤0٤ه�. 
١٥- سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل.

١٦- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العاد الَعكري 
احلنب�ي، أيب الف�الح )املتوىف: ١089ه��(، حتقيق: حممود األرن�اؤوط، ط. دار ابن كثري، 
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دمشق – بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤0٦ه� - ١98٦م.
١٧- صحيح البخاري لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إساعيل البخاري اجلعفي املتوىف سنة 

)٥٦)١ ه�(، تقديم الشيخ حممد شاكر،  دار احلديث – القاهرة.
١8- صحيح مس�لم لإلمام أيب احلس�ني مسلم بن احلجاج القش�ريي النيسابوري املتوىف 
)0٦)ه�-٦١)ه�(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط. األوىل )١٤١ه� -١99١م، دار 

احلديث - القاهرة.
١9- عم�ر ب�ن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح الراش�دي عىل منه�اج النبوة: لعي 
يب، ط. دار التوزي�ع والن�رش اإلس�المية - م�رص، الطبع�ة: األوىل،  �الَّ حمم�د حمم�د الصَّ

٧)١٤ه� - 00٦)م. 
0)- عون املعبود رشح س�نن أيب داود، ومعه حاش�ية ابن القيم: هتذيب س�نن أيب داود 
وإيضاح علله ومشكالته: حممد أرشف بن أمري بن عي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رشف 
احل�ق، الصديقي، العظيم آبادي )املتوىف: 9)١٣ه�(، ط. دار الكتب العلمية – بريوت، 

الطبعة: الثانية، ١٤١٥ه�. 
١)- فت�ح الباري رشح صحيح البخاري: أمحد بن عي بن حجر أبو الفضل العس�قالين 
الش�افعي، رقَّ�م كتب�ه وأبوابه وأحاديث�ه: حممد فؤاد عب�د الباقي، دار املعرف�ة - بريوت، 

١٣٧9ه�. 
))- املقاصد احلس�نة يف بيان كثري من األحاديث املش�تهرة عىل األلس�نة: لشمس الدين 
أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي )املتوىف: )90ه�(، حتقيق: حممد عثان 

اخلشت، ط. دار الكتاب العريب – بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤0٥ه� - ١98٥م.
٣)- مناق�ب اإلمام أمح�د: جلال الدين أيب الفرج عبد الرمح�ن بن عي بن حممد اجلوزي 
)املت�وىف: ٥9٧ه��(، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحس�ن الرتك�ي، ط. دار هجر، الطبعة: 

الثانية، ١٤09ه�.
٤)- منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية: لتقي الدين أيب العباس أمحد بن 
عبد احلليم بن عبد الس�الم بن عبد اهلل بن أيب القاس�م بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبي 
الدمشقي )املتوىف: 8)٧ه�(، حتقيق: حممد رشاد سامل، ط. جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية- الطبعة: األوىل، ١٤0٦ه� - ١98٦م.



213

خاادية/ بطشعي ف ق أيمط لادمت ي لااوطشط لق ف دم لافادى 

مصادر اللغة العربية: 
١- الصحاح -تاج اللغة وصحاح العربية-: أليب نرص إس�اعيل اجلوهري الفارايب، ط. 

دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة: الرابعة ١٤0٧ه� - ١98٧م.
)- القام�وس املحي�ط، ملجد الدين أيب طاه�ر حممد بن يعقوب الف�ريوز آبادي )املتوىف: 
8١٧ه�(، ط. مؤسسة الرسالة-  بريوت – لبنان، الطبعة: الثامنة، ٦)١٤ه� - 00٥)م.
٣- لس�ان الع�رب: ملحم�د ب�ن مك�رم ب�ن ع�ي، أيب الفض�ل، مج�ال الدين اب�ن منظور 
األنص�اري الرويفع�ي اإلفريقي )املتوىف: ٧١١ه��(، ط. دار صادر – ب�ريوت، الطبعة: 

الثالثة ١٤١٤ه�.
٤- جمم�ل اللغ�ة البن فارس: أمح�د بن فارس بن زكري�ا القزويني الرازي، أبو احلس�ني 
)املتوىف: ٣9٥ه�(، حتقيق: زهري عبد املحس�ن س�لطان، ط. مؤسس�ة الرسالة – بريوت، 

الطبعة الثانية، ١٤0٦ه� - ١98٦م.
٥- خمت�ار الصح�اح: لزي�ن الدي�ن أيب عب�د اهلل حممد بن أيب بك�ر بن عبد الق�ادر احلنفي 
ال�رازي )املت�وىف: ٦٦٦ه�(، ط. املكتب�ة العرصية، ال�دار النموذجية، ب�ريوت – صيدا، 

الطبعة: اخلامسة، 0)١٤ه� - ١999م. 
٦- معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو احلسني )املتوىف: 

٣9٥ه�(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ١٣99ه� - ١9٧9م.
مصادر أصول الفقه وقواعده: 

١- اإلح�كام يف أص�ول األحكام: أليب حممد عي بن أمحد بن س�عيد ب�ن حزم األندليس 
القرطبي الظاهري )املتوىف: ٤٥٦ه�(، حتقيق: الش�يخ أمحد حممد ش�اكر، ط. دار اآلفاق 

اجلديدة، بريوت.
)- األش�باه والنظائ�ر لإلمام جالل الدين عبد الرمحن الس�يوطي املتوىف س�نة 9١١ ه�، 

الطبعة: الثانية ٤)١٤ه�- 00٤) م. 
٣- األش�باه والنظائ�ر للعالمة زين الدين بن إبراهيم املع�روف بابن نجيم احلنفي املتوىف 

سنة 9٧0ه�، حتقيق حممد مطيع احلافظ – دمشق ١999م.
٤- أص�ول الفق�ه اإلس�المي: د. وهب�ة الزحي�ي، ط. دار الفكر – دمش�ق، الطبعة األوىل 

١٤0٦ه�. 
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٥- إعالم املوقعني عن رب العاملني: لإلمام حممد بن أيب بكر بن أيوب بن س�عد ش�مس 
الدي�ن اب�ن قيم اجلوزي�ة )املتوىف: ٧٥١ه�(، حتقي�ق: حممد عبد الس�الم إبراهيم، ط. دار 

الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل ١٤١١ه� - ١99١م.
٦- إغاث�ة اللهف�ان م�ن مصايد الش�يطان: ملحمد بن أيب بكر بن أيوب بن س�عد ش�مس 
الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: ٧٥١ه�(، حتقيق: حممد حامد الفقي، ط. مكتبة املعارف، 

الرياض - اململكة العربية السعودية.
٧- البح�ر املحي�ط يف أص�ول الفق�ه، أبو عب�د اهلل بدر الدي�ن حممد بن عب�د اهلل بن هبادر 

الزركي )املتوىف: ٧9٤ه�(، دار الكتب، الطبعة: األوىل، ١٤١٤ه� - ١99٤م.
8- البداية والنهاية: أليب الفداء إساعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي 
)املت�وىف: ٧٧٤ه��(، حتقيق: عي ش�ريي، ط. دار إحي�اء الرتاث الع�ريب، الطبعة: األوىل 

١٤08ه� - ١988م. 
9- حلي�ة األولي�اء وطبقات األصفي�اء: أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إس�حاق 
بن موس�ى بن مهران األصبهاين )املتوىف: ٤٣0ه�(، ط. الس�عادة - بجوار حمافظة مرص، 

١٣9٤ه� - ١9٧٤م. 
١0- دراس�ات أصولية يف القرآن الكريم، ملحم�د إبراهيم احلفناوي، ط. مكتبة ومطبعة 

اإلشعاع الفنية – القاهرة: ))١٤ه� - )00)م.
١١-الرس�الة: للش�افعي أيب عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثان بن ش�افع بن 
عبد املطلب ابن عبد مناف املطلبي القريش املكي )املتوىف: 0٤)ه�(، حتقيق: أمحد شاكر، 

طبعة مكتبة احللبي- مرص، الطبعة: األوىل )١٣٥8ه� -١9٤0م(. 
)١- جمم�وع الفت�اوى: لتق�ي الدي�ن أيب العباس أمحد ب�ن عبد احلليم اب�ن تيمية احلراين 
)املت�وىف: 8)٧ه��(، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاس�م، ط. جممع امللك فهد لطباعة 
املصح�ف الرشيف، املدينة النبوية -  اململكة العربية الس�عودية، عام النرش: ١٤١٦ه�- 

١99٥م.
١٣- املصلح�ة املرس�لة حماول�ة لبس�طها ونظ�رة فيها: لعي حمم�د جريش�ة، ط. اجلامعة 

اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة العارشة  ١٣9٧ه� - ١9٧٧م.
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د بن حَس�نْي بن َحس�ن اجليزاين،  ١٤-معامل أصول الفقه عند أهل الس�نة واجلاعة: ملحمَّ
ط. دار ابن اجلوزي، الطبعة: اخلامسة ٧)١٤ه�.

١٥- املوافق�ات: إبراهي�م ب�ن موس�ى بن حمم�د اللخمي الغرناطي الش�هري بالش�اطبي 
)املتوىف: ٧90ه�(، حتقيق: أيب عبيدة مش�هور بن حس�ن آل س�لان، ط. دار ابن عفان – 

الطبعة: األوىل ١٤١٧ه�- ١99٧م.
١٦- نظري�ة املقاصد عند اإلمام الش�اطبي: ألمحد الريس�وين، ط. ال�دار العاملية للكتاب 

اإلسالمي، الطبعة: الثانية  )١٤١ه� - )١99م 
١٧- الوجيز يف أصول الترشيع اإلس�المي: حممد حس�ن هيتو، ط. مؤسس�ة الرسالة – 

بريوت.
مصادر الفقه والتاريخ: 

١- األم: للش�افعي أيب عب�د اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثان بن ش�افع بن عبد 
املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي )املتوىف: 0٤)ه�(، ط. دار املعرفة – بريوت، 

١٤١0ه�- ١990م. 
)- االنتق�اء يف فضائ�ل الثالث�ة األئمة الفقه�اء مالك والش�افعي وأيب حنيفة -ريض اهلل 
عنه�م-: أليب عمر يوس�ف بن عبد اهلل بن حممد بن عب�د الر بن عاصم النمري القرطبي 

)املتوىف: ٤٦٣ه�(.
٣- اإلنصاف يف بيان أس�باب االختالف: ألمحد بن عبد الرحيم بن الش�هيد وجيه الدين 
بن معظم ابن منصور املعروف ب� »الشاه ويل اهلل الدهلوي« )املتوىف: ١١٧٦ه�(، حتقيق: 

عبد الفتاح أبو غدة، ط. دار النفائس – بريوت، الطبعة: الثانية ١٤0٤ه�.
٤- البداية والنهاية: أليب الفداء إساعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي 

)املتوىف: ٧٧٤ه�(، حتقيق: عي شريي، ط. دار الفكر: ١٤0٧ه� - ١98٦م.
٥- تاريخ الطري -تاريخ الرس�ل وامللوك-، وصل�ة تاريخ الطري: حممد بن جرير بن 
يزي�د ب�ن كثري بن غالب اآلمي، أبو جعفر الط�ري )املتوىف: ٣١0ه�(، ط. دار الرتاث – 

بريوت، الطبعة: الثانية  ١٣8٧ه�. 
٦- تاري�خ بغ�داد: أليب بكر أمحد بن عي بن ثابت ب�ن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي 



216

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

)املتوىف: ٤٦٣ه�(، حتقيق: الدكتور/ بش�ار عواد معروف، ط. دار الغرب اإلس�المي – 
بريوت، الطبعة: األوىل، ))١٤ه� - )00)م.

٧- تاريخ دمش�ق: أليب القاسم عي بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )املتوىف: 
٥٧١ه�(، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، ط. دار الفكر، ١٤١٥ه� - ١99٥م.

8- توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس، للحافظ ابن حجر، حتقيق: أيب الفداء عبد اهلل 
القايض، ط. دار الكتب العلمية – بريوت، ط ١، ١٤0٦ه�.

9- مجاع العلم: للشافعي أيب عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن 
عب�د املطل�ب بن عب�د مناف املطلبي الق�ريش املكي )املت�وىف: 0٤)ه��(، ط. دار اآلثار، 

الطبعة: األوىل ٣)١٤ه�.
١0- الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: أليب الفضل أمحد بن عي بن حممد بن أمحد بن 
حجر العسقالين )املتوىف: )8٥ه�(، حتقيق: حممد عبد املعني ضان، جملس دائرة املعارف 

العثانية – حيدر آباد – اهلند، الطبعة: الثانية )١٣9ه�- )١9٧م. 
١١- طبقات الفقهاء، أليب إسحاق إبراهيم بن عي الشريازي )املتوىف: ٤٧٦ه�(، هذبه: 
حمم�د بن مك�رم بن منظ�ور )املتوىف: ٧١١ه��(، حتقيق: إحس�ان عب�اس، ط. دار الرائد 

العريب، بريوت – لبنان، الطبعة: األوىل ١9٧0م.
)١- املجم�وع رشح امله�ذب: أليب زكري�ا حميي الدين حييى ب�ن رشف النووي )املتوىف: 

٦٧٦ه�(، ط. دار الفكر.
١٣- مناقب الشافعي: ملحمد بن عمر الرازي، املكتبة العالمية – مرص، بدون تاريخ. 

١٤- املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك: جلال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن عي بن حممد 
اجلوزي )املتوىف: ٥9٧ه�(، ط. حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار 

الكتب العلمية- بريوت، الطبعة: األوىل، )١٤١ه� - )١99م. 
١٥- منه�ج اإلم�ام الش�افعي يف إثبات العقي�دة، د. حممد عبد الوه�اب العقيل، أضواء 

السلف- الرياض، الطبعة: الثانية ٥)١٤ه� - 00٤)م.
مصادر عامة:

١- أثر اللغة يف اختالف املجتهدين، دكتور/ عبد الوهاب عبد السالم طويلة.
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)- االجتهاد وإمكانه يف هذا الزمان، د. صالح بن فوزان الفوزان: بحث مقدم للمجمع 
الفقه�ي لرابطة العامل اإلس�المي بمك�ة املكرمة، العدد األول، الس�نة األوىل )١٤0ه�- 

١98٧م.
٣- األس�اس الثق�ايف للرتبية اإلس�المية، د. عب�د الرمحن بن زيد الزبي�دي، بحث مقدم 
للملتق�ى اإلس�المي ل�دول آس�يا املنعق�د يف كولومب�و س�ريالنكا يف الف�رتة م�ن ٦)- 

8)/١99٣م.
٤- اإلس�الم عقي�دة ورشيع�ة، الش�يخ حمم�ود ش�لتوت، الطبع�ة الثامن�ة ١9٧٥م، دار 

الرشوق - القاهرة.
٥- اإلس�الم والتجدي�د، للدكت�ور/ إبراهي�م عط�ا ش�عبان، بح�ث مق�دم ملؤمت�ر الفقه 

اإلسالمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
٦- إظهار احلق والصواب يف حكم احلجاب والترج والسفور، واخللوة باملرأة األجنبية، 
وس�فرها ب�دون حمرم، واالخت�الط يف ضوء الكتاب والس�نة وآثار الس�لف الصالح، د. 

سعيد بن عي بن وهف القحطاين، ط. مطبعة سفري – الرياض. 
٧- أعال ندوة تطور العلوم الفقهية – فقه النوازل وجتديد الفتوى )الفتوى والتقليد عند 
املذاهب اإلسالمية(، دراسة مقارنة للشيخ: عبد اهلل بن محود العزي، ط. وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية – سلطنة عان، الطبعة الثانية ١٤٣٣ه� - )0١)م، املنعقدة خالل عام 

8)١٤ه� - 00٧)م.
8- أعال ندوة تطور العلوم الفقهية – فقه النوازل وجتديد الفتوى )من ضوابط اإلفتاء يف 
قضايا النوازل( د. رجب أبو مليح حممد، ط. وزارة األوقاف والشؤون الدينية – سلطنة 

عان، الطبعة الثانية ١٤٣٣ه� - )0١)م، املنعقدة خالل عام 8)١٤ه� - 00٧)م.
9- جتديد الفقه اإلس�المي القسم األول، د. حممد الدس�وقي، القسم الثاين، العدد ٧8، 

املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية – القاهرة ))١٤ه�. 
١0- التجدي�د يف الفك�ر اإلس�المي،  د. عدن�ان حمم�د أمامة، ط. ابن اجل�وزي، الطبعة 

األوىل، رجب ٤)١٤ه�.
١١- حسن ترايب وفساد نظرية تطوير الدين إلبراهيم عبد الفتاح حمجوب.
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)١- اخلطاب اإلس�المي وحتديات العرص، دكتور/ حممود محدي زقزوق: مقال منشور 
بجريدة اللواء اإلسالمي، العدد ١١9١، السنة الثالثة ٥)١٤ه� املوافق 00٤)م.

١٣- دولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمي ملقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي: 
يب، ط. مؤسس�ة اقرأ للنرش والتوزيع والرتمجة - القاهرة، الطبعة:  الَّ لَعي حممد حممد الصَّ

األوىل، ٧)١٤ه� - 00٦)م. 
١٤- رؤية معارصة لتجديد اخلطاب الديني، د. منيع عبد احلليم حممود، مقالة منش�ورة 
بجريدة اللواء اإلسالمي، العدد ١١9٥، اخلميس ٤ من ذي القعدة ٥)١٤ه�-00٤)م.
١٥- الضوابط العلمية لدراسة وجتديد الفقه اإلسالمي، عي مجيل خلف، جامعة ديايل، 
كلية العلوم اإلسالمية، قسم أصول الفقه، ط. املكتب اإلسالمي، والدار القّيمة، الطبعة: 

الثانية: ١٤0٣ه�- ١98٣م.
١٦- الفقه املقارن والتجديد يف القضايا املعارصة: للدكتور/ إبراهيم بن نارص بن س�امل 
الص�وايف بحث منش�ور بأعال ندوة تطور العل�وم الفقهية - التأليف املوس�وعي والفقه 
املقارن، ط. وزارة األوقاف والش�ؤون الدينية - س�لطنة عان، الطبعة: الثالثة ١٤٣٣ه� 

- )0١)م.
١٧- الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، للحجوي، دار الرتاث – القاهرة.

١8- في�ض القدي�ر رشح اجلامع الصغري: لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفني بن عي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: ١0٣١ه�(، ط. 

املكتبة التجارية الكرى – مرص،  الطبعة: األوىل ١٣٥٦ه�. 
١9- املجددون يف اإلسالم، د. عبد املتعال الصعيدي، ط. دار احلامي للطباعة - مرص. 
0)- معامل اهلدى إىل فهم اإلسالم: مروان إبراهيم القييس، تقديم: حممد إبراهيم شقرة، 

الطبعة الثانية، ١٤١١ه� - ١990م.
١)- مفه�وم جتدي�د الدين، د. بس�طامي حمم�د س�عيد، ط. مركز التأصيل للدراس�ات 

والبحوث الطبعة: الثانية ١٤٣٣ه� - 0١٣)م.
))- مق�ال بعنوان: مفهوم التجديد يف الفكر اإلس�المي، د. ملحمد مراح، جملة القافلة، 

العدد الثالث، املجلد الثامن واألربعون ١999م.
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٣)- من أعالم املجددين: لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، ط. دار املؤيد، الطبعة: 
األوىل ١)١٤ه� - 00١)م.

٤)- وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية، دكتور/ حممد سالم مدكور، بحث مقدم ملؤمتر 
الفقه اإلسالمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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فهرس البحث

124 ........................................................................ مـهت  لم�تـد ا

130 ...................... �تهت 
صف هت ما �تد س�ف د ل�تحف �ف ا

إ
�ف ا �تد و�ف�تا د ل�تحف ه�تهت ا ل�تمه�تد ما ا

130 .............................. روع�ت�ته
لهت م��ث د

إ
�تد وا د ل�تحف ه�تهت ا ول: ما

ل�إ لمطل�ف ا ا

132 ... �تهت
صف هت ما �تد س�ف د ل�تحف �ف ا

إ
�ف ا وى، و�ف�تا

�ت ل�ف �تد ا د لم�تصود �ف�تحف : ا �ت
�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

138 ................................... ع�ثه �تد و�فوا د ل�تحف �ت ا ررا : م�ف ل�ث ل�ثا لمطل�ف ا ا

140 .................................. لهت صا
�تد للاإ د ل�تحف �ت ا ا

ف
� ا م م�ف �فع: عد لرا لمطل�ف ا ا

140 ................................. ل�إسلام�تهت ر�تعهت ا
ل��ث ص ا

�إ صا مس: �ف ا لحف لمطل�ف ا ا

143 ......... �إصه صا ه و�ف
ت
ل�� ا �ف محف وى، و�ف�تا

�ت ل�ف �ت ا
�تد �ف د ل�تحف �فط ا وا

ول: صف
ل�إ صل ا ل�ف ا

وى ...................... 143
�ت ل�ف �ت ا

�تد �ف د ل�تحف �ت�تر( ا و )معا
إ
�فط ا وا

ول: صف
ل�إ لم�فح�ث ا ا

149 .................................. وى 
�ت ل�ف �ت ا

�تد �ف د ل�تحف ل��ت ا ا : محف �ت
�ف ل�ثا لم�فح�ث ا ا

152 ................................ وى
�ت ل�ف �ت ا

�تد �ف د ل�تحف ص ا
�إ صا : �ف ل�ث ل�ثا لم�فح�ث ا ا

157 .............................. �تد  د ل�تحف �ت ا
ط�إهت �ف ا لحف ه�تم ا ا لم�ف �فع: ا لرا لم�فح�ث ا ا

159 ................................... �ته  ا د وص�ف د لمحف روط ا
مس: ��ث ا لحف لم�فح�ث ا ا

164 ..................................... �تـد د ل�تحف �ت�ث ا س: �ــول �ـد د لسا لم�فح�ث ا ا

169 ....................................... �تـ�ف  د د لمحف حف مـ�ف ا
دف مـا

�فع: �ف لسا لم�فح�ث ا ا

�تد........................................... 169 د ل�تحف �ت ا
ور� �ف �ترف ود

لعرف د ا عمر �ف�ف ع�ف

174 .............................................. �تد د ل�تحف �ت ا
ور� �ف ع�ت ود

ف
� ا لسث م ا ل�إما ا

180 ....................................... �تد د ل�تحف �ت ا
ور� �ف ل ود �ف �مد �ف�ف ��ف

إ
م ا ل�إما ا

�تد ................................................... 184 د ل�تحف �ت ا
ور� �ف �تم�تهت ود

�ف�ف �ت ا

188 ................................................................... ـرىت لط�ف م ا ل�إمـا ا

188 ............................................................ محمود �ف�ف س�فك�تك�ت�ف

188 .............................................. ر�ف 
لمعف سد ا

إ
: ا �ت�ف

�ف سث  �ف�ف �تا
�توس�ف

لعر�ف�ت ..................................... 188 �ف�ف ا  ا
ىت

��ف ل�تا طف ا
ف
� لحا لعلامهت ا م ا ل�إما ا
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189 .................................................... م
لسلا د ا لعرف �ف�ف ع�ف لعلامهت ا ا

189 ....................................................... �ت
�ف لعس�تلا ر ا �ف�ف �حف م ا ل�إما ا

190 .......
ىت
�ت لمس�ت�ف  وا

ىت
�ت لم�ف وى وا

�ت ل�ف  �فكل م�ف ا
لم�تعل�تهت م ا �كا

ل�إ �ت ا
: �ف �ت

�ف ل�ثا صل ا ل�ف ا

190 ...............
ىت
�ت لمس�ت�ف  وا

ىت
�ت لم�ف �ف ا ا د

آ
�ف ا وى و�ف�تا

�ت ل�ف ��ر ا ا ول: ع�ف
ل�إ لم�فح�ث ا ا

وى................................................... 191
�ت ل�ف ��ر ا ا ول: ع�ف

ل�إ لمطل�ف ا ا

193 .............................
ىت
�ت لمس�ت�ف  وا

ىت
�ت لم�ف روط ا

�ف و��ث ا د
آ
: ا �ت

�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

198 ...........................
ىت

��ف ل�تا وى و�كم ا
�ت ل�ف  �ف�ت�ف ا

ت
ر�

ل�ف : ا ل�ث ل�ثا لمطل�ف ا ا

هت  م�ف ف
ر
ل�إ ا �تر 

�ف�تعف �ترها 
�تعف ل  ا ومحف وى 

�ت ل�ف ا �ل  مرا  : �ت
�ف ل�ثا ا لم�فح�ث  ا

 

199 ............................................................. ل� لمصا ل وا �وا
ل�إ وا

199 ................................................. وى
�ت ل�ف �ل ا ول: مرا

ل�إ لمطل�ف ا ا

وى............................................... 200
�ت ل�ف �تر ا

ل �تعف ا : محف �ت
�ف ل�ثا لمطل�ف ا ا

201 ............... ل� لمصا ل وا �وا
ل�إ هت وا م�ف ف

ر
ل�إ �تر ا

وى �ف�تعف
�ت ل�ف �تر ا

: �تعف ل�ث ل�ثا لمطل�ف ا ا

207 ........................................................................ �تمــهت  ا لحف ا

210 ................................................................... ع  �ف لمرا ـ�ت ا �ف
�ث

220 .................................................................... ل�فح�ث هرس ا
ف
�
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﷽�

���ن�ة�اء إ
�ل�ا
� ���ن��ة ا ��د��ة�د  ��ن

���ل�ة ا

ر�ة ا ء ��ن �ةا
ن
� �ة �ن�و اأ را � ا �ة وم�ن �نرا

�ن

�ي
�ن ا �لورد ور/ �ع�م�و ا

ي
�ل�د�ل�ت ا

�ة
ة
لم�صر� ء ا �ةا

ن
� ل�أ ر ا ا ر�ة�ن �ند ل�ةد �ةر ا و� ومد

�ة ل�ن م�ة�ن ا
أ
ا

اإلطار املفاهيمي للبحث

�قد: د حب
ل�ق هوم ا

)1( م�ب

مقدمة: منهج التناول )محاولة لردِّ االعتبار للمفهوم(:
إن تن�اول مفهوم التجدي�د بالبيان ال بدَّ أن يلتزم بمنهجية التعام�ل مع عامل املفاهيم التي 
ختتل�ف عن الس�بيل املعريف عن التعامل مع الس�احة املعرفية للمصطل�ح العلمي؛ حيث 
التط�ور املس�تمر واإلضافات املتوالي�ة يف عامل املفاهيم، واالس�تقرار والثب�ات املعريف يف 

ساحة املصطلح.
م�ن ثمَّ كان من الواج�ب املعريف أن تتمَّ عملية البيان لكلم�ة »التجديد« من خالل النظر 
إليه�ا باعتباره�ا مفهوًم�ا ما زال�ت تتوافر عىل اإلضافات م�ن العقول واجله�ود العلمية 

والعملية.
وقد رأيت يف هذا البحث أن تتم هذه العملية البيانية من خالل حمورين أساسني مها:
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١- املحور الداليل ملفهوم التجديد.
)- حمور التجربة التارخيية ملفهوم التجديد.

وقد اخرتت أن تكون عملية البيان عىل هذا النحو يف حماولة لردِّ االعتبار ملفهوم التجديد 
ال�ذي أرى أنه ت�مَّ تعطيله إجرائيًّا بحبس�ه حت�ت ركام تفاصيل اخلالف�ات اللغوية حول 
مضمون�ه بعيًدا عن اخلرات العملي�ة التي قام هبا علاؤنا املبتك�رون للعلوم واملجددون 

للفنون، والتي هي بحقٍّ خرُي بياٍن ملفهوم التجديد. 
)- املحور الداليل ملفهوم التجديد:

)أ( داللة »التجديد« يف اللغة:
د«، ومن املعلوم أن من أحد أغراض  التجدي�د مصدر من الفعل الرباعي املضعف »ج�دَّ
التضعي�ف يف اللغ�ة التصي�ري، ومن ثمَّ س�تجد معاجم اللغ�ة تنصُّ ع�ىل أن التجديد هو 
ُة: َمْصَدُر اجلَِديِد، وَأَجدَّ َثْوًبا  تصي�ري ال�يء جديًدا، قال ابن منظور يف بيان ذلك: »واجِلدَّ
ده  ه وَجدَّ د اليُء: َصاَر َجِديًدا، وَأَجدَّ ٍر، وجت�دَّ ه، وثياٌب ُجُدٌد: ِمْثُل رَسيٍر ورُسُ واْس�َتَجدَّ

ُه َجِديًدا«)١).  َ ه: َأي َصريَّ واْسَتَجدَّ
وق�د ب�نيَّ صاحب املصب�اح معنى اجلدي�د الذي يتوقف علي�ه معرفة التجديد، ثمَّ أش�ار 
ًة َفُهَو َجِديٌد، َوُهَو  ُء جَيِد بِاْلَكرْسِ ِجدَّ ْ لدخول التجديد يف املعنويات عندما قال: »َجدَّ اليَّ
َد ُهَو، َوَقْد ُيْسَتْعَمُل  ُه: إَذا َأْحَدَثُه َفَتَجدَّ ُه َواْسَتَجدَّ َد ُفاَلٌن اأْلَْمَر َوَأَجدَّ ِخاَلُف اْلَقِديِم، َوَجدَّ

ُه«))). اْسَتَجدَّ اَلِزًما َوَجدَّ
وقال ابن منظور يف بيان معنى آخر للجديد: »واجلَديُد: َما اَل َعْهَد َلَك بِِه، َولَِذلَِك ُوِصف 

امْلَْوُت باجلَديد« )٣).
ُة: َنِقيض البىِل«)٤). وقال يف بيان معنى اجلدة: »واجِلدَّ

وكأن الداللة اللغوية لكلمة التجديد تنحرص يف صريورة اليء جديًدا؛ بمعنى أن يصبح 
ال عهَد لك به، أو أنه ال يبىل ويظلُّ باقًيا. 

)١)  لسان العرب، البن منظور، )ج ٣/ ص ١١١(، دار صادر – بريوت، الطبعة الثالثة - ١٤١٤ه�.
)))  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي، )ج ١/ ص )9(، املكتبة العلمية بريوت.

)٣)  لسان العرب، البن منظور، )ج ٣/ ص )١١(.
)٤)  نفس املرجع، )ج ٣/ ص ١١١(.
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)ب( داللة »التجديد« يف القرآن:
إذا انتقلنا إىل القرآن الكريم باعتباره مصدًرا دالليًّا آخر، فس�نجد أن الذكر احلكيم مل ترد 

فيه كلمة التجديد، يف حني وردت كلمة جديد يف عدد من آياته مثل:
ءِنَّا لَِف َخۡلٖق َجِديٍد{]الرعد: ٥[.

َ
ءَِذا ُكنَّا تَُرٰبًا أ

َ
}ِإَون َتۡعَجۡب َفَعَجٞب قَۡولُُهۡم أ

ٌد إِْنَشاُؤَنا َوإَِعاَدُتنَا َخْلًقا َجِديًدا َكَا ُكنَّا َقْبَل َوَفاتِنَا!!«)١). ا مَلَُجدَّ قال الطري يف تفسريها: »إِنَّ
ِت ِبَۡلٖق َجِديٖد{ ]إبراهيم: ١9[.

ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َوَيأ

ۡ
}إِن يََشأ

ق�ال اإلم�ام الرازي يف »مفات�ح الغيب« يف تفس�ريها: »َواْل�َمْعنَى: َأنَّ َم�ْن َكاَن َقاِدًرا َعىَل 
، َفبَِأْن َيْقِدَر َعىَل إِْفنَاِء َق�ْوٍم َوإَِماَتتِِهْم َوَعىَل إجَِياِد آَخِريَن  خلق الس�اوات َواأْلَْرِض بِاحْلَ�قِّ
َوإِْحَياِئِه�ْم َكاَن َأْوىَل؛ أِلَنَّ اْلَق�اِدَر َع�ىَل اأْلَْصَعِب اأْلَْعَظ�ِم بَِأْن َيُكوَن َقاِدًرا َعىَل اأْلَْس�َهِل 
�َة، ُيِريُد: ُأِميُتُك�ْم َيا َمْعرَشَ  اِر َمكَّ َطاُب َم�َع ُكفَّ اأْلَْضَع�ِف َأْوىَل. َق�اَل اْب�ُن َعبَّ�اٍس: َهَذا اخْلِ

ا ِمنُْكْم َوَأْطَوَع ِمنُْكْم«))). اِر َوَأْخُلُق َقْوًما َخرْيً اْلُكفَّ
وقال أبو جعفر الطري يف تفسريها: »يقول عز ذكره لنبيه حممد -صىل اهلل عليه وسلم-: 
أمل َتَر يا حممد بعني قلبك، فتعلم أن اهلل أنش�أ الس�اوات واألرض باحلق منفرًدا بإنش�ائها 
ِت ِبَۡلٖق َجِديٖد{، يقول: إن الذي تفرد 

ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َوَيأ

ۡ
بغري ظهري وال ُمعني }إِن يََش��أ

بخلق ذلك وإنش�ائه من غري معني وال رشيك، إن هو شاء أن ُيْذهبكم فيفنيكم، أذهبكم 
د خلقهم«)٣). وأفناكم، ويأِت بخلق آخر سواكم مكانكم، فيجدِّ

ءِنَّا لََمۡبُعوثُ��وَن َخۡلٗقا َجِديٗدا{ ]اإلرساء: ٤9[. قال 
َ
ءَِذا ُكنَّا ِعَظٰٗما َوُرَفًٰتا أ

َ
}َوقَالُ��ٓواْ أ

ه إىل حال  د اهلل خلقكم، ويردَّ الزخمرشي يف تفس�ريها: »واملعنى: أنكم تس�تبعدون أن جيدِّ
احلياة وإىل رطوبة احلّي وغضاضته بعد ما كنتم عظاًما يابسًة، مع أن العظاَم بعُض أجزاء 
احل�ي، ب�ل هي عمود خلقه الذي يبنى عليه س�ائره، فليس بب�دع أن يردها اهلل بقدرته إىل 

)١)  جام�ع البي�ان ع�ن تأوي�ل آي القرآن، الب�ن جرير الط�ري، )ج ١٣/ ص )٤٣(، حتقيق: الدكت�ور عبد اهلل بن عبد 
املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر، الدكتور عبد السند حسن يامة، دار هجر 

للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل، ))١٤ه� - 00١)م.
)))  مفاتيح الغيب )التفس�ري الكبري(، لإلمام فخر الدين الرازي، )ج ١9/ ص )8(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، الطبعة الثالثة، 0)١٤ه�.
)٣) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، البن جرير الطري، )ج ١٦/ ص ٥٥٦(.
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حالتها األوىل«)١).
ءَِذا ُكنَّا ِعَظٰٗما َوُرَفًٰتا 

َ
وقال النس�في يف تفس�ريها: »}َوقَالُٓواْ{، أي منكرو البع�ث: }أ

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلٗقا َجِديٗدا{ أي جمددا«))).
َ
أ

)ج( داللة »التجديد« يف السنة:
أما الس�نة املطه�رة، فقد وردت فيه�ا مادة التجدي�د يف صيغة الفعل املض�ارع؛ وذلك يف 
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- قال: »إن 

د هلا دينَها«)٣). اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأِس كلِّ مائِة سنٍة َمن جيدِّ
دوا إيانكم، قيل  ومن ذلك أيًضا قول النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم- ألصحابه: »جدِّ

يا رسول اهلل: وكيف نجدد إياننا. قال: أكثروا من قول ال إله إال اهلل«)٤).
إن القص�َد األص�ي من إيراد ه�ذا احلديث بطرق�ه املختلفة، هو إثب�اُت رشعية مصطلح 
التجدي�د؛ إذ لوال هذا احلديث الرشيف النتفت اإلس�المية عن�ه، أما القصد التبعي فهو 
حماول�ة متواضع�ة لفهم معاين التجديد، انطالًقا من جهود علاء الرشيعة الذين قدموا لنا 
تفسرًيا وحتديًدا اختلف باختالف ألفاظ الروايات من جهة، وباختالف العرص من جهة 
ثانية، ونجد صدى هذا االختالف يف الفكر اإلسالمي احلديث واملعارص، حيث اصطبغ 

مفهوم التجديد بسات الفكر املتداول وتفاعله مع القضايا املستجدة.

)١)  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمرشي، )ج )/ ص ٦٧١(، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 
١٤0٧ه�.

))) تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، لإلمام النسفي، )ج )/ ص ٦0)(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
ع�ي بدي�وي، راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مس�تو، النارش: دار الكلم الطيب، ب�ريوت، الطبعة األوىل، ١٤١9ه� - 

١998م. 
)٣)  أخرج�ه أمح�د يف مس�نده بلفظ: »إن اهلل يمن عىل أهل دينه عىل رأس كل مائة س�نة برج�ل من أهل بيتي يبني هلم أمر 
دينه�م«، وأخرج�ه البيهق�ي يف املعرفة )١/ 08)، رق�م ))٤(. وأخرجه أيًضا أبو داود يف س�ننه يف املالحم )٤/ ١09، 
رقم 9١)٤(، والطراين يف األوسط )٦/ ٣)٣، رقم ٧)٦٥(، واحلاكم يف املستدرك يف الفتن وصححه )٤/ ٥٦٧، رقم 
)8٥9(، واخلطيب ))/ ٦١(، والديلمي )١/ ١٤8، رقم )٥٣(. قال املناوي يف فيض القدير ))/ )8)(: »قال الزين 
العراقي وغريه: س�نده صحيح«. وقال الس�خاوي يف املقاصد احلسنة: »وسنده صحيح، ورجاله كلهم ثقات«، وقال عنه 
العجلوين يف كش�ف اخلفاء: »رواه أبو داود عن أيب هريرة عن رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم- وأخرجه الطراين يف 
األوسط عنه أيًضا بسنٍد رجاُله ثقاٌت، وأخرجه احلاكم من حديث ابن وهب وصححه، وقد اعتمد األئمة هذا احلديث«.

)٤)  أخرجه أمحد يف مسنده، )ج)/ ص ٣٥9(، واحلاكم يف املستدرك )ج٤/ ص 8٥)(.
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2- حمور التجربة التارخيية ملفهوم لتجديد:
)أ( تعيني العلاء لبعض املجددين:

لق�د كان م�ن أكر الدوال عىل عيش املس�لمني لقضية التجدي�د باعتبارها جزًءا ال يتجزأ 
من إياهنم بدينهم ونموذجهم املعريف استمراُرهم يف تعيني األعالم الذين استحقوا لقب 
املج�دد، فنجدهم يتتبعون املجددين يف كل عرص، ومن النصوص املهمة يف هذا الس�ياق 

نصُّ املناوي يف فيض القدير:
»اخل�ر اآليت وه�و: »إن اهلل يبعث...« إىل آخره؛ وذلك ألنه س�بحانه مل�ا جعل املصطفى 
خامتَة األنبياء والرسل، وكانت حوادُث األيام خارجًة عن التعداد، ومعرفُة أحكام الدين 
الزم�ًة إىل ي�وم التناد، ومل تِف ظواهُر النصوص ببياهنا، بل ال بد من طريٍق واٍف بش�أهنا، 
اقتضت حكمة امللك العالم ظهوَر َقْرم من األعالم يف غرة كل قرن ليقوم بأعباء احلوادث؛ 
إج�راًء هلذه األمة م�ع علائهم جمرى بني إرسائيل مع أنبيائهم، ف�كان يف املئة األوىل عمر 
بن عبد العزيز، والثانية الشافعي، والثالثة األشعري أو ابن رشيح، والرابعة اإلسفراييني 
أو الصعلوكي أو الباقالين، واخلامس�ة حجة اإلس�الم الغزايل، والسادسة اإلمام الرازي 
أو الرافع�ي، والس�ابعة ابن دقيق العيد، ذكره الس�بكي، وجعل الزي�ن العراقي يف الثامنة 
اإلس�نوي بع�د نقله عن بعضهم أنه جعل يف الرابعة أبا إس�حاق الش�ريازي، واخلامس�ة 

السلفي، والسادسة النووي، انتهى. وجعل غريه يف الثامنة البلقيني«)١).
)ب( قضية تعدد املجددين يف القرن )السعي يف توسيع دائرة التجديد(:

ومل يتوقف العلاء يف مناقش�ة قضية التجديد عند تعني املجددين، بل تطرقوا ملس�ائَل تبني 
دراستهم لقضية التجديد بجميع أبعادها با يف ذلك النظر يف واقع األمة وقضية التجديد، 

، أال وهو: هل املجدد يف كل مائة عام فرد واحد؟ ولذا أوردوا تساؤاًل مهاًّ
ويقول ابن األثري: »ال يلزم أن يكون عىل رأس املائة املبعوث رجاًل واحًدا، وإنا قد يكون 

واحًدا وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة »َمْن« تقع عىل الواحد واجلمع«.
ويقول احلافظ ابن حجر: »ال يلزم أن يكون يف رأس كلِّ مائِة س�نٍة واحٌد فقط، بل يكون 

)١)  في�ض القدي�ر رشح اجلام�ع الصغ�ري، للمن�اوي، )ج ١/ ص 9(، املكتب�ة التجارية الكرى، م�رص، الطبعة األوىل، 
١٣٥٦ه�.
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األم�ر فيه ك�ا ذكر يف الطائفة وه�و متجٌه، فإن اجت�اع الصفات املحت�اج إىل جتديدها ال 
ينح�رص يف ن�وٍع من أنواع اخلري، وال يلزم أن مجيع خصال اخلري كلها يف ش�خٍص واحٍد، 
إال أن ُيدع�ى ذل�ك يف عمر بن عبد العزيز، فإنه كان القائ�م باألمر عىل رأس املائة األوىل 

باتصافه بجميع صفات اخلري، وتقدمه فيها«)١).
وق�ال املن�اوي يف هذا الس�ياق: »وال مانع من اجلمع، فقد يكون املج�دد أكثر من واحد. 
ق�ال الذهبي: )من( هنا للجم�ع ال للمفرد، فنقول مثال عىل رأس الثالثائة ابن رشيح يف 
الفقه، واألش�عري يف األصول، والنس�ائي يف احلديث، وعىل الستائة مثاًل الفخر الرازي 
يف الكالم، واحلافظ عبد الغني يف احلديث، وهكذا. وقال يف جامع األصول: قد تكلموا 
يف تأوي�ل هذا احلديث، وكلٌّ أش�ار إىل القائم الذي ه�و من مذهبه ومحلوا احلديث عليه، 

واألوىل العموم، فإن )من( تقع عىل الواحد واجلمع« ))).
)ج( تعدد اختصاصات التجديد )حماولة وصول لتجديد احلياة(:

والتجديد عنرص تطور للحياة وتقدم ورفع لدرجة االس�تعداد الثقايف للمجتمعات، وملا 
فه�م املس�لمون ذلك علموا أن التجديد ال بدَّ أن يصب�ح ظاهرًة حياتيًة، ولذلك ال بدَّ أال 
يقترَص عىل جمال واحد معريف مثل الفقه، بل ال بدَّ أن يسعى كلُّ جمتهد إىل التجديد ولو يف 

غري الفقه، وال ينحرص يف الفهم الظاهر الضيق للحديث بأنه جتديد يف األحكام.
وق�د فهم علاء املس�لمني ذلك؛ فقد قال ابن األثري: »وكذل�ك ال يلزم منه أن يكون أراد 
باملبع�وث: الفقهاَء خاصة -كا ذهب إليه بعض العلاء- ف�إن انتفاع األمة بغريهم أيًضا 
كث�ري مث�ل: أويل األمر، وأصحاب احلديث، والقراء والوع�اظ، وأصحاب الطبقات من 
الزه�اد؛ ف��إن ك�ل ق�وٍم ينفعون بفن ال ي�ن�فع به اآلخر؛ إذ األصُل يف حفظ الدين حفُظ 
قانوِن السياس�ة، وبثُّ العدل والتناصف الذي به حتقن الدماء، وُيتمكن من إقامة قوانني 
الرشع، وهذا وظيفة أويل األمر، وكذلك أصحاب احل�ديث ينف�ع�ون بضبط األحاديث 
التي هي أدلة الرشع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون 
باملواع�ظ واحل�ثِّ عىل ل�زوم التقوى والزهد يف الدني�ا، فكل واحد ينفع بغ�ري ما ينفع به 

)١)  فتح الباري رشح صحيح البخاري، احلافظ ابن حجر، )ج ١٣/ ص 9٥)(.
)))  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، )ج ١/ ص 9(.
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اآلخ�ر، فإذا حتمل تأويل احلديث عىل هذا الوجه كان أوىل وأبعد من التهمة، فاألحس�ن 
واألجدر أن يكون ذلك إش�ارة إىل حدوث مجاعٍة من األكابر املش�هورين عىل رأس كل 

مائة سنة، جيددون للناس دينهم«. 
ومن اإلش�كاليات املعرفية في�ا يتعلق بمفهوم التجديد ما يراه بع�ض الكتَّاب يف املجال 
ا هلا، بل هو  احلض�اري من كون »عملي�ة التجديد احلضاري يعدُّ التقليد مناقًض�ا ومضادًّ
أع�دى أعدائها، وإن عملية التجديد جيب أن تأخذ عىل عاتقها كخطوة س�لبية هدمية أن 
هت�دم تلك العقلية -عقلية التقلي�د- باحثًة عن عواملها والقضاء عىل جذورها وأن تعيد 

تشكيل العقل املسلم«)١).
وتقع اإلشكالية يف عدم الفهم الدقيق ملفهوم التقليد، وعدم التفرقة بني نوعني من التقليد: 
األول إجي�ايب، وهو التقليد املرحي، وهو التزام أصول املدارس العلمية الرتاثية حتى تتمَّ 
عملية التهيئة والتأهيل للدارس ليبدأ يف مرحلة السري يف طريق االجتهاد وممارسة مهامه، 
والثاين س�لبي، وهو الذي قد يكون يقصده الكاتب، واألوىل اس�تعال مصطلح اجلمود 

مع هذا النوع حتى ال هندر كرامة املفهوم اإلجيايب للتقليد. 

ء: �قا
ب
� ل�إ هوم ا

)2( م�ب

)أ( اإلفتاء لغة:
اإلفتاء مصدر من الفعل الرباعي املزيد باهلمرة )أفتى( من قوهلم: أفتى يفتي إفتاًء: بمعنى 
اإلبانة. قال ابن منظور: »وَأْفَتاه يِف األَمر: َأباَنه َلُه. وَأْفَتى الرجُل يِف املسَألة واْسَتْفَتْيته فِيَها 

فَأْفَتايِن إْفَتاء«))).
والَفْت�وى تس�تعمل يف معنى اإلفت�اء، وإن مل تكن مصدًرا مثله، بل اس�م مصدر، قال ابن 

منظور: »وُفًتى وَفْتَوى: اْسَاِن ُيوَضَعاِن َمْوِضَع اإِلْفتاء«)٣). 
- َوِهَي اْس�ٌم  وق�ال الفيومي يف املصباح املنري: »اْلَفْتَوى -بِاْلَواِو بَِفْتِح اْلَفاِء َوبِاْلَياِء َفُتَضمُّ

)١)  انظر بناء املفاهيم، )ج ١/ ص ٣٥٤، ٣٥٥(، الطبعة األوىل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ١998م. 
)))  لسان العرب، البن منظور، )ج ١٥/ ص ١٤8(. 

)٣)  املرجع نفسه، املوضع نفسه. 
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َ احْلُْكَم« )١). ِمْن َأْفَتى اْلَعامِلُ إَذا َبنيَّ
وي�أيت اإلفتاء بمعنى آخر، وهو تعبري الرؤيا، قال ابن منظ�ور: »َوُيَقاُل: َأْفَتْيت ُفاَلًنا ُرْؤَيا 

َرآَها إِذا عرهتا َلُه«))).
وتفاتوا إىل فالن: حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا. قال ابن منظور:»َويِف احْلَِديِث: »َأن 

اُح: اَكُموا إِليه َواْرَتَفُعوا إِليه يِف الُفْتيا.....؛ َقاَل الطِِّرمَّ َقْوًما َتَفاَتوا إِليه«؛ َمْعنَاُه: حَتَ
... َوِمْن َجْرٍم، وُهْم َأهُل التََّفايِت  َأنِْخ بِِفناِء َأْشَدَق ِمْن َعِديٍّ

َأي التَّحاُكم وَأهل اإِلفتاء«)٣).
)ب( اإلفتاء يف الكتاب والسنة:

مل خيتلف ما ورد يف الكتاب والسنة من معاٍن عن ما جاء يف لغة العرب؛ فقد ورد يف الذكر 
ۡفُتوِن ِف رُۡءَيَٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا 

َ
َها ٱلَۡمَلُ أ يُّ

َ
أ احلكيم يف قصة يوس�ف عليه الس�الم: }َيٰٓ

ۡمرِي َما 
َ
ۡفُتوِن ِفٓ أ

َ
َه��ا ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ وَن{ ]يوس�ف: ٤٣[. ويف قصة س�بأ: }قَالَۡت َيٰٓ َتۡعُبُ

ٰ تَۡش��َهُدوِن{ ]النمل: )٣[. ويف كال اآليتني اس�تعملت الكلمة  ۡمًرا َحتَّ
َ
ُكنُت قَاِطَعًة أ

لإلجاب�ة عىل س�ؤال ال يتعل�ق باألحكام الرشعية، ولكنه اس�تعمل يف الق�رآن الكريم يف 
ُ ُيۡفتِيُكۡم  طلب احلكم الرشعي أيًضا، قال اهلل تعاىل: }َويَۡسَتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ
ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِ{  { ]النس�اء: ٧)١[، وقوله تعاىل: }يَۡس��َتۡفُتونََك قُِل ٱللَّ فِيِهنَّ

]النساء: ١٧٦[.
ويف معنى بيان احلكم الرشعي ُروي عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم- حديث 
َوابَِصَة ْبِن َمْعَبٍد األََسِديِّ َيُقوُل: »َأَتْيُت َرُسوَل اهلل -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم- َأْسَأُلُه َعِن اْلِرِّ 
ُه  �ِذي َبَعَثَك بِاحْلَقِّ إِنَّ َواإِلْث�ِم، َفَقاَل: َيا َوابَِصُة، ِجْئَت َتْس�َأُلنِي َعِن اْلِرِّ َواإِلْثِم. ُقْلُت: َوالَّ
َح َصْدُرَك، َواإِلْثُم َما َحاَك يِف َصْدِرَك َأْو َكاَن  ِذي ِجْئُت َأْس�َأُلَك َعنُْه. َقاَل: اْلِرُّ َما اْنرَشَ الَّ

يِف َصْدِرَك َوإِْن َأْفَتاَك َعنُْه النَّاُس«)٤).

)١)  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي، )ج )/ ص )٤٦)
)))  لسان العرب، البن منظور، )ج ١٥/ ص ١٤8(.

)٣)  املرجع نفسه، املوضع نفسه. 
، بِإِْس�نَاٍد َحَسٍن« )انظر:  اِرِميِّ َد ْبِن َحنَْبٍل َوالدَّ َماَمنْيِ َأمْحَ ينَاُه يِف ُمْس�نََدِي اإلِْ )٤)  قال املال عي القاري: »َحِديٌث َحَس�ٌن ُروِّ
مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، )ج 8/ ٣١٧٤(، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، ))١٤ه� - )00)م.
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ب البخاري باًبا فقال فيه: »باب الفتيا وهو واق�ف عىل الدابة أو غريها«، وأورد  وق�د ب�وَّ
فيه حديَث عبد اهلل بن عمرو أن رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وس�لم- وقف يف حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه، فقال احلافظ يف رشحه للتبويب: »قوله )باب الفتيا( هو بضم 

الفاء، وإن قلت الفتوى فتحتها، واملصادر اآلتية بوزن فتيا قليلة مثل تقيا ورجعى«)١).
)ج( اإلفتاء يف االصطاح:

الناظر يف تعريف العلاء لإلفتاء جيدهم قد سلكوا يف تعريفهم له اجتاهني:
ف ع�دد م�ن العلاء اإلفت�اء بأنه تبيني، مث�ل العالمة منص�ور البهويت احلنبي  األول: ع�رَّ
 ) ِعيُّ ْ َ احْلُْكُم الرشَّ حي�ث قال:»)َوِهَي( َأْي: اْلُفْتَيا اْس�ُم َمْص�َدٍر ِمْن َأْفَتى ُيْفتِي إْفَتاًء )َتَب�نيَّ

اِئِل َعنُْه« ))). لِلسَّ
وكذل�ك الفيومي يف املصباح املنري حيث ق�ال: »اْلَفْتَوى بِاْلَواِو بَِفْتِح اْلَف�اِء َوبِاْلَياِء َفُتَضمُّ 

َ احْلُْكَم«)٣). َوِهَي اْسٌم ِمْن َأْفَتى اْلَعامِلُ إَذا َبنيَّ
والظاه�ر من حتليل هذا االجتاه هو الرتكيز عىل قضية االس�تنباط لألحكام الرشعية التي 
يقوم هبا املفتي؛ حيث ينظر يف األدلة التفصيلية مستخرًجا منها أحكام الوقائع التي يفتي 

فيها.
ْفَتاُء  ف اإلفت�اء بأنه إخب�اٌر، مث�ل اإلمام احلط�اب املالكي حي�ث ق�ال: »َواإْلِ الث�اين: ع�رَّ
ْلَزاِم«)٤). وكذلك الدس�وقي املالكي والعالمة  ِعيٍّ اَل َعىَل َوْجِه اإْلِ ْخَب�اُر َعْن ُحْكٍم رَشْ اإْلِ

الصاوي)٥).
وال�ذي يظهر م�ن تعريفات هذا االجت�اه تركيُز أصحابِ�ه عىل كون املفت�ي بمثابة املرتجم 

واملخر عن اهلل سبحانه وتعاىل، وليس منشًئا لألحكام.
واملعني�ان اللذان رك�ز عليها أهُل االجتاهني يف غاية األمهية يف بي�ان حقيقة اإلفتاء، ولذا 

)١)  فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري، للحاف�ظ اب�ن حج�ر العس�قالين، )ج ١/ ص ١80(، دار املعرفة، بريوت، 
١٣٧9ه�.

)))  رشح منتهى اإلرادات، للشيخ منصور البهويت، )ج ٣/ ص ٤٥٦ (، ط. دار الفكر.
)٣)  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي، )ج )/ ص )٤٦(. 

)٤)  مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، للحطاب، )ج ١/ ص ٣٣(، ط. دار الفكر. 
)٥)  حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، للعالمة الدسوقي، )ج ٤/ ١٥8(، دار إحياء الكتب العربية، وبلغة السالك 

ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي، )ج ٤/ ص 8))(، دار املعارف.
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أخت�ار هذا التعريف ال�ذي جيمع بينها، وهو أن: اإلفتاء بي�ان للحكم الرشعي يف واقعة 
بغري إلزام.

وذك�ر الواقع�ة هنا مهم، ولي�س كا يرى بعض املعارصين م�ن أن ذكرها ال يفيد؛ وذلك 
ألنه قس�م الفت�اوى إىل الفتاوى الترشيعي�ة والفتاوى الفقهية والفت�اوى اجلزئية )١)؛ ألن 
صنع�ة املفت�ي يف احلقيقة ال تظهر وتتميز إال يف اس�تنباطه األحكام الرشعي�ة للوقائع مع 
ع�دم اإلل�زام، وعن�د النظر يف مس�ائل دون الوقائع ال يعتر هذا من قب�ل العمل اخلاص 
بصنع�ة املفت�ي، ويك�ون بناًء عىل ذل�ك ادعاُء وج�وِد صنعة خمتصة باملفت�ي عن غريه ممن 

يشاركونه استنباَط األحكام ليس صحيًحا.
ولك�ن الواق�ع العمي والنصوص الفقهية ت�دلُّ عىل متيز عمل املفتي ع�ن عمل غريه من 

الفقهاء، وهذا ال يكون إال مليزة يف موضوع عمله، أال وهي الوقائع.

ء: �قا
ب
� ل�إ �ق ا

ب
�قد � د حب

ل�ق هوم ا
)3( م�ب

)أ( قواعد تأسيس مفهوم التجديد في اإلفتاء:
إن م�ا س�بق بيانه ملفهومي التجدي�د واإلفتاء كان بمثاب�ة التوطئة والتقدم�ة لبيان مفهوم 

التجديد يف اإلفتاء الذي هو موضوع البحث.
وال بدَّ من تأكيد معاٍن أساسية هي القواعد اجلوهرية يف صياغة الرؤية التجديدية لإلفتاء، 

ومن أهم هذه القواعد:
قاعدة مهنية اإلفتاء وكونه صنعة: 

إين أرى أن م�ن أس�وء م�ا أصيبت به الس�احة اإلفتائي�ة يف عرصنا احل�ارض ظاهرًة أطلق 
عليه�ا »اس�تبحاث املفتني«، وهي ظاهرة حتول املفتني من كوهن�م أصحاب صنعة تعتمد 
عىل حزم مهارات مس�تفادة من جماالت متعددة إىل كوهنم باحثني فحس�ب، مما يعني فقد 
الس�احة اإلفتائية عىل املدى القريب لكثري من املهارات والقدرات واجلدارات التي متثل 

صلب العملية اإلفتائية.
ومهني�ُة اإلفتاء وكونه صنعًة معنًى راس�ٌخ يف تصور العل�اء املتقدمني عن اإلفتاء، بل هو 

)١)  انظر: أصول اإلفتاء وآدابه، للشيخ حممد تقي العثاين، )ص 9- ١١(، مكتبة معارف القرآن، كراتي، باكستان. 
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حقيقة مش�اهدة يف كل س�اعة يف جمالس اإلفتاء، ودعوين أقول بحرارة املارس�ة اإلفتائية 
وخرة ساعات القيام باملهام اإلفتائية: إن من مارس عرف.

فقد نقل لنا العالمة الونرشييس يف املعيار املعرب موقًفا من مواقِف هذه الصنعة، فيقول: 
»قال أبو األصبغ عيس�ى بن س�هل: كثرًيا ما سمعت شيخنا أبا عبد اهلل بن عتاب -ريض 
اهلل عن�ه- يق�ول: الُفتيا صنع�ة، وقد قاله أبو صالح أيوب بن س�ليان ب�ن صالح -رمحه 
اهلل- ق�ال: الفتي�ا دربة، وحضور الش�ورى يف جمالس احلكام منفعة وجترب�ة. وقد ابتليُت 
بالفتيا فا دريت ما أقول يف أول جملس ش�اورين فيه س�لان بن أس�ود وأنا أحفظ املدونة 

واملستخرجة احلفَظ املتقن.. والتجربُة أصٌل يف كل فن ومعنًى مفتقٌر إليه«)١).
وتأكيد قاعدة املهنية والصنعة يف اإلفتاء مل يتوقف عىل العلاء املتقدمني، بل ما زال يؤكده 
العلاء املشتغلون واملبتلون بمجالس اإلفتاء وحتليل إشكالياته والعمل عىل تطوير األداء 
اإلفتائ�ي، ومن هؤالء العالمة الش�يخ عبد اهلل بن بيه، ولذا جت�ده يقول يف كتابه »صناعة 
الفت�وى وفقه األقليات«: »قد يكون من املناس�ب أن نتحدث عن معنى »الصناعة« التي 
وردت يف عنواهن�ا؛ حي�ث إن مفه�وم الصناع�ة لي�س مت�داواًل يف جمال الفت�وى وميدان 
إصدار األحكام الرشعية، وهلذا فقد استش�كل بعض زمالئنا هذا العنوان موعًزا بتغيريه 
إىل مصطل�ح يناس�ب الفت�وى ويالئم البح�وث الرشعية، ولكن األمر خمتلف -حس�ب 
رأين�ا– فالفتوى صناع�ة؛ ألن الصناعة عبارة عن تركيب وعمل حيتاج إىل دراية وتعمل، 
فهي ليس�ت فعاًل س�اذًجا وال ش�كاًل بس�يًطا، بل هي من نوع القضايا املركبة التي تقرتن 
بمقدم�ات ك�رى وصغرى للوصول إىل نتيج�ة هي الفتوى، إًذا فالفت�وى منتج صناعي 
نات�ج عن عنارص عدة منه�ا الدليل، ومنها الواقع، والعالقة ب�ني الدليل بأطيافه املختلفة 

التي تدور حول النص وبني الواقع بتعقيداته«))).
قاعدة التجديد معياره التنمية: 

إن َجْعَل التنميِة معياًرا للتجديد يف اإلفتاء ليس أمًرا مبتدًعا، بل هو عمٌل باألصول الثابتة 
املتعلقة بوظيفة اإلفتاء احلياتية التي أدى األداء اإلفتائي القارص إىل تغييبها، فطاملا ذكرُت 

)١)  املعيار املعرب، للونرشييس، )ج ١0/ ص ٧9 (، نرش وزارة األوقاف املغربية.
)))  صناعة الفتوى وفقه األقليات، لفضيلة الشيخ العالمة عبد اهلل بن بيه، ص ٧، نرش املركز العاملي للوسطية.
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للمتدرب�ني ع�ىل مهارات اإلفتاء يف برامج التأهيل اإلفتائ�ي أن االجتاه اإلفتائي الصحيح 
هو االجتاه نحو اإلفتاء باألصلح، وليس كا يتصور بعض املش�تغلني بالدراسات الفقهية 
بأن�ه اإلفتاء باأليرس، نعم إن أغلب اختيارات املفتي يأخذ فيها باأليرس، ولكن هذا ليس 
ألن األخ�ذ باألي�رس مقص�ود يف ذاته، بل ألنه س�بيل وطريق للصالح، فيبق�ى أن املفتي 
جيته�د بنفس منهج نبي اهلل ش�عيب -عليه الس�الم- وهو يبني طريقت�ه حيث قال: }إِۡن 

ۡصَلَٰح َما ٱۡسَتَطۡعُت{]هود: 88[. رِيُد إِلَّ ٱۡلِ
ُ
أ

وهذا املعنى نجده جليًّا يف مقدمة اإلمام اإلسنوي املاتعة لكتابه »التمهيد يف ختريج الفروع 
ع�ىل األصول«؛ حيث قال: »َوبعد، فإن أصول الفق�ه علم عظم نفعه وقدره وعال رشفه 
وفخ�ره؛ إذ ه�و مثار األحكام الرشعي�ة ومنار الفتاوى الفرعية الت�ي هبا صالح املكلفني 
معاًش�ا ومعاًدا«)١). فيوضح يف ه�ذا النص أن وظيفة الفت�اوى الفروعية هي الصالح يف 

الدنيا واآلخرة.
وم�ن ث�م فال ع�رة بتجديد يف جمال اإلفتاء ال يكون له أثٌر مب�ارٌش أو غري مبارش عىل حياة 
الناس بحيث يسهم يف تنمية املجتمع والسعي نحو التقدم احلضاري والرفعة اإلنسانية.

وه�ذا يقتيض ب�كل وضوح أن تنَصبَّ جه�وُد التجديد يف اإلفتاء عىل معاجلة مش�كالت 
األداء اإلفتائي التي جعلته ال يكون دائًا داعًا لقضايا جمتمعه وال يشارك يف القيام بمهامه 

احلضارية بكفاءة وفعالية. 
قاعدة التجديد جتسي بني الواقع والفتوى:

ال بدَّ أن يستقرَّ يف ضمري املارسني لإلفتاء أن ما نعيشه يف واقعنا املعارص خيتلف يف الكثري 
ن العلاُء أحكاَمها يف املصنفات الفقهية،  من تفاصيله عن واقع الصور واملس�ائل التي دوَّ
وأن واقعن�ا املع�ارص تدخلت عوامُل كث�ريٌة يف َجْعِلِه أكثَر تش�ابًكا وتعقيًدا، وخاصة مع 
َتا اإلدراَك للزمان واملسافات والعالقات، بل  َ ثوريت املواصالت واالتصاالت اللتني غريَّ
وسامهتا يف تغيري مفهوم الشخصية التي حتولت إىل شخصيات اعتبارية عابرة للقارات.

ا مع كم املعارف التي تنتج فيه، وقد أصبح الواقع متسًعا  إن الواقع اتساعه يتناسب طرديًّ

)١)  التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول، لإلمام اإلس�نوي، ص ٤٣، املحقق: د. حممد حس�ن هيتو، النارش: مؤسسة 
الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ١٤00ه�.
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بص�ورة مل ت�َدْع تش�كًكا لناظر إىل أن العقل املس�لم حيت�اج -عىل وجه الرسع�ة- إىل بناء 
جسور بينه وبني هذا الواقع املتسع.

وإن أكثر جماالت احلياة التي حتتاج إىل هذا التجس�ري بني الواقع والعقل املسلم املجاالت 
التي هي بطبعها تقوم عىل تشغيل األضالع الثالثة ملثلث واجب الوقت:

. - إدراك النصِّ
- إدراك الواقع.

- إدراك كيفية تنزيل النص عىل الواقع.
ومل َأَر جمااًل يف العمل الديني اإلسالمي جتتمع فيه هذه األضالُع الثالثة مثل اإلفتاء، ولذا 
احتاج بشدة إىل بناء اجلسور دائمة االتصال والوصل بني املعارف العلمية يف عقل املفتي 

والتغريات احلياتية واملجتمعية. 
)ب( خصائص التجديد في اإلفتاء:

لقد أوضحت فيا سبق من بيان ملفهوم التجديد أن فيه ثالث ميزات:
األوىل: ع�دم اقتص�ار التجديد ع�ىل أهل فنٍّ بعينه، ب�ل إن التجديد ال�ذي مدحه الرشع 

الرشيف يتسع للتجديد يف كل املجاالت.
الثانية: أن التجديد ُسنة ماضية يف حياة املسلمني، وال بدَّ من االستمرار يف التجديد لينال 

املجددون رشَف دخول يف البشارة املحمدية بنعمة اهلل عىل األمة.
الثالثة: أن التجديد ال يأخذ شكاًل واحًدا سواء أكان إحياء ما اندرس أم اإلبداع واالبتكار 

وإضافة قيمة تسهم يف تعظيم املعرفة واالنتفاع اإلنساين بالعلم.
)ج( المقصود بمفهوم التجديد في اإلفتاء:

بعد ما سبق بيانه من عرض ألسس النظم ملفهوم التجديد يف اإلفتاء، يمكن أن نعرض ما 
انتهى إليه نظري من صياغة للتجديد يف اإلفتاء.

فالتجديد يف اإلفتاء هو:
إنش�اء املب�ادرات العلمية والعملية التي تس�هم يف إحي�اء ما اندثر من مفاهي�َم ووظائَف 
إفتائي�ٍة متس احلاجة هل�ا يف واقعنا املعارص، مع إدارة جلملٍة م�ن اإلجراءات وابتكار مجلة 
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من العلوم تسهم يف جعل األداء اإلفتائي أكثَر كفاءًة وفعاليًة يف حتقيق الغايات احلضارية 
اإلفتائية. 

وفيما ييل عرض خلريطة املنتجات املتعلقة باتلجديد يف اإلفتاء
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تعرض اخلريطة السابقة تصورات ألهم مالمح التجديد اإلفتائي وتتمثل يف:
دوران عملية التجديد اإلفتائي عىل حمورين مها:

املحور األول: حمور التجديد اإلفتائي اإلحيائي:
وهذا املحور ينقسم إىل قسمني:

- القسم األول: التجديد التذكريي:
وفي�ه جتد التجديد اإلفتائي التذكريي ببع�ض الوظائف اإلفتائية الرضورية التي اندثرت 
وأصبحت مهجورًة مثل وظيفة احلفاظ عىل اهلوية الوسطية املعتدلة للمجتمعات التي هبا 

تواجه املجتمعات املسلمة كلَّ حماوالت االحتالل ملساحات الفراغ فيها.
فإن مصدر الوعي املبارش األول يف س�احات اخلطاب الديني واملس�ؤول بالدرجة األوىل 
ع�ن التوعية الدينية يف املجتمعات املس�لمة -القائم بمهمة اإلفتاء فرًدا كان أو مؤسس�ة، 
ف�ا زال العل�اء ينصون عىل أن االحتياج للمفتي أوس�ع مدى عن غ�ريه من الفاعلني يف 

الساحة الدينية.
فالتذكري بوظيفة حامي اهلوية أصبح من أهم عنارص التجديد اإلفتائي يف واقعنا املعارص، 
وخاص�ة أن مقاوم�ة التيارات املتش�ددة واملنحرف�ة يمثل إماطة األذى ع�ن طريق الرقي 

واحلضارة.
وجتد أيًضا التجديد التذكريي ببعض املفاهيم التي يعدُّ غياهبا من أهم أسباب الرتاجع يف 
الساحة اإلفتائية، ومن أهم هذه املفاهيم التي جيب اسرتدادها وإعادة تشغيلها يف الساحة 

اإلفتائية مفهوم الصنعة واملهنة.
وال بدَّ من التأكيد عىل أن نتائج التحليل ملشكالت الساحة اإلفتائية تؤكد عىل أن من أهم 
أس�باب فوىض الفتاوى غياب مفهوم الصنعة واملهنة عن األداء اإلفتائي، وهذا يتجىل يف 

أقبح صوره يف تصدر غري املؤهلني مهنيًّا لإلفتاء.
- القسم الثاين: التجديد التصحيحي:

أما التجديد التصحيحي لإلفتاء فيتمثل يف تأكيد رس�الة اإلفتاء وإخراج اإلفتاء من محئة 
التعامل معه باعتباره وظيفة لالكتس�اب فحس�ب، مما تسبب يف مشكالت متعددة أمهها: 

فقد الثقة لدى الرأي العام يف كثري من اجلهات اإلفتائية.
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إضافة إىل العيوب التي ظهرت يف األداء اإلفتائي، والتي من أمهها امليل إىل تنميط املسائل 
والفت�اوى املعروضة عىل املفتني، فرتتب عىل ذلك ضعف كبري يف قوة التصور للمس�ائل 

املعارصة والنوازل واملستحدثات.
املحور الثاين: حمور التجديد اإلفتائي االبتكاري:

وهذا املحور ينقسم إىل قسمني:
- القسم األول: التجديد اإلضايف:

ويف ه�ذا القس�م قد يك�ون التجدي�د اإلفتائي االبت�كاري بإضافة علم بأكمل�ه مثل علم 
مهارات اإلفتاء، فقد قمُت بعملية التحليل املهاري )Skill analysis( للمفتي املهني، 
ووج�دت أن�ه يمتلك مائًة وعرشين مهارًة مقس�مة عىل مراحل اإلفت�اء األربع، ومن ثم 
يمك�ن م�ن خالل هيكلة جي�دة لعرض هذه امله�ارة إضافة علم يف غاي�ة الرضورة لرفع 

مستوى األداء املهني للمفتني.
ويف هذا القس�م أيًض�ا قد يكون التجدي�د اإلفتائي االبتكاري بإضاف�ة مبحث جديد إىل 
علوم اإلفتاء، كإضافة مبحث تكييفات الدولة احلديثة، وأثر ذلك يف الفتاوى السياس�ية 

املتعلقة بإدارة الدولة وعالقة احلاكم باملحكوم.
ف�إن إبق�اء التكيي�ف الفقهي لرئي�س الدولة حائر بني كون�ه خليفة أو وليًّ�ا عىل دولة من 
ال�دول جيعل طريقة اس�تنباط األحكام الرشعية هلذا املنصب غ�ري صحيحة؛ ألهنا عبارة 

عن أحكام لصورة قد ذهب حملها.
ولك�ن التكييف الصحيح ملنصب رئي�س الدولة هو أنه مدير ملصالح املواطنني يف الدولة 

التي يتوىل إدارة مؤسسة الرئاسة فيها.
إضافة إىل رضورة تكييف الدولة احلديثة التي ليس من الواقعية يف يشء أن يظل تكييفها 
واقًع�ا حتت تصور وجود خالفة، فتصور تبعي�ة ومهية أو نجري أحكام اخلالفة عىل هذه 

الدولة القطرية حمدودة السلطة واملسؤولية.
وع�دم إضافة مثل هذا املبحث املتعلق بتكييف عنارص الدولة احلديثة هو أحد املمهدات 
للعقل املس�لم لقبول الدعاوى املتطرفة إلقامة خالفة إسالمية كا فعلت الدولة املزعومة 

»داعش«. 
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- القسم الثاين: التجديد املزجي:
وه�ذا القس�م من التجدي�د اإلفتائي االبتكاري يت�م فيه املزج بني علم�ني أو أكثر برشط 
أن يك�ون عل�م اإلفتاء أحدها لتجس�ري العالقة ب�ني اإلفتاء والواقع متهي�ًدا لقيامه بدوره 
احلضاري الكفء والفعال، ومن أهم العلوم التي اش�تغلت عىل توليدها العلوم األربعة 

التالية:
)- علم إدارة الفتوى:

وه�و الذي س�أعرض فيا يي مبادئ�ه العرشة، وتطبيًقا عمليًّا يف ش�كل استش�ارة تنموية 
ألحدى املؤسسات اإلفتائية.

2- علم اجتامع الفتوى:
وه�و الذي س�أعرض فيا يي مبادئ�ه العرشة، وورق�ة خلفية لرنام�ج تأهيي الجتاهات 

املفتني.
)- علم نفس الفتوى.

4- علم إعام الفتوى:
ومها علان لن أذكر تفصياًل عنها لضيق املقام، ومها من األمهية بمكان، وخاصة بعد أن 
تمَّ اس�تخراج أناط مخس�ة للمفتني عن طريق دراسة متت عىل سبعني من املفتني من دول 

خمتلفة يف العامل من خالل عرشة مقاييس ومعايري هبا يتم التعرف عىل نمط املفتي.
وخالل هذا العام سيتمُّ االنتهاء إن شاء اهلل من حتديد أناط املستفتني، واجلمع بني هذين 

النموذجني من بيان األناط سيساعد بقوة يف الرامج التدريبية لتأهيل املفتني.
وفيا يي س�أعرض الوظائف اإلفتائية احلضارية باعتبارها الس�ند يف القيام بعملية توليد 

العلوم اإلفتائية.
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الوظائف احلضارية لإلفتاء )بوصلة التجديد يف اإلفتاء(

إن اإلفتاء ملحل مناس�ب للقيام بواجب البيان للمكنات املعرفية واإلمكانيات احلضارية 
لألم�ة اخلريي�ة التي م�ا زال علاؤه�ا يقومون بمهمة احلف�اظ عىل اخلريية اإلنس�انية عر 
وراثتهم خلتام األنبياء وإمام املرس�لني س�يدنا حممد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

املرسل رمحًة للعاملني.
وم�ن القي�ام هب�ذا الواج�ب البي�اين التنبيه ع�ىل الوظائ�ف املعرفي�ة احلضاري�ة للفتوى، 
تل�ك الوظائف التي اس�تفادهتا الفتوى من اش�تاهلا عىل التش�ابك املنظوم�ي بني الديني 
واالجتاعي، ومها العنرصان األساس يف بناء املجتمعات، ومن ثم مل يكن غريًبا أن تكون 
الفتوى -عن اس�تحقاق- ديوان املجتمع، أو أن يس�عى القائمون عىل الشأن اإلفتائي إىل 

تأهيل مفٍت يلقبونه ب� )مفتي احلياة(.
ويمكن أن نجمل أهم الوظائف املعرفية احلضارية للفتوى فيا يي:

الوظيفة األوىل: إضافة نموذج حتلييل فعال للمنهج العلمي:
فالفت�وى متتلك آل�ة حتليلية منهجية فائقة القدرة تتمثل يف رباعي�ة مراحل اإلفتاء، وهي: 

التصوير، والتكييف، واحلكم، وإصدار الفتوى)١).
وإذا أردنا االس�تفادة بالطاقة التحليلية هلذا النموذج، فس�نقوم بقراءة منهجية له، فنجده 
أداة وص�ل ب�ني الواقع واملعرف�ة، وبني الرصد والوص�ف، فهو يب�دأ بالرصد عن طريق 
عملي�ة منهجي�ة دقيقة ه�ي )عملية التصوي�ر( التي جيب أن نلح�ظ فيها الطاق�ة املعرفية 
الكرى املخزونة وراء تس�مية هذه العملية بالتصوير حيث اش�تاهلا عىل عنارص أساسية 
ره�ا، وكيفية تصوره�ا وتصويرها، وهذه  ر هلا، ومتصوِّ ه�ي الصورة املتص�ورة، واملصوِّ
ر  العنارص تس�تدعي وجود واقعة كاملة التفاصيل لتس�تحق اسم الصورة، ووجود مصوِّ
ر مهني له خرة ودرية بأصول التعامل مع تفاصيل  رشيد مدرك لقيم التفاصيل، ومتصوِّ
الوقائع، إضافة إىل خطة كفؤة وفعالة ترسم الطريق للقيام بعمليتي التصوير والتصور. 

ثم يثني هذا النموذج بعملية التكييف التي يربط فيها بني الواقع الذي تم رصده يف عملية 
)١)  انظ�ر يف بي�ان ه�ذه املراح�ل : صناعة اإلفت�اء، أ.د. عي مجعة مفت�ي الديار املرصي�ة، )ص )٦- ٦٥(، ط. ١، هنضة 

مرص، 008)م. 
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التصوي�ر واملعارف املس�تقرة لدى العلاء من خالل عقد صل�ة وعالقة بني هذه الصورة 
للواق�ع من جهة واهلي�كل املعريف للعلم من جهة أخرى يف حماولة لتس�كني هذه الصورة 

داخل هذا اهليكل املعريف وبيان العالقة والنسبة بينها.
ويف هذه العملية يتم نفي املشخصات عن الصورة، ثم املقارنة بني الناتج من ذلك النفي 
وشجرة العلم وهيكله، ثم عرض الصورة منزوعة املشخصات عىل املحل املختار يف هذه 
الش�جرة وهذا اهليكل، ثم تسكينها يف هذا املحل، ثم صياغة نسبة تعر عن هذا التسكني 

مع مراعاة املناسبة واجلامع بينها باعتبارمها يبينان مرر هذه النسبة وكيفية وجودها.
ثم يأيت أوان العملية الثالثة يف هذا النموذج وهي عملية احلكم، وهي التي يتم فيها وصف 
الواقع�ة والصورة بأوصاف مس�تمدة من األص�ول العلمية واملعرفية املق�ررة والثابتة يف 
هذا احلقل املعريف، ويف هذه العملية املنهجية نقوم بجملة من األعال العلمية من ش�أهنا 
االنتق�ال م�ن البناء العلمي حت�ى نصل إىل التبني العلمي، ومن هذه األعال االس�تنباط 
واالس�تدالل والقياس واإلحلاق والتخريج، وتتميز هذه األعال العلمية بأهنا ش�ائعة يف 

العلوم وإن اختلفت أساؤها.
ثم خيتم هذا النموذج عملياته املنهجية بعملية إصدار الفتوى التي ترتجم منهجيًّا بعملية 
املعاجل�ة العلمي�ة املنهجي�ة للواقعة، وهي التي فيه�ا يصل هذا النم�وذج إىل قمة الوصل 
ب�ني الواقع واملعرفة حيث يق�دم يف هذه العملية احللول واملقرتحات للتعامل مع الواقع، 
فرياعي تفاصيل الواقع وسياقاته املختلفة يف معاجلته له، كل ذلك من خالل إنزال احلكم 
ال�ذي توص�ل إلي�ه يف العملية الس�ابقة عىل الواقع مع ح�رٍص تامٍّ عىل أال يت�م يف عملية 
اإلنزال هذه خمالفة الكليات الكرى التي متثل املظلة هلذه األحكام التي ال يمكن اخلروج 
عنه�ا، مثل املقاص�د الرشعية، واإلمجاع والكلي�ات العلمية املس�تقرة والثابتة من قواعد 

ونظريات وضوابط.
فه�ذا النم�وذج يضيف إىل املنهج العلمي طاق�ًة حتليليًة كرى عندما يق�وم بوظيفة الرفع 
الدقي�ق للواق�ع دون إمهال أي تفصيل م�ن تفاصيله، ثم إجياد عالق�ة حقيقية بني الواقع 
واملعرف�ة بعيًدا ع�ن العالقات املفتعلة، ث�م احلفاظ عىل األصول العلمي�ة يف املعاجلة، ثم 

مراعاة املقاصد العلمية العليا دون إمهال مناسبة الواقع املوصلة لتحقيق الصالح فيه.
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الوظيفة الثانية: توسيع املصادر املعرفية: 
وه�ي وظيفة تس�تمدها الفت�وى باعتباره�ا جممًعا للحراك ب�ني مص�دري املعرفة للعقل 
املس�لم ومها: الكتاب املس�طور وهو الوح�ي، والكتاب املنظور وه�و الوجود، فالوقائع 
املس�تفَتى فيها من عامل الوجود، وهي تطلب أحكاًما تبني مراد اهلل جل وعال فيها، وهذه 
األح�كام املطلوب�ة واملفَتى هبا من ع�امل الوحي حيث حياول املفتي الكش�ف عنها بالقيام 
بواج�ب الوراث�ة املحمدية؛ حيث يقوم يف املقام الذي ق�ام فيه أول مبلغ عن رب العاملني 
يف اإلس�الم النبي -صىل اهلل عليه وآله وس�لم- فيبني األحكام ويكشف عنها عىل النهج 
ال�ذي اختط�ه له رس�ول اهلل -ص�ىل اهلل عليه وآله وس�لم- والذي س�ار علي�ه الصحابة 

الكرام، ثم التابعون، ثم األئمة األعالم إىل عرصنا هذا. 
وهذا اجلمع بني املصدرين جعل الفتوى قادرًة عىل إمداد العلوم ذات املوضوعات املتصلة 
هبا بمعارف متس احلاجة إليها يف هذه العلوم، وهذا جيعل الفتوى من أهم املجاالت التي 

يمكن أن تسهم يف توسيع مصادر هذه العلوم با جيعلها أكثر فعالية ودقة وموضوعية.
 ويمك�ن إدراك هذا الدور للفتوى يف مس�رية العلوم بوض�وح إذا نظرنا إىل حزمة العلوم 
االجتاعي�ة كالتاريخ واالجتاع واالقتص�اد وغريها، فإن الفتوى تضيف إىل هذه العلوم 
معارَف ال يمكن االستغناء عنها، وهي تلك املعارف التي متثل مادًة ألبحاث ودراسات 
لالجت�اع الب�رشي لفئ�ات مل تتناوهل�ا من قب�ل بالدراس�ة لعدم توف�ر هذه املع�ارف هلا؛ 
، فهي حتكي أيًضا  ألن الفت�وى وه�ي حتكي اس�تفتاء العباد الطالب�ني لرضا اهلل عزَّ وج�لَّ

احتياجاهتم املعيشية وحاجاهتم احلياتية. 
وم�ن هذا الوصف املزدوج الحتياجات وحاجات يمتزج فيها الديني باالجتاعي تنش�أ 
توسعة مصادر العلوم االجتاعية، فمن ذلك توسيع مصادر علم التاريخ ليتمكن املؤرخ 
م�ن تأريخ أحوال الش�عوب وعامة الناس وهيئات معايش�هم وصف�ات حياهتم التي ال 
يس�تطيع التاريخ احلصول عليها بعيًدا عن الفتوى التي هي بحق ديوان املجتمع وخزانة 

احلياة.
وكم من نفع س�يحصله علم االجتاع بإضافة املعارف التي تش�تمل عليها الفتوى وهي 
تب�ني أح�وال العالقات بني الن�اس وكيف تطورت م�ن عرص إىل عرص، م�ع توفري مادة 
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علمية دقيقة يمكن من خالهلا رصد الظواهر االجتاعية والوقائع.
الوظيفة الثالثة: غرس القيم وحراستها: 

وال تنفك الفتوى عن القيم، س�واء أكان ذلك وهي عملية يف ذهن وقلب املفتي، أم كان 
وهي عمل بنصيحة مرش�دة يف الواقع؛ ألن القيم ترسي يف الفتوى عملية وعماًل رسيان 

املاء يف الورد.
ومما يؤكد ذلك تلك املنظومة من القيم التي متثل الروح للجسد اإلفتائي، والتي تبقي عىل 
العملية اإلفتائية ممارسة إنسانية يقوم فيها إنسان حياول أن يعمر األرض من خالل تفعيله 
هل�ذه املنظوم�ة القيمية ويس�اعد الناس من خالل إجياد احللول هلم عىل رؤية اهلل س�بحانه 

وكيف تودد هلم.
وإن التزام املفتي بمنظومة من القيم تس�اعد املجتمع بأرسه عىل اس�رتداد اإلنس�انية؛ فإن 
املفت�ي طبيب يس�اعد الن�اس عىل إصالح بواط�ن من خالل م�ا يبثه من قيم أثن�اء قيامه 

بمهامه اإلفتائية.
وم�ن ه�ذه القي�م: تعبيد الن�اس هلل س�بحانه وتع�اىل، والثق�ة الدينية من خالل ش�مول 
الرشيع�ة، واإلصالح من خ�الل اإلفتاء باألصلح، والوعي وإنق�اذ املجتمع من التخبط 

والتيه )الوعي قبل السعي(، واستقرار األحكام واالتزان املجتمعي.
الوظيفة الرابعة: التوليد املعريف:

توليد العلوم أهم العمليات احلضارية ألي أمة تريد التقدم والرقي، وإن األمم يتناس�ب 
ا تقدمها بمقدار توليدها للعلوم. طرديًّ

وإن تاري�خ املس�لمني حافل بالعلم هب�ذه الفريضة، نعم هي فريضة ع�ىل األمة، فإن كان 
تعلم العلوم من باب الفريضة سواء العينية أو الكفائية، فإن توليد هذه العلوم تأخذ نفس 
احلك�م؛ ألن�ه مما ال يتم الواجب إال به وهو مقاصد العب�ادة والتقدم احلضاري والعمران 
والتزكية التي من أجلها ابتكر العلاء العلوم، فإن احتياج العابد واملعمر واملزكي للعلوم 

ال ينقطع؛ ألن صلته باهلل ال تنقطع.
يقول ش�يخنا األس�تاذ الدكتور عي مجعة: »فتوليد العلوم كان سمة أصحاب ذلك الدين 
حت�ى القرن الرابع اهلجري، بل امتد ذلك التوليد إىل القرن الس�ادس حيث وضع عضد 
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الدي�ن اإلجيي علًا جديًدا س�اه علم  )الوضع (  اس�تلَّه من علم اللغ�ة والنحو واألصول 
واملنط�ق، عالج في�ه أهم ما عالج قضية املصطلح التي تعد من أهم القضايا العلمية حتى 
يومن�ا هذا، حيث تعد ضابًطا علميًّا للحفاظ عىل لغة العلم والتفاهم بني اجلاعة العلمية 
ب�ا يضم�ن أمري�ن مهمني :  أوهل�ا :  هو نقل العل�م ملن بعدن�ا .  وثانيها :  ه�و تطوير العلم 
بصورة مطردة ومس�تمرة ومنضبطة يف نفس الوقت، ثم خبا هذا التوليد وانش�غل العلاء 
بتك�رار املوروث واحلفاظ عليه من الضياع كرد فعل ملا حدث يف القرن الس�ابع من غزو 

التتار وسقوط بغداد ٦٥٦  ه� .«)١).
وقد عرض األس�تاذ الدكتور مس�لك البدء يف الس�ري يف س�بيل املواصل�ة احلضاري عر 
ر كلُّ ما س�بق، فإن الرتاث اإلس�المي وضع ما يس�مى  تولي�د العل�وم، فق�ال: »فإذا تقرَّ
املبادئ العرشة من أجل أن يطلع عليها طالب العلم ليتشوف للعلم الذي سوف يدرسه 
أو ليعرف ما ال بد له من معرفته، وهي بذاهتا هي العنارص التي جيب االلتفات إليها عند 

توليد العلوم . 
التشوف  هذا  حيدث هلم  حتي  الطالب  صغار  َنْظم حيفظه  صورة  يف  بعضهم  ووضعها 
الذي انحرس بعد ذلك عند املسلمني يف التلقي دون إنشاء العلوم واستمرار الفكر، قال : 

أوال ف��ل��ي��ق��دم  َف���نًّ���ا  رام  ب��ح��ده وم���وض���وع تالم���ن  ِع���ل���ًا 
استمد وم���ا  ون��س��ب��ٍة  يعتمْدوواض����ٍع  وح��ك��م  وف��ض��ل��ه  م��ن��ه 
ف��ت��ل��ك ع��رش ل��ل��ُم��ن��ى وس��ائ��ْلواس����م وم���ا أف����اد وامل��س��ائ��ْل
اقترْص البعض  عىل  منها  انترْصوبعضهم  مجيعها  ي��دري  يكن  وم��ن 

فاملب�ادئ الع�رشة هي تعريف العل�م، وموضوعه وَمن الذي وضعه؟ ونس�بته إىل العلوم 
األخ�رى، ومن أي العلوم ُيس�تمد؟ وأحكامه، ومس�ائله، وما فضل�ه؟ وما حكمه؟ وما 
اس�مه؟ وم�ا الثمرة والفائدة املرتتبة عليه؟ فهذه الع�رشة تعد مدخاًل للعلم، تدفع طالب 
العلم إىل التش�وف لدراس�ته وحتصيله، وهي بنفسها التي يمكن للمفكر إذا أراد أن يبني 

علًا أن حيددها كبداية الستقالل العلوم أو إبداعها .  فكيف ذلك؟
ولذا سأبدأ يف تناويل لدراسة هذه العلوم التي أقرتحها باملبادئ العرشة هلا.

)١)  سات العرص )رؤية مهتم(، أ.د. عي مجعة، ص ٤٧، دار الفاروق لالستثارات الثقافية، 00٦)م. 
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خربات عملية ومبادرة بإنشاء علمني

وى
�ق ل�ب ر�ق ا ا د ول: علم اإ

ل�إ لعلم ا ا

1- المبادئ العشرة لعلم إدارة الفتوى:
: تعريف علم إدارة الفتوى: أوالاً

القواع�د والنظ�م التي متك�ن املفتي -فرًدا كان أو مؤسس�ة- من بي�ان األحكام الرشعية 
بكفاءة وفعالية با حيقق له ثقة املس�تفتني مع تنمية مستمرة لقدراته، ومتكنه أيًضا من حل 

املشكالت اإلفتائية بأقل تكلفة ممكنة.
ثانياًا: موضوع علم إدارة الفتوى:

املدخ�ل األول: النظ�م التي جتعل بيان احلك�م الرشعي غري املل�زوم يف واقعة أكثر كفاءة 
وفعالية.

املدخل الثاين: املفتي )الفرد أو املؤسسة( وكيفية تنميته املستمرة.
ثالثاًا: ثمرة علم إدارة الفتوى:

١- زيادة ثقة املستفتني وحتقيق رضاهم. 
)- حتقيق التنمية املستمرة للمفتني.

٣- تعظيم جودة العمليات اإلفتائية ورفع القدرة اإلنتاجية اإلفتائية للمفتني.
٤- احلدُّ من املشكالت اإلفتائية وإجياد نظم كفؤة وفعالة يف معاجلتها. 

ا: نسبة علم إدارة الفتوى: رابعاً
علم إدارة الفتوى علم مباين لغريه من العلوم؛ وذلك ملباينة موضوعه لسائر موضوعاهتا، 

ولكنه يف نفس الوقت ينتمي إىل قسم علوم الوسائل.
ا: فضل علم إدارة الفتوى ومكانته: خامساً

ال خيتل�ف م�ا يق�ال يف رشف عل�م إدارة الفتوى كثرًيا عن ما س�يقال يف ح�ّق رشف علم 
اجتاع الفتوى؛ فإن علم إدارة الفتوى يكتسب رشفه ومكانته من رشف ثمرته وموضوعه 

وخدمته لإلفتاء بأن يوفر له األساليب والطرق والناذج والنظم املسهلة ألداء عمله.
ا: واضع علم إدارة الفتوى: سادساً

يظ�ل عل�م إدارة الفتوى مب�ادرًة علمي�ًة حتت�اج لتضافر اجله�ود للقيام بأع�ال التأصيل 
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واهليكلة واالختبار حتى يتمَّ نضوجه ويستوي عىل سوقه. 
ا: اسم علم إدارة الفتوى: سابعاً

وهذا االسم الذي حيمله علم إدارة الفتوى عالمة عىل التالقح املعريف والعمي بني معاين 
وقدرات وجدارات وقيم مهنة اإلفتاء وعلم اإلدارة. 

ثامناًا: استمداد علم إدارة الفتوى:
وكانت من أهم مصادر علم إدارة الفتوى:

١- الفقه وأصوله.
)- علم اإلدارة.

٣- املنطق.
٤- اخلرات العملية اإلفتائية.

ا: حكم تعلم علم إدارة الفتوى: تاسعاً
والراج�ح يف حك�م تعل�م عل�م إدارة الفت�وى أنه ف�رض كفاي�ة؛ لدخول ه�ذا التعلم يف 
الوجوب التابع لوجوب القيام بمهمة اإلفتاء باعتباره ال يتم واجب أداء أمانة اإلفتاء إال 

به، وهو فرض كفاية؛ لعدم اشتاله عىل معلوم من الدين بالرضورة. 
ا: مسائل علم إدارة الفتوى: عارشاً

علم إدارة
 الفتوى
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ويدور علم إدارة الفتوى عىل مخسة حماور هي:
)- التخطيط اإلفتائي: وأهم مسائل هذا املحور هي:

- الرؤية اإلفتائية جلهات الفتوى: الصياغة والرشوط.
- الرسالة اإلفتائية جلهات الفتوى: معايري احلكم عىل جودة بيان الرسالة. 

- وضع وبناء األهداف اإلفتائية جلهات الفتوى. 
- معايري األداء اإلفتائي املحقق لألهداف اإلفتائية.

- األهداف اإلفتائية املتوازنة ملؤسس�ات اإلفتاء: السمعة اإلفتائية، واحلفاظ عىل املفتني، 
ورضا املستفتني، وجودة العمليات اإلفتائية.

- كيفية االختيار لإلسرتاتيجيات اإلفتائية للمؤسسات اإلفتائية.
- مراحل تكوين اإلسرتاتيجيات اإلفتائية.

- إسرتاتيجية التميز العلمي والعمي ورضا املفتني. 
- تصميم نظم العمل اإلفتائية اإللكرتونية.

- إعادة هندسة العمليات اإلفتائية.
2- التنظيم اإلفتائي: وأهم مسائل هذا املحور هي:

- تصميم اهليكلة التنظيمية ملؤسسات اإلفتاء. 
- تسكني املفتني يف اهلياكل اإلدارية 

- املفتون: فرق عملهم. 
- أناط املفتني وكيفية إدارة كل نمط.

- معايري اختيار املفتني.
- تأهيل املفتني وبرامج تدريبهم. 

- حتفيز املفتني داخل املؤسسات اإلفتائية.
- املوازنة بني األدوار اإلفتائية واملهام اإلدارية يف املؤسسات اإلفتائية. 

- سريورات العمليات اإلفتائية وتطويرها املستمر.
- تقييم األداء اإلفتائي للمفتني.
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)- القيادة اإلفتائية: وأهم مسائل هذا املحور هي: 
- الفرق بني القيادة اإلفتائية للمؤسسات اإلفتائية واإلدارة هلا. 

- مصفوفة القيادة اإلفتائية للمؤسسات اإلفتائية.
- مصفوفة اإلدارة للمؤسسات اإلفتائية.

- قيادة التطوير يف املؤسسات اإلفتائية. 
- حتديد احتياجات املؤسسات اإلفتائية للتطوير.

- إدارة الفرتة االنتقالية للتطوير يف املؤسسات اإلفتائية.
- معوقات التطوير يف املؤسسات اإلفتائية. 

- القيادة اإلفتائية واالتصال الفعال. 
- تشكيل قيم وقناعات املؤسسات اإلفتائية.

- تأهيل الكوادر اإلفتائية املتتالية عىل قيادة املؤسسات اإلفتائية.
4- الرقابة اإلفتائية: وأهم مسائل هذا املحور هي: 

- أشكال الرقابة اإلفتائية ألداء املؤسسات اإلفتائية. 
- مراحل عملية الرقابة اإلفتائية. 

- وضع معايري األداء للمؤسسات اإلفتائية. 
- قياس األداء اإلفتائي الفعي. 

- مقارنة األداء اإلفتائي الفعي باملعايري.
- تعديل اخللل واالنحراف يف األداء اإلفتائي.

- نظم الرقابة اإلفتائية الفعالة.
- رشوط إعداد التقارير الفنية عن األداء اإلفتائي.

- نظم وتكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف الرقابة اإلفتائية.
)- صناعة القرارات وحل املشكات اإلفتائية: وأهم مسائل هذا املحور هي: 

- مدخالت صناعة القرار اإلفتائي. 
- مراحل صناعة القرار اإلفتائي الرشيد. 

- حتديد الفجوة واالحتياج يف املؤسسات اإلفتائية. 
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- مراجعة الرؤية والرسالة واإلسرتاتيجيات واألهداف للمؤسسات اإلفتائية أواًل. 
- حتديد األهداف اإلفتائية يف املرحلة احلارضة واملستقبلية.

- كيفية توليد البدائل املتعددة واختيار املؤسسات اإلفتائية بينها.
- التقييم الرشيد للبدائل من قبل املؤسسات اإلفتائية.

- كيفية اختاذ القرار اإلفتائي الرئيس والقرارات ذات الصلة به.
كيفية إنشاء ذاكرة حتفظ خرات املؤسسات اإلفتائية يف صناعة القرارات وحل املشكالت 

اإلفتائية.
2- النموذج التطبيقي لعلم إدارة الفتوى:

]استشارة تلطوير مركز إفتايئ تابع إلحدى املؤسسات ادلينية[
هذه استشارة عملية قدمت ألحد مركز اإلفتاء سنة 009)م، أعرضها باعتبارها نموذًجا 

علميًّا لتشغيل علم إدارة الفتوى.
دراسة إمكانيات التطوير المتاحة بمركز اإلفتاء:

)- إسرتاتيجية قوية واضحة للمؤسسة نحو التطوير:
املؤسس�ة التاب�ع هل�ا املركز تتبنى إس�رتاتيجيًة واضح�ًة وقويًة جت�اه االبت�كار والتجديد، 
وحت�اول العم�ل عىل تطوير كل مكونات املؤسس�ة والتي من أمهها مرك�ز اإلفتاء، وتقوم 
بجهود كبرية يف سياق االهتام البالغ بمركز اإلفتاء طبًقا إلسرتاتيجيتها التي تتبنى التغيري 

أداة للتطوير والتقدم املؤسيس.
فه�ذه اإلس�رتاتيجية الواضحة م�ن أهم اإلمكاني�ات الت�ي تتوفر للمركز وتس�اعد عىل 

اإلرساع بعملية التطوير نحو التقدم.
2- موارد مالية متاحة:

إن تكلفة التطوير عالية وحتتاج إىل موارد مالية كبرية، ويف كثري من األحايني تقف املوارد 
املالي�ة حجَر عث�رٍة يف طريق التطوير، ولكن املركز تتوفر له املوارد املالية با جيعله يف حالة 

استعداد للقيام بعملية التطوير.
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)- نظم تكنولوجية دقيقة.
لقد اهتمت املؤسس�ة بتقانة كل األقسام هبا، ولكن اهتامها بتقانة مركز اإلفتاء يبقى أمًرا 
الفًتا للنظر حيث اس�تخدمت يف ميكنة املركز نظًا تتسم باتساع حقوهلا وتقديمها حلواًل 

أقرب إىل العمل اإلفتائي.
وتع�د النظ�م التي يملكها مركز اإلفت�اء باهليئة من أهم اإلمكاني�ات املتوفرة له التي متثل 

أحد السبل املوصلة لتحقيق األهداف التي يرجو املركز حتقيقها.
4- إدارة واعية متحمسة:

تتميز إدارة املؤسس�ة عامة بأهنا متحمسة للتطوير والنمو، ولكن مع قدر كبري من الوعي 
بالسياقات املحيطة بعمل املؤسسة.

وق�د انعكس ع�ىل اختيار املس�ؤولني باملؤسس�ة إلدارة املركز؛ حيث إهن�ا تتصف بنفس 
الصفت�ني املذكورت�ني: احل�اس للتطوي�ر، والنمو مع الوع�ي بالس�ياقات املحيطة بعمل 
املؤسسة، وتوفُّر هاتني الصفتني يف إدارة املركز ُيَعدُّ من أهم إمكانيات املركز التي تساعده 

عىل رسعة التقدم والتحول مع تقليل احتاليات اخللل واخلطأ يف التنفيذ.
)- عاقات قوية مع املؤسسات الدينية خارج الدولة:

فقد اس�تطاعت قيادة املؤسس�ة إقامَة عالقاٍت خارجية قوية مع مؤسسات ودور للخرة 
يف جمال اإلفتاء، من هذه املؤسس�ات والدور دار اإلفتاء املرصية، وهذه العالقات القوية 

متثل إحدى اإلمكانيات املهمة التي يمتلكها املركز.
ويمك�ن أن توفر هذه العالقات الكثري من اإلمكاني�ات عىل املركز؛ حيث إهنا تقتيض أن 
يس�تفيد املركز من خرات هذه املؤسس�ات والدور، مما جينب املرك�ز الكثري من النفقات 
التي قد ينفقها املركز يف جتريب طرق من التطوير تكون هذه املؤسسات والدور قد مرت 

هبا، فتقدم للمركز خراهتا، مما يسهم يف توفري اجلهد واملوارد عىل املركز.
6- عدد من الكوادر اجليدة: 

إن املرك�ز يعم�ل به ع�دد من الس�ادة الباحثني واملفت�ني يتصفون بإتق�ان البحث الفقهي 
ومه�ارات التدقيق والتحرير الفقهيني، هذا بجانب ق�درة بعضهم عىل التصدر لتدريس 

العلوم الرشعية.
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وعليه فإن من املمكن أن يقوم بعض الشيوخ بتأهيل أعداد من الكوادر وتأهليهم للقيام 
بمهام إفتائية عندما ينضمون إىل الفريق حديًثا أو عندما يراد تطوير قدرات بعض أعضاء 

فريق العمل احلايل.
 وخاصة أن هذه العنارص والكوادر التي تعمل يف الدار س�يصبحون قد حصلوا خرات 

كبرية يف تأهيل املفتني من خالل تدريسهم للمفتني اآلخرين يف املركز.
بيان اإلمكانيات المحتاج إليها المركز في عملية التطوير: 

)- إضافة عدد من املفتني املؤهلني اجلدد:
إن املرك�ز ب�ا يمتلك�ه من باحث�ني ومفتني يق�وم بجهد كب�ري يف الوقت احل�ايل، مما جعله 
يقوم بأداء املهام اإلفتائية املكلف هبا بش�كل جيد، ولكنه بإمكانياته احلالية من املفتني لن 
يس�تطيع الوف�اء باملهام اإلفتائي�ة يف املرحلة القادمة، وخاصة مع برنام�ج الدعاية املقرتح 

للمركز الذي من املنتظر أن ترتفع من بعده أعداد الفتاوى التي يتلقاها املركز.
وهذا يعني أن املركز حيتاج وبشدة إىل زيادة أعداد السادة املفتني به للحفاظ عىل مستوى 

األداء الذي يؤدي به املركز مهامه اإلفتائية.
وال بد أن يكون السادة املفتون املضافون إىل بنية فريق املركز يتصفون بامتالكهم مهارات 
وق�درات متكنهم من مواكبة الس�ادة املفت�ني القائمني باملهام اإلفتائي�ة يف املركز يف الفرتة 

احلالية.
2- إعادة هندسة العمليات اإلفتائية:

إن املرك�ز قد تم إع�داده من حيث اإلجراءات والعمليات التي ت�ؤدى هبا املهام اإلفتائية 
بشكل جيد مناسب للمرحلة السابقة وهي مرحلة البدء.

ولك�ن ه�ذه العمليات واإلجراءات لن تصبح مناس�بة يف الفرتة القادم�ة التي تتطلب يف 
اجلان�ب العملي�ايت أن يكون متصًفا بالعلمي�ة والفعالية، مما جيعلنا نفك�ر بإحلاح يف إعادة 
هيكلة وهندسة العمليات اإلفتائية لتحقيق معايري اجلودة املرجوة يف أداء املهام اإلفتائية.
ومن هنا كانت إعادة هندس�ة هذه العمليات من اإلمكانيات التي حيتاج املركز لتحقيقها 

يف أرسع وقت.
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)- اإلرشاف واملتابعة لألداء اإلفتائي:
إنَّ هن�اك توجًه�ا يطغى عىل املؤسس�ات الدينية يف كثري من األحاي�ني، وهو أن جمرد قيام 
املؤسسة بمهامها كاٍف حلفاظها عىل مكانتها يف املجتمع، وحصوهلا عىل رضا املستفيدين 

بخدماهتا.
وه�ذا التوجه مفس�د حلارض هذه املؤسس�ات ومس�تقبلها؛ حيث إن املؤسس�ات الدينية 
بصفة خاصة جيب أن تتصف إدارهتا والقائمون عليها بعدم الرضا عن وضع املؤسس�ة؛ 
ألن استفس�ارات املجتمع�ات الديني�ة ال تتوق�ف، فهي يف ازدي�اد وتنوع دائ�ًا، والرضا 
ع�ن الوض�ع القائم هبذه املؤسس�ات يؤدي إىل فقد هذه املؤسس�ات الق�درة عىل مواكبة 
التط�ورات الت�ي حتدث يف الس�احة الدينية وخاص�ة اإلفتائية منها، وم�ن ثم وجب عىل 
القائمني عىل هذه املؤسس�ات القيام بعمليتي اإلرشاف واملتابعة للعمليات التي تقوم هبا 
للقيام بواجبات التطوير والتعديل وحل املش�كالت أواًل بأول لتاليف تفاقم املش�كالت 

وحتوهلا إىل هتديدات هتدد هذه املؤسسة.
وإن مرك�ز اإلفتاء باملؤسس�ة حيتاج إىل بن�اء نظام دقيق للمتابع�ة واإلرشاف يضمن عدم 
تراك�م الفت�اوى والفص�ل يف مش�كلها يف أرسع وق�ت ممكن؛ لك�ي ال يوس�م املركز بأنه 
يش�تمل عىل اآلثار الس�لبية للبريوقراطية وأنه شكل من أش�كال املصالح احلكومية التي 
ق�د يطول أمد انتظار اخلدمة فيها حتى خيرج عن وقت احلاجة، والفتوى بصفة خاصة ال 

جيوز أن يقع هذا فيها.
4- تطوير مركز أبحاث خيدم مهام املركز:

عملي�ة اإلفت�اء مركبة م�ن أربع مراحل ه�ي: التصوي�ر، والتكييف، واحلك�م، وإصدار 
الفتوى، وهذا الرتكيب جعلها حتتاج إىل خدمات علمية ومهنية متعددة تس�بقها وتستمر 
يف أثن�اء مراحله�ا األرب�ع؛ حيث إن هذه اخلدم�ات تدخل يف التمهيد هل�ذه املراحل مثل 
خدم�ة توفري املعلوم�ات االقتصادية عن بعض املعامالت املالي�ة املعارصة، فهذه اخلدمة 
مته�د ملرحل�ة التصوير هلذه املعامالت، مم�ا جيعل عملية اإلفتاء مت�ى توفرت هذه اخلدمة 
ا لعملية  أكثر مهنية وعلمية، وهذا ما جيعل وجود مركز يقوم هبذه اخلدمات أمًرا رضوريًّ

اإلفتاء.
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 فإذا كانت املؤسسة متلك مركًزا لألبحاث، فهو أوىل بأن يتم تطويره ليقوم هبذه اخلدمات 
لعملية اإلفتاء، ولكن برشط أن يقوم املركز هبذه اخلدمة بصورة مهنية خادمة لعمل مركز 

اإلفتاء.
)- زيادة وسائل تلقي الفتاوى:

إن مرك�ز اإلفت�اء م�ن خ�الل النظ�ر والتحلي�ل ملس�تقبلياته نجده ع�ىل بداي�ات انطالقة 
كب�رية له، وهذه االنطالقات تعني كثرة عدد املس�تفتني للمرك�ز، وهذا يقتيض توفري كل 
اإلمكاني�ات التي من ش�أهنا جعل املركز قادًرا عىل مواكبة وإدارة هذا التوس�ع املنتظر يف 
مساحة االستفتاءات التي سرتد له؛ ولذا كان من الرضوري يف هذا السياق زيادة وسائل 

االتصال باملركز للتمكن من التعامل مع هذا التوسع.
6- إنشاء قسم للتدريب يسهم يف تأهيل الكوادر اإلفتائية:

إن توس�يع دائرة نشاط املركز وتقدمه يف الساحة اإلفتائية ليكون من أهم املراكز اإلفتائية 
يف العامل من خالل إسرتاتيجية للتميز، يقتيض أن يكون مركز اإلفتاء متبنًيا ل�)قيمة التعليم 
(professional values(  التي هي أحد القي�م املهنية الع�رشة )والتدري�ب املس�تمر
والت�ي يعمل هب�ا الناس يف كل م�كان من العامل، وس�اعدت عىل نجاحهم بش�دة، وكأن 
م�ن أخذ هبذه القيم�ة قد نجح؛ ألنه أخذ برس من أرسار اهلل يف الكون، وذلك الرس الذي 
نجده يف كالم علائنا عندما يقولون -كالم اإلمام أمحد رمحه اهلل وغريه-: »مع املحرة إىل 

املقرة«. وعندما يقولون أيًضا: »العلم ال يعرف الكلمة األخرية«.
ا أن يس�تمر املرك�ز يف التطوير والتعلم  وإلق�رار مب�دأ )َمن مل يتقدم يتق�ادم( كان رضوريًّ
والتعلي�م والتدريب، إما لتوفري الكوادر اإلفتائي�ة التي حيتاج إليها، وإما لتطوير الكوادر 

املوجودة باملركز، وإما لتوفري القدرة إلدارة عمليات التغيري باملركز.
ول�ن يتأتى للمرك�ز تنفيُذ خططه التطويرية بصورة دقيقة مس�تمرة حتقق ل�ه أهداَفه التي 
خيطط هلا إال بإنشاء مركز تدريب تابع له ليستطيع تنفيذ دوراته التدريبية يف الوقت الذي 

حيدده بدون تأخري أو حيد عن املطلوب املقرر.
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بيان فرص التطوير والتقدم المتاحة للمركز:
)- الرتاجع النسبي للمراجع الدينية غي الوسطية:

الكث�ري م�ن الدول يقوم بجهود بالغة األمهية يف احلد من تنامي التيارات ذات املرجعيات 
الدينية غري الوسطية التي تسبب توجهاهتا وآراؤها بل سلوكياهتا الكثري من االضطرابات 
يف الواقع اإلسالمي املعارص، ولقد أثمرت هذه اجلهود املباركة تراجًعا نسبيًّا لقيادة هذه 

املرجعيات وآرائهم.
وه�ذا الرتاجع يمثل فرصًة ناش�ئًة من الفراغ الديني النس�بي الذي م�ن املمكن أن يكون 
ه�و املس�احة التي متت�د إليها املرجعي�ة الدينية الرس�مية متمثلًة يف مركز اإلفتاء الرس�مي 

باملؤسسة الدينية.                                                                       
2- فرصة حتالفات إسرتاتيجية مع دور اخلربة:

لقد أقامت املؤسس�ُة روابَط وعالق�اٍت تربطها بكافة املؤسس�ات العاملة يف جمال العمل 
الدين�ي، وخاصة جمال تقديم اخلدمات الدينية كاإلفتاء، وكان من أهم هذه العالقات ما 
ارتبطت فيه اهليئة بدور اخلرة يف جمال اإلفتاء مع املؤسس�ة التي تتصف بأهنا مؤسس�ات 

اخلرات والعمق العلمي مثل دار اإلفتاء املرصية.
وإن مث�ل ه�ذه الروابط والعالقات بني املؤسس�ة وهذه الدور متثل حتالفات إس�رتاتيجية 
توفر ملركز اإلفتاء الرسمي باملؤسسة فرصًة بالغَة األمهية تتمثل يف االستفادة من خرات 

هذه الدور يف مجيع جماالت التطوير يف املركز. 
)- فرصة تنويع وسائل اإلجابة عىل الفتاوى:

مركز اإلفتاء الرسمي باملؤسسة يمتلك فرصًة كبريًة تتمثل يف إمكانية قيامه بتنويع وسائل 
تلقي األس�ئلة من املستفتني؛ حيث إن هذا التنويع سيؤدي إىل زيادة املساحة التي يغطيها 
املركز من خالل اس�تجابته لألناط املتنوعة من املس�تفتني التي ختتلف يف عالقتها بأنواع 
الوس�ائل املس�تخدمة يف االس�تفتاء؛ فمن املس�تفتني من ال يقتنع إال باالستفتاء الشفهي؛ 
ألن�ه حي�س هبذه الطريق�ة أن الفتوى تش�تمل عىل ن�وع خصوصية، وأهنا تنب�ض باحلياة، 
ونم�ط آخر يرى اهلاتف س�اتًرا له حيف�ظ عليه ماء وجهه، وثالث يرى أن االس�تفتاء عر 
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الري�د االلكرتوين يتناس�ب مع ش�خصيته التي أصبح�ت إلكرتونية امل�زاج، ورابع يرى 
أن الرس�ائل القصرية جتعل االس�تفتاء أكثر حتديًدا؛ ألن قلة الكل�ات تفرض عىل املفتي 

االختيار األمثل هلا.
وتوف�ري ه�ذا التنويع واإلع�الن عن توفره يمثل فرصة جذب للمس�تفتني؛ حيث يش�عر 
املفتي أن هذا التنويع يف تلقي األسئلة سيقابل بالطبع بنفس التنوع يف إرسال اإلجابات، 
وهب�ذا تصب�ح الفت�وى يف متن�اول ي�ده يف كل مكان، في�ؤدي ذلك إىل مزيد م�ن الوجود 

للمركز يف الساحة اإلفتائية.
4- فرصة تقديم حلول متكاملة للمؤسسات كاملؤسسات املالية:

يوجد يف مجيع املجتمعات عدٌد كبري من املؤسس�ات التي متارس أنش�طًة متنوعًة وشديدة 
االختالف والتباين، ولكنها جتمعها صفة وِسَمة واحدة من وجهة التخطيط للمركز، أال 
وهي أهنا متثل مجيعها فرًصا للمركز لتقديم حلول متكاملة هلا تس�هم يف زيادة دور املركز 
املجتمعي مثل املؤسس�ات املالية التي يمكن أن يقدم هلا حلواًل متكاملة كاالستش�ارات 
اإلفتائية يف املعامالت التي متارسها، ويصبح هناك تعاون بني املركز وبني هذه املؤسسات، 

مما جيعل املركز يقوم بدور جلان الرقابة الرشعية أو مؤسسات الدعم الرشعي.
وم�ن ه�ذه املؤسس�ات أيًض�ا التي يمك�ن أن يقدم هل�ا املركز ح�الًّ متكاماًل املؤسس�ات 
اإلعالمية التي تعاين من س�وء يف التغطية اإلعالمية للش�ؤون الدينية واإلفتائية، مما يعني 
أهنا يف أَمسِّ احلاجة إىل تأهيل يف تغطية الشأن الديني واإلفتائي منه بخاصة، ومن َثمَّ من 
املمك�ن أن يقوم املركز بتدريب القائمني هبذه التغطية يف املؤسس�ات اإلعالمية لتأهيلهم 

لتحسني أدائهم.
)- فرصة استقال املركز:

إن الثقة العظيمة التي حصلت عليها قيادة املؤسس�ة من القيادة العليا متثل قاعدة لفرصة 
ك�رى ملرك�ز اإلفتاء الرس�مي باملؤسس�ة تتمثل يف إمكانية الس�اح بنمو أك�ر للمركز يف 
َع  جانبي اإلدارة والتمويل، مما جيعله أهاًل لالستقالل يف هذين اجلانبني بحيث يصبح َأرْسَ

يف أداء مهامه وَأْكَرَ قدرًة ومكنًة.
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6- فرصة قيادة الرأي العام إىل فكر آمن:
إن ال�رأي الع�ام يف مجي�ع املجتمعات حيت�اج إىل قيادة تق�ود، وهذه القيادة تكون بش�كل 
طوع�ي من قبل ال�رأي العام، وال يمكن فرضه�ا عليه، وال يمكن أن يبق�ى الرأي العام 
يف أي جمتم�ع بغري قيادة له، ولذا تتصارع التيارات واالجتاهات داخل املجتمعات للقيام 

هبذا الدور فيها.
ولق�د قطعت املؤسس�ة ش�وًطا كبرًيا يف الس�ري يف اجتاه قي�ادة الرأي العام ب�ا تقوم به من 
مرشوع�ات تتس�م بالتعام�ل م�ع وجدان ال�رأي العام ال�ذي يميل بطبع�ه إىل فعل اخلري 
واملسامهة يف الواجب الوطني، وأرى أن مركز اإلفتاء الرسمي باملؤسسة يمكن أن يلعب 
دوًرا كب�رًيا يف قي�ادة الرأي الع�ام إذا أعلن عنه باعتباره مؤسس�ة تق�وده إىل الفكر اآلمن 

اخلايل من أوهام اخلرافة وأهوال التشدد والعنف. 
خريطة رؤية المركز المستقبلية وبيان خلفيتها التخطيطية:

: خريطة الرؤية: أوالاً
خريط�ة الرؤي�ة املس�تقبلية اخلاص�ة بمركز اإلفتاء الرس�مي باملؤسس�ة تنقس�م إىل ثالث 

مراحل هي:
املرحلة األوىل: مرحلة البداية: 

وه�ي املرحلة التي يعيش�ها املركز اآلن، وتس�تمر لنهاية ع�ام 009)م والتي يتكون فيها 
املركز من قسمني أساسني مها:

١- قسم خدمة اهلاتف املجاين:
وهذا القس�م يق�وم بمهمة اإلجاب�ة املبارشة عىل األس�ئلة والفتاوى التي تص�ل إليه عر 

خطوط اهلاتف.
ويشتمل هذا القسم عىل عدد من السادة املفتني.

)- قسم الفتاوى اإللكرتونية:
وه�ذا القس�م يقوم بمهم�ة اإلجابة عىل أس�ئلة الريد اإللكرتوين التي تصل للقس�م عر 
موق�ع اهليئ�ة، فيجيب عليها وخيت�ار منها ما يكون صاحلًا للنرش ليت�م نرشه بعد ذلك عىل 

املوقع.
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ويش�تمل هذا القس�م عىل عدد من الس�ادة املفتني والباحثني، يقومون بأدوار متعددة يف 
عملية اإلجابة عىل هذه الفتاوى اإللكرتونية، وهذه األدوار هي:

	•التلقي والتوزيع.
	•التحرير واملراجعة.

	•التدقيق.
النهائية واالعتاد. 	•املراجعة 

	•النرش.
املرحلة الثانية: مرحلة النمو: 

وهي املرحلة التي تستمر ملدة عامني من تاريخ كتابة هذه الدراسة أي تستمر من 009)م 
إىل 0١١)م.

ويقصد هبذه املرحلة اإلعداد لتحويل املركز من مركز تابع إىل للمؤسسة يتكون من قسمي 
خدم�ة اهلاتف املج�اين والفتاوى اإللكرتونية ليصبح هيئة تتمتع بقدر من االس�تقالل يف 
اجلانبني اإلداري واملايل مع بقاء التبعية اإلرشافية واملؤسس�ية العامة للمؤسس�ة الكرى، 
وتتكون هذه اهليئة -التي يقرتح إطالق اسم )هيئة الفتوى أو اإلفتاء(عليها- من مركزين 

مها:
١- مركز اإلفتاء: وفيه أربعة أقسام هي:

الفتاوى اإللكرتونية. 	•قسم 
الفتاوى اهلاتفية. 	•قسم 

الفتاوى املؤسسية. 	•قسم 
الفتاوى العامة والبيانات. 	•قسم 

)- مركز األبحاث: وفيه أربعة أقسام هي:
	•قسم اللجان والرصد.

	•قسم التحليل والتقارير.
البحثية. 	•قسم الروتوكوالت والتواصل مع املؤسسات 

النقاشية والندوات. 	•قسم احللقات 
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املرحلة الثالثة: مرحلة القفز: 
هي املرحلة التي تستمر ملدة مخس سنوات ما بني 0١١)م – 0١٦)م.

ويقصد هبذه املرحلة التي فيها عملية حتويل مركز اإلفتاء من هيئة خمتصة باإلفتاء إىل هيئة 
ختتص باإلفتاء واإلرشاد االجتاعي، وتشتمل عىل أربعة مراكز هي:

١- مركز اإلفتاء: وفيه مخسة أقسام وهي:
األقسام األربعة السابقة مع إضافة قسم خامس أال وهو:

- قسم فض املنازعات والتحكيم.
)- مركز األبحاث: وفيه مخسة أقسام وهي:

األقسام األربعة السابقة مع إضافة قسم خامس أال وهو:
- الدراسات املستقبلية.

٣- مركز التدريب: وفيه أربعة أقسام هي:
التدريب عىل اإلفتاء. 	•قسم 

التدريب عىل التغطية للشأن الديني. 	•قسم 
التدريب لألخصائيني االجتاعيني. 	•قسم 

التدريب والتأهيل األرسي للراغبني يف الزواج. 	•قسم 
٤- مركز اإلرشاد االجتاعي: وفيه أربعة أقسام هي:

	•قسم الدعم األرسي يف قضايا الطالق.
	•قسم التوعية األرسية العامة.

	•قسم اإلرشاد االجتاعي يف قضايا املراهقني والشباب.
	•قسم الدعم واإلرشاد يف احلاالت احلرجة.

ثانياًا: خلفية اخلريطة التخطيطية:
أم�ا خلفي�ة هذه اخلريط�ة فإهنا تتمث�ل يف االعتاد عىل ع�دة قواعد رأس�ية يف بناء اخلطط 

املستقبلية أمهها هي:
١- أال تكون اخلريطة املرسومة للرؤية طويلة املدى الزمني حتى ال تصبح أشبه باألماين، 

ومن ثم فال تكون خريطة الرؤية متسعًة ألكثَر من سبع سنوات.
)- لق�د بني�ت هذه اخلريطة معتمًدا عىل مع�اين تتعلق بزيادة الثقة باملركز، س�واء أكانت 
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ه�ذه الزيادة م�ن قبل القيادات العليا أم م�ن قبل الرأي العام، وذل�ك عندما يتنامى دور 
املرك�ز املجتمع�ي با يضمن للمجتم�ع أن يكون الفكر الديني به فكًرا آمنًا وس�طيًّا بعيًدا 

عن التشدد أو التهاون يف أصوله.
٣- وق�د تعاملت هذه اخلريطة م�ع اهلدف التطويري التنموي للمركز عن طريق التدرج 
يف التط�ور، فب�دأت بالتطور ال�ذي يعتمد ع�ىل اإلمكانيات املتاحة يف الوق�ت احلايل، ثم 
بدأت يف االرتفاع التنموي متخذة من نش�اط املركز اخلدمي يف جمال اإلفتاء الرافعة التي 

يقوم عليها هذا البناء التنموي.
٤- راعي�ت يف بنائي هلذه اخلريطة االس�تفادة بجميع الطاق�ة املتوفرة يف املركز من خالل 
التواصل بني أقس�امه حيث يقدم كل قس�م لغريه من أقس�ام املركز أو اهليئة من املعارف 
واخلدم�ات م�ا يمكن أن متثل مدخالت له ويف نفس الوقت كل قس�م من هذه األقس�ام 
حيصل من اآلخر عىل خدمات ومعارف متثل خمرجات هلذا القس�م، وهكذا تظل العالقة 

بني األقسام يف شكل العملية )process( »عطاء وأخذ مستمر«. 
 

٤- تبنت اخلريطة فكرة استقالل اهليئة يف مرحلة النمو حيث مع االستقالل تتسع موارد 
املرك�ز يف هذه احلالة ويكون أخف يف احلركة والتغري با يس�اعده عىل القيام بعملية القفز 

نحو التغيري والتطوير والتنمية والتحسني. 
ولكن مع ذلك يمكن التعامل مع هذه اخلريطة من خالل بقاء املركز كامل التبعية للهيئة 
بحيث تبقى هذه التغيريات كا هي واخلطة عىل نفس إجراءاهتا، ويصبح ما تم ختطيطه يف 
ه�ذه اخلريطة بمثابة التطوير ملركز من مراكز املؤسس�ة، وإين أعتر هذا من مالمح جودة 

هذه اخلريطة؛ حيث إهنا تتسم باملرونة يف التعامل مع املواقف القانونية املختلفة.
وفيا يي سأعرض خريطة الرؤية املستقبلية للمركز من خالل أربع خرائط متدرجة وهي:

األوىل: خريطة جممعة متثل الرؤية كاملة من 009)م إىل 0١٦)م.
الثانية: خريطة الوضع احلايل وهي مرحلة البداية عام 009)م.

الثالثة: خريطة ملرحلة النمو التي ما بني 009)م إىل 0١١)م.
الرابعة: خريطة ملرحلة القفز التي ما بني 0١١)م إىل 0١٦)م. 
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رسم خريطة احللول واملقرتحات ملرحلة انلمو 2009م- 2011م

مفاتيح اخلريطة:
* املفتاح األول: 

خريطة احللول واملقرتحات الواردة هبذه اخلريطة تعتمد عىل مبدأ التأسيس للبنية التحتية 
للمركز باعتبار هذه املرحلة هي األساس يف هذه املؤسسة.

* املفتاح الثاين:
تعتمد هذه اخلريطة مبدأ ترس�يخ اإلس�رتاتيجيات األساس يف اجتاه هذه املؤسسة لألعىل 
والتقدم، ومن أمهها توفري املوارد البرشية اإلفتائية يف املس�تقبل من الدولة، وذلك اعتاًدا 
عىل إسرتاتيجية التوطني يف أداء املهام اإلفتائية يف املركز ولكن برشط أن يتم هذا التوطني 

مع احلفاظ عىل كفاءة وفعالية املركز.
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* املفتاح الثالث:
تتبن�ى هذه اخلريطة أيًضا إس�رتاتيجية مهمة، أال وهي إس�رتاتيجية التمي�ز؛ ألنه من غري 
املنطقي أن يس�بق املركز بكل هذه التجارب الس�ابقة التي متأل الساحة اإلفتائية وال يفكر 
املركز يف ظل هذا الزخم يف إس�رتاتيجية متكنه من حتقيق رؤيته وأهدافه يف هذه الس�احة 
ويف نفس الوقت متكنه من تقديم قيم إضافية جديدة يف اخلدمات الدينية وخاصة يف جمال 
اإلفت�اء جتع�ل وجوده مرًرا لدى الرأي العام، بل يصبح وجوده مراًدا ومطلوًبا، ومن ثم 

يصبح بعد ذلك مدعوًما.
* املفتاح الرابع:

وم�ن مفاتيح هذه اخلريطة مب�دأ مهم تبنته هذه اخلريطة، أال وهو الس�قف املفتوح، فهي 
عندم�ا تقرتح احللول ال جتعلها مغلقًة ال يمكن البناء عليها، بل هي تس�مح بالبناء عليها 
وتنميتها وتش�غيلها بعدة طرق مثل اقرتاح مدرس�ة فقهية يف إحدى املس�اجد الكرى يف 

الدولة.
* املفتاح اخلامس:

ومم�ا تبنت�ه هذه اخلريط�ة أيًضا اجلاهزي�ة والفعالية؛ حيث إن هذه احللول املقرتحة تتس�م 
باجلاهزي�ة للقي�ام بمهمته�ا يف تطوي�ر هذا املرك�ز فهي ال حتت�اج ملزيد إيض�اح أو اختبار 
لوضوح منطقها وواقعيتها، وتتس�م بالفعالية أيًضا؛ فهي توصل إىل النتائج املرجوة منها 

بغري حاجة إىل عوامل أخرى رشطية لقيامها بدورها.
جامع املفاتيح:

)التأسيس / التوطني / التميز / السقف املفتوح /اجلاهزية والفعالية( 
وما بقي هو عرض خريطة احللول واملقرتحات ملرحلة النمو 009)م-0١١)م
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بيان احللول املقرتحة ملرحلة انلمو 2009م- 2011م

لهق: لرسا �قهق وا
إ
لرو ء ا ا 1- �ب�ب

- التعريف به:
ه�و ح�ل يراد منه صياغة احللم الذي يس�عى املرك�ز لتحقيقه بحيث يمك�ن االقتناع بأنه 
قابل للتحقيق والذي يشتمل عىل إحساس بغرض نبيل ووتر انفعايل حيفز الناس للعمل 
وااللت�زام، وي�راد منه أيًضا صياغة مرر وجود املركز يف الس�احة اإلفتائي�ة با يعني بيان 
الغ�رض ال�ذي وجد املركز م�ن أجله، والقي�م والقناعات واألخالقيات الت�ي يلتزم هبا 
املركز، واملس�ارات الرئيس�ة أو اإلس�رتاتيجية، والس�لوك املتوقع من األعضاء العاملني 

باملركز.



266

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

- دواعيه:
١- خل�و املرك�ز م�ن رؤية ورس�الة، ومها يمثالن املرج�ع ألي مؤسس�ة يف كل عملياهتا 

وعالقاهتا وفعالياهتا.
)- أن الرؤية والرس�الة أساس أي تغيري، فبدوهنا يصبح من الصعب إحداث تغيري عن 

املايض أو احلارض.
٣-الرؤية والرس�الة بالنس�بة للمركز أداة مجع ومل للش�مل، واملركز يف أَمسِّ احلاجة هلذا؛ 
فجمع ومل ش�مل قس�مي خدمة اهلاتف املجاين والفتاوى اإللكرتونية أمر مهم تسهم فيه 

رؤية املركز ورسالته؛ ألن العاملني يف املركز هبا جيتمعون حول حلم مشرتك.
٤- صياغة الرؤية والرس�الة للمركز رضورية إلقناع العاملني بالتغيري املطلوب يف املركز 
حيث منهم عدد كبري معدل مقاومة التغيري عنده عاٍل، والتقليل من هذه املعدالت العالية 
من املقاومة يؤدي إىل اإلرساع بعملية التغيري؛ ألن الرؤية مثاًل بطبيعتها حلم للمستقبل، 

ى األحوال الساكنة. فهي تتحدَّ
٥- ووج�ود رؤي�ة ورس�الة للمركز تس�اعد كثرًيا يف وض�ع معايري اجلودة ل�ألداء داخل 

املركز.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

يراد الوصول من بناء رؤية املركز ورسالته إىل ما يي:
١- تأسيس مرجعية لعمليات الدار.

)- وضع راية يقف مجيع أعضاء الدار حتتها ينتمون هلا ويتحفزون هبا.
٣- صياغ�ة بي�ان للن�اس للتعريف باملركز وم�رر وجوده وقيم�ه وقناعات�ه وأخالقياته 

وإسرتاتيجياته وسلوكيات أعضائه املتوقعة منهم.
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يقرتح تنفيذ هذا احلل يف اخلطوة األوىل من مرحلة النمو )نمو ١(، وهي اخلطوة التي يقوم 
فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التأسيسية يف عملية التغيري والتطوير.
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�قهق: ر�ق�ب ل�قد �ق ا ورا لد 2- ا

- التعريف به:
ه�و حل ي�راد منه القيام بعمليات خمطط�ة حمورها العضو باملركز )املفت�ون / اإلداريون( 
هت�دف إىل تنمي�ة وتطوي�ر النمط الفك�ري با يؤدي إىل إح�داث تطوير إجي�ايب يف قدراته 
املعرفية واملهارية واجتاهاته وسلوكياته لتلبية احتياجات حالية ومستقبلية حيتاجها العضو 
يف تطوي�ر ذات�ه وأداء املهمة التي يقوم هب�ا يف املركز هبدف رفع مع�دالت أدائه وإنتاجيته 

وتطوير نظم وأساليب العمل واالرتقاء هبا.
- دواعيه:

١- وجود بعض أش�كال التنميط يف أداء بعض الس�ادة املفتني الذي يؤثر س�لًبا عىل أداء 
املهام اإلفتائية.

)- وج�ود خل�ل يف بعض اجلوانب املهارية عند بعض أعضاء املركز من الس�ادة املفتني، 
ومن أوضح األمثلة عىل ذلك اخللل املوجود يف مهارات االتصال.

٣- وجود بعض االجتاهات السلبية بني أعضاء املركز، وخاصة لدى بعض السادة املفتني 
مثل االجتاهات املتعلقة بدور املفتي والتيسري وعالقة الفتوى باألخذ باألورع واألحوط.
٤- االحتياج إىل التطوير املعاريف لدى بعض الس�ادة املفتني وخاصة يف جوانب التعامل 

مع القضايا املعارصة.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- ختليص عنارص الدار من التنميط يف أداء املهام املختلفة باملركز.
)- إضافة مهارات فعالة يف حتسني األداء اإلفتائي بالدرجة األوىل، واإلداري أيًضا.

٣- تغيري االجتاهات السلبية اخلاصة بأداء بعض املهام اإلفتائية باملركز.
٤- إكساب عدد من السادة املفتني معارف أساسية ومهمة يف عملية تنمية األداء اإلفتائي. 

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثانية م�ن مرحلة النمو )نمو )(، وه�ي اخلطوة التي 
يق�وم فيها ق�ادة التغيري والتطوير باملركز ب�كل العمليات التي من ش�أهنا إضافة العنارص 

التي متثل قيًا إضافية للمركز.
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وى:
�ق ل�ب ق لل�بح�ث وا

�ق�
ق
�  د

ىق
 مه�ب

ىق
ه�ب علم

س�قس م�ب
إ
3- �قا

- التعريف به:
ه�و ح�ل يراد من�ه وضع بن�اء نظامي ضابط أش�به ما يك�ون بالقانون يقوم ب�دور املنظم 
لعملي�ات البح�ث الفقه�ي عا يتعل�ق بالفتوى م�ن معارَف ومس�ائَل، وكذل�ك ترتيب 
النظ�ر والتناول والتعامل النوعي املتعلق بمراحل اإلفت�اء األربع: التصوير، والتكييف، 
واحلكم، وإصدار الفتوى، وذلك كله من خالل شبكة مهندسة من الكليات تتكون منها 
أص�ول هذا املنهج، ومن مجلة من األدوات املهنية والعلمية توفر مكنات وآليات لتيس�ري 
وتنفي�ذ مقتضي�ات هذه الكليات، ومن سلس�لة م�ن العمليات واإلج�راءات متثل خطة 

التشغيل هلذا املنهج يف جمايل البحث والفتوى.
- دواعيه:

١- تف�اوت املس�تويات البحثية يف حترير الفتاوى والرد عىل األس�ئلة اهلاتفية، مما يتطلب 
نظاًما يمكن الرجوع إليه.

)- وج�ود خل�ل منهجي يف أداء بع�ض املهام اإلفتائي�ة مثل مهمة تصوير املس�ائل التي 
حتتاج إىل تدقيق منهجي يف التصوير.

٣- عدم وجود منهج منضبط يعوق مسألة التقييم.
٤- االحتي�اج ملنه�ج يمكن م�ن خالله وضع برام�ج تدريب لتأهي�ل األعضاء اجلدد يف 
املركز، حيث يعدُّ تدريبهم عىل هذا املنهج التأهيل األويل هلم عىل املهام اإلفتائية باملركز.

- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:
١- وضع قانون ضابط للعمليات اإلفتائية يف املركز، سواء أكانت هذه العمليات تتعلق 
بالبحث الفقهي أم كانت تتعلق باإلجراءات والعمليات املهنية املتعلقة بإصدار األحكام 

اإلفتائية وصياغة اإلرشاد االجتاعي املناسب.
)- إضاف�ة س�ند علم�ي منطقي لعملي�ات التقييم والتقوي�م باملركز؛ حي�ث تصبح هذه 
القواع�د والكلي�ات واملبادئ التي سيش�تمل عليها املنه�ج بمثابة املقدمة األس�اس التي 
يمك�ن أن نبن�ي عليها عمليات التقيي�م والتقويم لألعضاء باملرك�ز، وذلك من خالل ما 
متتلك�ه القواع�د املنهجي�ة من قوة منطقي�ة متمثلة يف الق�درات اإلقناعية الت�ي تتوفر هلا، 
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وأسلوب علمي تعارف عليه الباحثون والدارسون، فأصبحت لذلك مسلًا هبا.
٣- بناء قاعدة تأهيل الكوادر باملركز.

٤- بي�ان عق�ل املركز من حي�ث ثوابته ومتغريات�ه؛ ألن املناهج بطبيعته�ا خزانة خلرات 
مصاغ�ة يف ش�كل قواعد كلي�ة يرى واضعه�ا أن التزامها يؤدي إىل تك�رار النجاح الذي 
حتقق من خالهلا من قبل، وهذا يعني أن س�ند القواعد املنهجية املس�تفادة من النجاحات 

السابقة يتمثل يف اخلرة التي حتملها هذه القواعد داخل صياغاهتا الكلية.
هذا بجانب أن التعرف عىل عقل املركز املتمثل يف الكليات الضابطة لعملياته يساعد املركز 

يف عمليات التعرف بالذات والتواصل الفعال مع املؤسسات ودور اخلرة األخرى. 
٥- وضع تصميات للوظائف يعر عن حاجة املركز بحيث تصمم الوظائف باملركز بناء 
عىل املعطيات املنهجية واالحتياجات العلمية التي يكون االستجابة هلا مسامًها يف حتسني 

األداء يف املركز. 
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يق�رتح تنفي�ذ ه�ذا احلل يف اخلط�وة األوىل من مرحل�ة النمو )نم�و ١(؛ ألن وضع منهج 
يضبط عمليات املركز العلمية واملهنية هو عملية تأسيس�ية تتناس�ب مع هذه اخلطوة التي 

يقوم فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التأسيسية.

�قهق:
ل�بح�ث �ق ا سسا إ

لمو وكول��ق مع ا
4- �برو�ق

- التعريف به: 
هو حل يراد منه القيام بعمليات من التعاون املشرتك والبنَّاء بني املركز واملؤسسات البحثية 
العلمية ذات اخلرة التي يمكن االس�تفادة من خرهتا يف تقديم البحوث واالستش�ارات 
والتحليالت الدقيقة يف رصد الواقع املعارص وتصويره للمركز يف حماولة منه لالس�تعانة 
هبذه اخلرات واألبحاث والدراس�ات للتخلص من التعقيد الذي أصاب هذا الواقع يف 
عوامل�ه املختلفة من عامل األش�خاص وعامل األش�ياء مروًرا بعامل األف�كار إىل أن نصل إىل 
عامل األحداث والنظم، ومن ثم أصبح هذا الواقع من غري املمكن أن يتمكن املفتي بفرده 
م�ن إدراك تفاصيل�ه التي جيب عىل املفتي حتصيلها بدون مس�اعدة هذه املؤسس�ات التي 
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لدهيا من اإلمكانات واملناهج واخلرات ما يمكنها من القيام هبذه الدراس�ات والبحوث 
العلمية املنهجية الدقيقة. 

- دواعيه:
١- هناك احتياج إىل التعاون مع املؤسس�ات البحثية لس�د اخللل لدى الس�ادة املفتني يف 
إدراك الواقع بكل أبعاده؛ ألن السادة املفتني باملركز أغلبهم من أهل العلم الذين حجزهم 
تفرغهم للطلب عن مواكبة تفاصيل التغريات التي حدثت يف هذا الواقع -نس�بة السادة 
املفت�ني الذي�ن قاموا بذلك ال تقل ع�ن 8٥%- فغريت مالحمه عن الواقع الذي س�طرت 

مالحمه يف الكتب وهم من أعلم الناس به.
)- وكذل�ك احلاج�ة ملح�ة لض�م حتريرات أصح�اب التخصص�ات املختلف�ة يف مجيع 
املجاالت لتس�هم يف تقويم فهوم الس�ادة املفتني للمعامالت والعمليات التي تنتمي هلذه 
التخصصات، حيث إن هذه التخصصات أيًضا يقع فيها اخلالف يف قضاياها ومسائلها، 

مما يتطلب وقوف السادة املفتني عىل حتريرات علمية دقيقة يف هذه املجاالت.
٣- أن الواق�ع املع�ارص أصبح معقًدا بحيث أصبح ه�ذا الواقع مع هذا التعقيد ال يمكن 
إدراكه من خالل االطالع الفردي من قبل الس�ادة املفتني، بل أصبح هذا اإلدراك حيتاج 
إىل عمل مؤس�يس تتوفر له اجلهود الضخمة املس�تمرة؛ حيث أصبح إدراك الواقع عملية 
مس�تمرة لتالح�ق الوقائع واألح�داث والظواه�ر وتطورها با يتطل�ب مواصلة الرصد 
والتحليل والتفس�ري بصورة مس�تمرة بغري توقف، وهذا ما يقدر عليه الس�ادة املفتون أو 
املركز، ومن ثم احتاجوا إىل التعاون مع املؤسس�ات البحثية لتوفري املعارف والدراس�ات 

والبحوث املحتاج إليها.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- أن حيصل املركز عىل رصد دقيق للواقع من خالل جهود هذه املؤسسات العلمية.
)- أن تعقد تشاركات وتبادل للخرات مع هذه املؤسسات يف جماالت دراسات الواقع من 
خالل خرهتم يف البحث العلمي وخرة املركز يف االطالع عىل الواقع من خالل الفتاوى. 
٣- أن يتخلص الس�ادة املفتون من انطباعاهتم عن الواقع ويدركوا الواقع بش�كل علمي 

دقيق.
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٤- أن تعق�د املؤمت�رات والن�دوات العلمي�ة ذات التنظيم املش�رتك مع هذه املؤسس�ات 
للخ�روج منه�ا بآراء حم�ررة جتمع النظرت�ني الرشعية والبحثي�ة العلمي�ة يف القضايا التي 

تتعلق بمجال اإلفتاء. 
٥- أن يتم موافاة املركز بكل جديد مدقق حمرر يف جمال علوم ودراسات الواقع. 

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثانية م�ن مرحلة النمو )نمو )(، وه�ي اخلطوة التي 
يق�وم فيها ق�ادة التغيري والتطوير باملركز ب�كل العمليات التي من ش�أهنا إضافة العنارص 
التي متثل قيًا إضافية للمركز مثل املعارف واألبحاث والدراس�ات التي س�تضيفها هذه 

املؤسسات البحثية للمركز.
وال ب�د أن يراع�ى أيًض�ا أن اقرتاح عق�د بروتوكوالت مع املؤسس�ات البحثي�ة هو أحد 
األعال التي س�يقوم هبا مركز األبحاث التابع للمركز بعد إنش�ائه أو تطوير املركز القائم 

باهليئة.

: ل�ق لحا ب ا
لمركر و �قطو�قر ا

إ
�ث ا �بحا

ء مركرب للاإ ا سث
ب
� 5- اإ

- التعريف به:
ه�و حل يراد منه توفري كي�ان تابع للمركز يقوم بعمليات خادمة لعملية اإلفتاء من بحث 
وحتليل ودراسة وكتابة تقارير عن القضايا ذات التأثري يف هذه العملية، هذا بجانب قيامه 
بالتواصل مع املؤسس�ات البحثية العلمية املش�ار إليها يف البند الس�ابق، فيقوم هذا املركز 
بدور ضابط االتصال ومنس�قه ومنظمه مع هذه املؤسس�ات، كا يق�وم هذا الكيان أيًضا 
بعقد الندوات واملؤمترات يف القضايا ش�ديدة األمهية لعملية اإلفتاء، وذلك بالتنسيق مع 
املجل�س األع�ىل لإلفتاء باملرك�ز، كا أنه يق�وم بالرصد ألهم الظواه�ر االجتاعية، ومن 
أعال�ه أيًض�ا إع�داد األبح�اث الرشعي�ة يف القضايا التي حتت�اج إىل جهد بحث�ي كبري يف 

املصادر املتنوعة مثل القضايا الفقهية املعارصة. 
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- دواعيه:
١- االحتي�اج امللح للتأصيل الرشعي لكثري م�ن القضايا املعارصة التي ال يصلح أن يتم 
تناوهلا والنظر فيها بنفس الطريقة التي يتم من خالهلا تناول املسائل اجلزئية املعتادة؛ ألن 
ما يف هذه القضايا املعارصة من حداثة وجدة يتطلب اس�تدعاء أكثر من جمال متصل هبا، 
مما جيعل البحث فيها يتصف بالتش�عب واالمتداد إىل جوانب أخرى، فال يقترص يف هذا 
البح�ث ع�ىل البحث الفقه�ي يف كتب الرتاث، وال ش�ك أن هذا التش�عب واالمتداد يف 
البحث حيتاج إىل كيان بحثي علمي يقوم عليه با يتطلبه من عمليات ويبذل له ما حيتاجه 

من جهد.
)- احتياج املركز لبناء قاعدة بيانات علمية خاصة بالقضايا املعارصة تس�هل عىل السادة 
املفتني اس�تنباط األحكام اخلاصة هبذه القضايا، وه�ذا لن يتأتى إال من خالل كيان يقوم 

عىل هذه املهمة وجيعلها عنرًصا أساًسا يف أعاله ومهامه.
٣- التالحق الدائم للظواهر املختلفة يف املجتمع واالقتصاد وشتى جماالت احلياة جعلت 
الس�ادة املفت�ني يف حاجة ملحة لكيان يق�وم بأعال ختدم الفتوى يف جم�ال رصد الظواهر 

وتصنيفها وكتابة التقارير عنها.
٤- احتي�اج املركز لكيان علم�ي يقوم بتنظيم وإعداد الن�دوات واملؤمترات الدولية التي 
حياول املركز من خالهلا الوقوف عىل اآلراء املختلفة لعلاء املسلمني يف شتى أنحاء العامل، 

كا حيتاج أيًضا ملن ينظم املؤمترات والندوات داخل الدولة.
-  الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- الرصد الدقيق للواقع اإلفتائي وكتابة التقارير التحليلية عنه، مع بيان ألهم العنارص 
املؤثرة يف القضايا التي يتم رصدها مثل قضية األزمة االقتصادية.

)- إدارة مركز األبحاث لعالقات )مركز/هيئة( اإلفتاء بغريه من املراكز البحثية العلمية.
٣- تنظيم مركز األبحاث للندوات واملؤمترات العلمية الدولية وغري الدولية التي يعقدها 

)مركز/هيئة( اإلفتاء.
٤- إع�داد أبح�اث رشعي�ة حم�ررة تك�ون بمثابة األص�ول املعتم�دة من جه�ة املركز يف 
القضاي�ا التي حتتاج إىل هذا النوع من األبح�اث، ويمكن أن تكون هذه األبحاث موطنًا 
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للتبادل البحثي بني )مركز/ هيئة( اإلفتاء وغريه من املؤسسات والدور اإلفتائية يف العامل 
اإلسالمي.

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يقرتح تنفيذ هذا احلل يف اخلطوة الثانية من مرحلة النمو )نمو )(، وهي اخلطوة التي يقوم 
فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من شأهنا إضافة العنارص التي متثل 
قيًا إضافية للمركز مثل الكيان البحثي الذي يسهم يف تدعيم البحث العلمي يف )مركز/ 

هيئة( اإلفتاء، باإلضافة إىل قيامه بمتابعة الروتوكوالت مع املؤسسات البحثية.

�قهق:
�إ �قا

ب
� ل�إ ر ا د لكوا �ق ا د �قا

ب
6- ر

- التعريف به:
وهو حل يراد به إضافة عدد من املفتني إىل الس�ادة املفتني األعضاء باملركز بغرض توفري 
الع�دد ال�كايف للقيام بامله�ام اإلفتائية داخل املرك�ز، مع مراعاة أن يك�ون املفتي املضاف 
إىل املركز يتصف برجاحة العقل وااللتزام األخالقي، هذا بجانب أساس�يات ال يتهاون 
فيه�ا مث�ل: إجادة البحث الفقه�ي، والقدرة ع�ىل التحليل الدقيق لألس�ئلة التي تعرض 
عليه، واملعرفة باملنهج القويم للفقهاء لكيفية النظر يف األدلة واستنباط األحكام الرشعية 

للمسائل املختلفة، مع القدرة عىل النصح للمستفتي وإرشاده إىل ما فيه صالحه.
- دواعيه:

١- زيادة األسئلة التي تفد إىل املركز ومن حيلل عدد األسئلة التي ترد إىل املركز جيدها يف 
تزايد مع مراعاة عامل عدم القيام بالدعاية الكافية للمركز، مما يعني أن األعداد احلقيقية 
ملَّا تظهر، ولكن من املنتظر أن تكون هذه األعداد كبرية، مما يتطلب من املركز االس�تعداد 
بع�دد كبري من الس�ادة املفتني يمكن املركز م�ن القيام باملهام اإلفتائي�ة واخلدمات الدينية 

هلؤالء املستفتني بكفاءة وفعالية.
)- وحيت�اج املرك�ز ألعداد من املفتني اجلدد وخاصة يف ه�ذه املرحلة )النمو(؛ ألن تنفيذ 
وتطبي�ق خطط التغيري التي يس�عى إليها املركز تكون أس�هل مع األعض�اء اجلدد؛ حيث 
إن ه�ؤالء األعضاء يف الغالب يكونون من أنص�ار التغيري والتطوير الذي جاء هبم، ولذا 
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يقومون بدعمه بقوة، وغالًبا ما يفضل القادة يف املؤسسات أن يتكون فريقهم للتغيري من 
األعضاء اجلدد.

٣- املركز حيتاج لضخ دماء جديدة تس�اعده يف القيام باملهام اإلفتائية الضخمة والصعبة 
التي س�يقوم هبا يف املرحلة القادمة التي س�يكثر فيها التحليل والدراس�ة والتعمق، وهذا 
كل�ه حيتاج إىل جهود كبرية ال يتناس�ب معه�ا حالة الركود التي يتع�ود عليها عضو فريق 
العمل يف جمتمعاتنا العربية -بل يف كل املجتمعات- مع طول البقاء يف وظيفة واحدة ملدة 
طويلة؛ ولذا فإن ضخ دماء جديدة للفريق تفيده يف توفري احلفز الذايت لفريق العمل التي 

حتتاجه أوقات العمل الشاقة.
٤- حيتاج املركز إىل عدد من السادة املفتني لسد بعض أشكال اخللل التي وجدت يف الدار 
يف الفرتة الس�ابقة مثل مش�كلة عدم ظهور مرحلة التكييف يف البحث الفقهي يف املسائل 
املعروضة، وإشكالية التعامل مع الفتاوى باعتبارها أبحاًثا فقهية، وهذه اإلشكاليات قد 
يكون من الصعب حلها بشكل فوري وجذري، مما يكون من األسهل توفري أعضاء جدد 
حيمل�ون توجًها صحيًحا يف هذه اإلش�كاليات حت�ى نتمكن يف وقت الحق من حل هذه 

اإلشكاليات مع أعضاء الفريق الذين تسببوا يف وجودها باملركز.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- سد حاجة املركز املتنامية ألعداد كبرية من املفتني املهنيني الذين يمكنهم القيام باملهام 
اإلفتائية دون احلاجة إىل تدريب تأس�ييس يف العلوم الرشعية؛ وذلك بسبب األعال التي 
تتكاث�ر نتيجة نمو مهام املركز، مع النظر بعني االعتبار خلطة النمو واالرتقاء باملركز التي 

ينتظر معها زيادة احلاجة إىل هؤالء املفتني املهنيني.
)- حتفيز أعضاء الفريق من الس�ادة املفتني لبذل أقىص جهد يف املرحلة احلالية ملا تشتمل 
علي�ه من كث�رة أعباء وتكليفات، مما يتطلب مضاعفة اجله�د الذي يتطلب إضافة مصدر 
فعال يف مس�ألة التحفيز يكون من داخل املركز ويكون دائم الوجود أمام الس�ادة املفتني 

من أعضاء الفريق القدامى.
٣- ترسي�ع التغيري داخل املركز؛ حيث إن التغيري عىل يد اجلدد دليل مرشوعية هلم، ومن 

ثم يكونون أفضل األعضاء يف الفريق وأقدرهم عىل أداء مهام التغيري والتطوير غالًبا.
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- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثانية م�ن مرحلة النمو )نمو )(، وه�ي اخلطوة التي 
يق�وم فيها ق�ادة التغيري والتطوير باملركز ب�كل العمليات التي من ش�أهنا إضافة العنارص 

التي متثل قيًا إضافية للمركز مثل زيادة الكوادر اإلفتائية يف )مركز/ هيئة( اإلفتاء.
م�ع مراعاة أن يكون زيادة الكوادر اإلفتائي�ة يف )مركز/ هيئة( اإلفتاء هو أول عملية تتم 

يف هذه اخلطوة )نمو )(؛ ألمهيتها وشدة احلاجة إليها. 

: ب
لمركر �ق ا

ب
ء � �قا

ب
� عل� للاإ

إ
لس ا ء محب ا سث

ب
� 7- اإ

- التعريف به:
يقص�د هبذا احل�ل توفري عدد من أعضاء فريق املركز يتس�مون بصف�ات معينة يمكن من 
خالهل�م تكوين جملس يقوم ب�دور جملس احلكاء باملركز، فتع�رض عليه العويصات من 
الفتاوى واملسائل قبل عرضها عىل كبار العلاء يف العامل اإلسالمي، ويقوم بدور املستشار 
لقي�ادة املرك�ز يف القضايا املهنية والعلمية اخلاصة باملركز، وكذل�ك يقوم بإعداد البيانات 
الص�ادرة عن املركز، ويعرض عىل قي�ادة املركز األفكار التطويرية والتنموية للمركز، كا 
يقوم بمتابعة األداء اإلفتائي العام للمركز، وكذلك يقوم هذا املجلس بالتمثيل الرس�مي 
للمركز، وكتابة التقارير عن الفتاوى ذات املوضوعات احلساسة التي ترفع لقيادة املركز.

- دواعيه:
١- هناك عدد من القضايا واملس�ائل والفتاوى مؤجلة أو متوقف فيها، وكان من املمكن 

مع وجود جملس أعىل لإلفتاء الفصل فيها.
)- احلاج�ة جله�ة باملركز تقوم بأع�ال مراقبة اجل�ودة املهنية لألداء اإلفتائ�ي، وال بد أن 
تك�ون ه�ذه اجلهة من األعضاء املهنيني باملركز وهم الس�ادة املفتون حتى تكتس�ب آراؤه 

مصداقية لدى السادة املفتني األعضاء الذين سيتم تقييم عملهم.
٣- حاج�ة املركز لثقة ذاتية تنمي داخل أعضائه ش�عورهم بأهنم ينتمون إىل مركز يتس�م 
بكل س�ات املراكز العريقة باملؤسسات اإلفتائية الكرى، وهذا الشعور له تأثري إجيايب يف 

نفوس األعضاء، مما ينعكس إجياًبا عىل أدائهم.
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٤- حتت�اج قيادة املرك�ز إىل مثل هذا املجلس لكي ينُقل هلا نبض الس�ادة املفتني األعضاء 
باملركز الذين يعد احلفاظ عليهم عنرًصا من أهم عنارص النجاح للمركز، وتعد مراعاة ما 
يرونه من آراء للتطوير عند القيام بعمليات التحس�ني والتنمية يف املركز من أهم وس�ائل 

التحفيز هلم.
٥- احتي�اج املرك�ز ملمثل مهني يمثل�ه يف الن�دوات واملؤمترات حتى يتحق�ق له الوجود 

الفعال يف الساحة العلمية اإلفتائية.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- س�د حاجة املرك�ز ملمثل يظهر الصورة اإلجيابي�ة التي عليها الس�ادة املفتون والعلاء 
باملركز.

)- إنش�اء جهة باملركز للقيام بأعباء عملية ضبط اجلودة لألداء اإلفتائي بصورة مستمرة 
وتقديم التقارير هبا وحل مشكالهتا بالتعديل واإلصالح.

٣- بث الثقة يف نفوس السادة املفتني أعضاء املركز بأن جهود املهنية مقدرة، ومن يقيمها 
عىل خرة ومعرفة باملجهود الذي بذل فيها.

٤- مس�اعدة قي�ادة املركز يف القيام ببع�ض األعباء اإلدارية بإجياد مس�ؤولني مهنيني عن 
شؤون اإلفتاء باملركز.

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يقرتح تنفيذ هذا احلل يف اخلطوة الثالثة من مرحلة النمو )نمو ١(، وهي اخلطوة التي يقوم 
فيه�ا ق�ادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من ش�أهنا تأس�يس البنى التحتية 

للمركز التي منها إنشاء هذا املجلس الداعم بشدة لعملية التطوير والتحسني والتغيري.

ء: �قا
ب
� ل�إ ه�قم ا ا م م�ب ء معحب ا �بسث 8- اإ

- التعريف به:
ي�راد هبذا احل�ل وضع معجم مفاهيمي خيت�ص بمفاهيم اإلفتاء؛ بحي�ث يكون معجًا ذا 
خصوصية تناس�به ومتيزه، وهي نابعة من طبيعة ما نسميه اليوم ب�»املفهوم« الذي ختتلف 
حقيقت�ه عن حقيق�ة كل من املصطلح والكلمة العادية؛ فاملفهوم يقع يف موقع وس�ط بني 
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املصطلح املتفق عىل معناه بني اجلاعة العلمية وبني الكلمة العادية التي خترج عن قوالب 
االصطالح العلمي.

وأقص�د هبذا احلل تقديم »معجم« جيدد املوروث م�ن مفاهيم اإلفتاء، ويصل به اجلديد، 
ويكون َحَكًا حيسم االلتباس، ويزن املقادير، ويضع األفكار وما جيد يف مواضعه احلقيقة 
م ما انحرف يف أذهان العامة، بله املفتني، وحييي ما اندرس، ويواجه ما اس�تجد  به، ويقوِّ
واس�تحدث بمفاهي�م جدي�دة تتأس�س عىل األصيل م�ن مفاهي�م اإلفت�اء، وتنبني عليه 

وتتشكل من طينته وخترج من مشكاته وترتبط ارتباًطا وثيًقا به. 
- دواعيه:

١- اخللط الش�ديد بني مفاهيم أساسية يف ش�بكة مفاهيم اإلفتاء؛ مثل اخللط بني مفاهيم 
النازلة والواقعة واملسألة، مما يستدعي حل هذه اإلشكاليات ومنع هذا اخللط.

)- احلاجة إىل أداة تش�غيلية تضاف إىل املنهج الذي يتم تأسيس�ه؛ ليتمكن هذا املنهج من 
العمل يف العملية اإلفتائية.

٣- حاجة املركز إلجياد لغة مش�رتكة بني أفراده؛ لتتم عملية التطوير والتغيري والتحس�ني 
بصورة أرسع مع وجود هذا التفاهم بني أعضاء املركز من السادة املفتني.

٤- هناك احتياج شديد يف الساحة اإلفتائية إلحياء كثري من املفاهيم مثل مفهوم مسؤولية 
املس�تفتي، وهناك احتياج إىل تصحيح بعض املفاهي�م مثل مفهوم صنعة الفتوى، وهناك 
احتياج إلضافة بعض املفاهيم مثل مفهوم مفتي احلياة، وكل هذا من اإلحياء والتصحيح 

واإلضافة لن يتحقق إال بمعجم مفاهيمي لإلفتاء.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- حتقي�ق الفه�م الصحي�ح ملفه�وم اإلفتاء وم�ا حييط به م�ن مفاهيم أساس�ية أو فرعية 
أو ملتبس�ة، وذل�ك م�ن منظور أو رؤي�ة مهنية تنطل�ق من ثوابت األص�ول، وتتحرك يف 

املتغريات بمنهجية واضحة.
)- إزالة االلتباس والغموض والشبهات املثارة حول هذا املفهوم وأمثاله، وبيان موقفه 
من الس�ياق الواقع�ي الراهن للحالة اإلفتائي�ة، وموقف رؤيته م�ن التحديات والقضايا 

املتعلقة بعملية اإلفتاء سواء أكانت جمتمعية داخلية أم عاملية خارجية.
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٣- االنتق�ال بمفهوم اإلفتاء َوَوَس�طِه املفاهيمي إىل التفعيل يف الواق�ع الفكري والثقايف 
والعلمي واملهني، بحيث تتحقق داللته الصحيحة وتتفاعل مع املفاهيم األخرى تفاعاًل 

يصبُّ يف عافية العملية اإلفتائية.
٤- اإلع�داد لتفعي�ل مفهوم اإلفتاء يف حق�ول العلم واملعرفة باعتب�اره يقوم عىل معاجلة 
معين�ة لقضايا املس�ائل الت�ي تتناول العالقات بني عم�وم الناس، كا أن اإلفت�اء باعتباره 
مفهوًما يتس�م بالفعالية يف العالقات اإلنس�انية يق�دم إطاًرا للتحليل والتفس�ري للقضايا 

والظواهر تلتقي فيه املقاصد مع األحكام.
٥- ب�ث روح املهني�ة اإلفتائي�ة لالنتقال من صناع�ة الفتوى إىل صنعة اإلفت�اء؛ ألن هذا 
االنتق�ال س�يكون له األث�ر البالغ يف حتس�ني األداء اإلفتائ�ي، مما ينعك�س باإلجياب عىل 
التفاعل والتعامل الواقعي بني عملية اإلفتاء وجماالت حياة الناس، حتى تتمكن العملية 

اإلفتائية يف ظل صنعة اإلفتاء من الوصول إىل فتوى احلياة.
٦- مج�ع املفاهيم الك�رى املتعلقة بمفهوم اإلفت�اء واملفاهيم املتفرع�ة واملتولدة عنه، مع 
بيان منهجية للنظم والتش�بيك بني املتشاهبات من جهة، وللفرق والتمييز بني املختلفات 
م�ن جهة أخرى، تضبط احلالة الالمنهجية يف التعامل مع عامل املفاهيم املهنية مثل مفهوم 

اإلفتاء.
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثانية م�ن مرحلة النمو )نمو ١(، وه�ي اخلطوة التي 
يق�وم فيه�ا قادة التغي�ري والتطوير باملرك�ز بكل العمليات التي من ش�أهنا تأس�يس البنى 
التحتية للمركز التي منها إنش�اء هذا املعجم املفاهيمي لإلفتاء الذي يضيف لعملية البناء 

املؤسيس للمركز ولعملية التطوير والتحسني والتغيري فيه أداة تشغيلية يف غاية األمهية.

�قهق:
�إ �قا

ب
� ل�إ �ق ا لعمل�قا سهق ا �ق ه�بد د عا 9- اإ

 - التعريف به:
هو حل يراد منه إعادة التفكري األسايس وإعادة التصميم للعمليات اإلفتائية والعمليات 
اخلادمة للعملية اإلفتائية من أجل التوصل إىل حتسني جوهري يف املقاييس احلالية باملركز 
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لألداء مثل مقاييس اجلودة اإلفتائية واخلدمة اإلفتائية والرسعة فيها.
وهذه اإلعادة حتتاج إىل اكتشاف حالة املركز اإلفتائية حتى يتم التحويل للتوجهات الكلية 
للس�ادة املفتني وباقي أعض�اء املركز التي قد يتم معها التضحية ببع�ض املبادئ التقليدية 
التي قد تكون أس�همت بصورة واضحة يف تعويق التغيري يف املايض، وقد يتم معها أيًضا 
التحول عن الطرق السابق جتريبها يف تنفيذ وأداء املهام اإلفتائية والبحثية الرشعية، ويتم 
معه�ا أيًض�ا إحالل مفاهيم وممارس�ات إفتائية جدي�دة مع تدريب الس�ادة أعضاء املركز 

عليها بعد إعادة توجيههم.
- دواعيه:

١- ع�دم مهني�ة العملي�ات اإلفتائية يف املركز، وم�ن ثم قد يتم اخللط ب�ني املهمة البحثية 
واإلفتائية يف عمل السادة املفتني.

)- االحتي�اج إىل تطوي�ر األداء اإلفتائ�ي للمرك�ز ملواكب�ة األن�اط اإلجيابية يف الس�احة 
اإلفتائية.

٣- االحتي�اج إىل توجي�ه عمليات التطوير باملركز إىل االجت�اه الصحيح الذي حيصل من 
خالله املركز العوائد اإلجيابية للتطوير بأعىل كفاءة وفعالية.

٤- احتياج املركز إىل حتقيق حتس�ن يف الصورة الذهنية عن اإلفتاء واملفتي ومركز اإلفتاء 
لدى اجلمهور وجهات الدعم والتعاون معه. 

٥- حاج�ة املرك�ز للتخلص من بعض األناط من التفك�ري واألداء اإلفتائي غري اإلجيايب 
والذي قد يعيق عملية التطوير والتحسني.

- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:
١- الوص�ول إىل عملي�ات إفتائية فعالة ومتميزة وحياتية واقعي�ة ختلو من التعقيد وعدم 

القدرة عىل التعامل مع املستحدثات.
)- رسع�ة أداء وتنفي�ذ امله�ام اإلفتائية والعملي�ات اخلادمة هلذه املهام م�ن خالل تدفق 

اإلنجاز هلذه املهام عن طريق زيادة يف العمليات التنظيمية الفرعية.
٣- التخلص من األنش�طة واملناصب والوظائف غري الرضورية وغري الفعالة يف العملية 

اإلفتائية ويف العمليات اخلادمة هلا.
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٤- ضب�ط وإحكام العملي�ات والوظائ�ف يف املركز بحيث تكون مصممة بش�كل جيد 
يسهم يف تطوير وحتسني األداء.

٥- حتقيق نتائج عالية بحيث تصل نسبة التحسني واإلرساع يف نمو املركز إىل نسبة ٥0% 
عىل األقل.

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يقرتح تنفيذ هذا احلل يف اخلطوة الثالثة من مرحلة النمو )نمو ١(، وهي اخلطوة التي يقوم 
فيه�ا ق�ادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من ش�أهنا تأس�يس البنى التحتية 
للمركز التي منها إعادة هندس�ة العمليات اإلفتائية يف املركز؛ حيث إن هذه اإلعادة تؤثر 

بشدة يف عملية التطوير والتحسني والتغيري يف املركز.
وكان تأخ�ري إع�ادة اهلندس�ة للعمليات اإلفتائي�ة إىل اخلطوة الثالثة يف مرحل�ة )نمو ١(؛ 
ألن ما س�بقها م�ن اخلطوت�ني األوىل والثانية اللتني تش�تمالن عىل بناء الرؤية والرس�الة 
ووض�ع األهداف وتكوين اإلس�رتاتيجية وتأس�يس املنهج ووضع معج�م املفاهيم كان 

ا لعملية إعادة هندسة العمليات اإلفتائية. أمًرا رضوريًّ

لمس�قمر: ر�ق�ب ا سم لل�قد
ق
و �

إ
ء معهد ا ا سث

ب
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- التعريف به:
هو حل يراد به تأس�يس قس�م متطور ملركز يتوىل القيام بمهام التأهيل والتطوير ألعضاء 
املركز من الس�ادة املفت�ني القائمني باملهام اإلفتائية، ولغريهم م�ن أعضاء املركز القائمني 

بمهام خدمية لعملية اإلفتاء.
ويت�م هذا كله من خالل إكس�اب ه�ؤالء األعضاء من املفتني وغريه�م مهارات متكنهم 
من أداء مهامهم املختلفة بكفاءة وفعالية، مع تغيري االجتاهات الس�لبية لدهيم بتحفيزهم 
الجتاه�ات إجيابي�ة، إضاف�ة إىل تزويدهم بمع�ارف وعلوم وثقافة حتس�ن م�ن حتصيلهم 

املعريف ملفردات الواقع املعيش.
عىل أن يكون هذا بش�كل مس�تمر بعد معرفة دقيقة باحتياجات الس�ادة املفتني التدريبية، 

ومن ثم يمكن بعد ذلك تقديم املعاجلة التدريبية الصحيحة هلذه االحتياجات.
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- دواعيه:
١- غياب مهارات أساس�ية عن بعض الس�ادة املفتني يف املركز وخاص�ة القائمني باملهام 
اإلفتائي�ة يف خدم�ة اهلات�ف املج�اين مثل مه�ارات االتص�ال وخاصة مه�اريت اإلنصات 

والتقمص.
)- تطوي�ر املركز املس�تمر س�يجعل املركز يف حاجة لتطوير مه�ارات وقدرات ومعارف 
السادة املفتني، فإن عدم توفري قسم للتدريب الداخي باملركز عىل هذه املهارات والقدرات 
واملعارف س�يضطر املركز إلرس�ال أعضاء املركز من املفتني وغريهم للتدريب عليها يف 
خارج املركز، وهذا س�يكلف املركز يف اجلوانب املختلفة من مال ووقت وتأثري يف رسعة 

أداء املركز للمهام اإلفتائية، ما يمكن توفريه بإنشاء قسم داخل املركز.
٣- عملية التطوير باملركز ستطلب بشكل مستمر تأهيل وتدريب وإعداد عنارص وكوادر 
جدي�دة تنضم إىل فري�ق العمل باملركز، وهذا يقتيض اس�تمرارية ه�ذه الرامج التدريبية 

وتنوعها لتتناسب مع تنوع املهام التي ستقوم هبا هذه العنارص والكوادر يف املركز.
٤- التغ�ريات التي تتم يف مهام أعضاء املركز تتطلب دائًا عمليات تأهيل وإعداد هلؤالء 
األعضاء ليتمكنوا من القيام باملهام اجلديدة املس�ندة إليهم؛ مثل قيام أحد الس�ادة املفتني 
بمراقب�ة جودة الفت�اوى الصادرة من املرك�ز، فالقيام هبذه املهمة حيت�اج إىل تدريب لكي 

يتمكن هذا املفتي من القيام هبا.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- توفري أحد أهم العنارص األساسية يف تطوير وحتسني املركز، َأاَل وهو عنرص التدريب 
بشكل مستمر؛ ألن التحسني يف املركز سيظل موجوًدا بشكل مستمر.

)- تأهيل وإعداد وتطوير العنارص والكوادر أعضاء املركز أو املختارين ليكونوا أعضاء 
فيه.

٣- اإلع�داد إلنش�اء حل�ول متكامل�ة يق�وم املركز من خالهل�ا بالتعاون مع املؤسس�ات 
األخرى؛ كاملؤسسات املالية واإلعالمية واالجتاعية يف جانب تأهيل العنارص والكوادر 

عىل التعامل مع الشأن الديني.
٤- توف�ري عدد من أعضاء املركز قادرين عىل القي�ام باملهام اإلعدادية والتأهيلية لغريهم 
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من أعضاء املركز أو املنضمني إليه.
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يق�رتح تنفيذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثالثة م�ن مرحلة النمو )نمو )(، وه�ي املرحلة التي 
يق�وم فيها ق�ادة التغيري والتطوير باملركز ب�كل العمليات التي من ش�أهنا إضافة العنارص 
الت�ي متثل قيًا إضافية للمركز مثل الكيان التدريبي الذي يعدُّ عنرًصا أساًس�ا يف عمليات 
التغيري والتحس�ني والتطوير، ولكي تصبح عملية التطوير والتحس�ني عملية ذاتية ال بد 

من إنشاء كيان تدريبي باملركز يتوىل مسؤولية هذا العنرص.

: ب
ملهق للمركر اكر�ق كا

ب
11- عمل د

- التعريف به:
ه�و ح�ل يراد منه القي�ام بالتدوين لكل أع�ال وعمليات املركز يف وقتها املناس�ب الذي 
حيتف�ظ للمركز بطاقة التجارب املحمل�ة بإجيابيات كثرية حتى يف مواطن اإلخفاق وعدم 

حتقيق النتائج املرجوة.
فهو حل يقصد به التدوين دائًا، وحتويل هذا التدوين إىل معلومات مسيلة بعد إعدادها، 
بحي�ث يمك�ن أن يطلع عليها اجلميع ويس�تفيد منها بحس�ب احتياجاهتم وختصصاهتم؛ 
حي�ث إن ه�ذه املعلوم�ات تصب�ح هي املادة اخل�ام خلرات املرك�ز التي يمك�ن أن تنمى 

وتصاغ بعد ذلك يف شكل حلول متكاملة.
- دواعيه:

١- احتي�اج املركز يف ه�ذه املرحلة بصفة خاصة لكل خرة توف�رت له وكل عمل قام به 
حتى يتس�نى له النمو الرسيع بإضافة هذه اخلرات له؛ ألهنا يف احلقيقة تس�اوي كثرًيا من 

الوقت.
)- احتي�اج املرك�ز ملواد خام للحلول املتكاملة التي س�يقوم باس�تخدامها باعتبارها أداة 

للتبادل بينه وبني املؤسسات األخرى.
٣- حاج�ة املرك�ز لرصد دقيق لكثري من التفاصيل التي يش�تمل عليه�ا املركز وكثري من 

الفعاليات التي تتم بداخله؛ ألهنا تعدُّ الباب األوسع للحلول واملقرتحات التطويرية.
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٤- احتياج املركز لوسيلة لضبط االجتاعات الدورية جتعل هذه االجتاعات متثل تراكًا 
من األطروحات لتنمية فكر املركز وعقله. 

- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:
١- توف�ري اخل�رات العملي�ة النابعة م�ن التجارب التي قام هبا الس�ادة أعض�اء املركز يف 
حماوالت التطوير والتحس�ني بحيث يكون لدى املطل�ع عىل هذه الذاكرة املعرفة الكاملة 

با تم يف هذه التجارب، فيبني عىل صواهبا، ويتجنب خطأها.
)- تكوي�ن بن�ك م�ن األطروح�ات واألف�كار التي تم مجعه�ا من حم�ارض االجتاعات 
والتدوي�ن لألع�ال األخرى يف الدار وزي�ارات العلاء ونصحهم وزيارات املؤسس�ات 

للمركز وإبداء الرأي فيا رأوه.
٣- التمهي�د لبن�اء حلول متكاملة لتس�ويقها بعد ذلك للمؤسس�ات املختلفة يف املجتمع 

والعامل أمجع.
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثانية م�ن مرحلة النمو )نمو )(، وه�ي املرحلة التي 
يق�وم فيها ق�ادة التغيري والتطوير باملركز ب�كل العمليات التي من ش�أهنا إضافة العنارص 
الت�ي متث�ل قيًا إضافي�ة للمركز مثل بن�اء ذاكرة للمركز تع�دُّ عنرًصا أساًس�ا يف عمليات 
التغيري والتحس�ني والتطوير، ولكي تصبح عملية التطوير والتحس�ني عملية ذاتية ال بد 

من بناء هذه الذاكرة.

: ب
لمركر �ق لعمل ا �بد ه�قهق مسا

�ق
ب
رسهق � ء مد ا سث

ب
� 12- اإ

- التعريف به:
ه�و حل يراد منه إجي�اد كيان علمي وتعليم�ي لتهيئة البيئة ملزيد من القب�ول لعمل املركز 
بإضاف�ة هذه املؤسس�ة العلمية والتعليمي�ة بحيث تقوم بتقديم الدع�م العلمي له املتمثل 
يف توف�ري العن�ارص والكوادر العلمية التي يمكن للمركز االس�تفادة منها يف القيام باملهام 
اإلفتائية املختلفة بعد تأهيلهم وإعدادهم، مع قيام هذه املؤسس�ة بتثبيت قواعد املذهبية؛ 

حيث تعدُّ املذاهب السنية األربعة عنرًصا أساًسا من عنارص اهلوية للمجتمعات.
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- دواعيه:
١- قلة الكوادر والعنارص املتقنة للمذاهب السنية األربعة يف العامل العريب، وهذا يتطلب 

بال شك إنشاء كيان أو مؤسسة تعليمية توفر هذه الكوادر والعنارص.
)- احتياج املركز لتحقيق بعض اإلسرتاتيجيات التي حددناها مثل إسرتاتيجية التوطني، 
فليس من املعقول أن تظل الدولة يف إحضار مجيع الشيوخ من خارج البالد، بل ال بد من 

توطني طلبة العلم أيًضا ليكونوا لبنة حلياة علمية قوية يف البالد.
٣- حاجة الدولة ملركز انطالق للوسطية يف الفقه اإلسالمي؛ وذلك ملنع انتشار التيارات 
املتشددة يف البالد بحيث تصبح هذه املدرسة التي حتمل مذهًبا هو جزء من اهلوية حصنًا 

يمنع وجود مثل هذه التيارات.
٤- احتي�اج املرك�ز لتحقيق إحدى إس�رتاتيجيات التميز، وهي أن توجد مؤسس�ة دائمة 
داعم�ة للمرك�ز بالك�وادر التي متثل أهم امل�وارد املحتاج إليها يف املرك�ز، وهذا ما أصبح 

صعًبا يف كرى املراكز اإلفتائية يف العرص احلارض.
٥- احتي�اج املس�اجد الكرى لتفعيلها بصورة تتناس�ب مع عظيم قدره�ا با يرز مكانة 
مثل هذه الرصوح يف العامل اإلسالمي، وليس هناك وسيلة إلبقاء هذه املساجد حمفورة يف 
األذه�ان إال بالعل�م الرشيف، إضافة إىل احتياج املركز للقي�ام بدوره العلمي ليرز دوره 
املجتمع�ي ليك�ون بذل�ك أعظم جس�ور الثقة التي يمده�ا املركز بينه وب�ني املجتمع، بل 

والعامل أمجع، وذلك عندما يتوىل هذا املركز اإلرشاف عىل هذه املدرسة.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- ترس�يخ املذاه�ب الس�نية األربعة لتصبح ج�زًءا ال يتجزأ من اهلوي�ة، بل تصبح أحد 
عنارص التميز للدولة.

)- توفري العنارص والكوادر املؤسسة بصورة علمية صحيحة با يضمن للمركز اإلمداد 
هبا عند وقت احلاجة إليها.

٣- هتيئ�ة الواق�ع لقبول الدور العلم�ي للمركز عن طريق القيام بإضافة مؤسس�ة علمية 
هبذه الضخامة يف منارة إس�المية عظيمة كاملس�اجد الكرى، مما جيعل هذا الواقع فخوًرا 

هبذا املركز وممتنًّا له.
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٤- إعادة تشكيل العقل الفقهي يف الدولة با جيعله يف حالة أمن أمام املحاوالت الدائمة 
لالخرتاق الفقهي -إن صح التعبري- من تيارات خارجية بعضها متشدد وبعضها اآلخر 
ال يق�در الظرف الذي متر ب�ه الدولة، بل العامل كله، فيبني مجيع مف�ردات أجندته الفقهية 
عىل السيطرة وإرادة حتقيق التبعية الفقهية ملا يتبناه من آراء فقهية بغض النظر عا قد تسببه 

هذه التبعية من مضار للمجتمع.
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثالثة م�ن مرحلة النمو )نمو ٣(، وه�ي اخلطوة التي 
يقوم فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من شأهنا هتيئة البيئة املعارصة 
لقبول املركز مرجًعا يف جمال اإلفتاء ثم يف جمال الشأن الديني اإلرشادي بأكمله، وال شك 
أن وجود رصح مثل مدرس�ة فقهية معترة ترس�يًخا للمذاهب الس�نية األربعة يف الدول 

اإلسالمية من أهم وسائل التهيئة للمجتمع املسلم.

ء. �قا
ب
� ل�إ �ق ا

ب
�قهق � ر�ق�ب ور�ق �قد  �بد

عهق
ق
ر�

ل��ث �ق ا ر�ق�ب�ق كل�قا
ب حب

13- �قكل�ق�

- التعريف به:
ه�و حل ي�راد به هتيئة املترشعني من خرجيي الكليات املتخصصة يف الدراس�ات الرشعية 
بتحفيزهم الجتاهات إجيابية ووس�طية يف اإلفتاء، وإمدادهم بمعارَف ومفاهيَم صحيحٍة 

عن العملية اإلفتائية، وإكساهبم أهم املهارات التي جيب أن يكتسبها املفتي ويتحىل هبا.
وذل�ك كله يف حماولة لتهيئة البيئة العلمية عن طريق حتفيز النخبة العلمية القادمة للتوجه 

القويم واملنهج املستقيم يف اإلفتاء.
وهبذا التقويم هلؤالء اخلرجيني تتخلص الس�احة اإلفتائية من ظواهَر سلبيٍة كثرية أو ختف 
وطأهتا؛ مثل ظاهرة تصدي غري املؤهلني لإلفتاء، والتشدد يف الفتوى، واإلفتاء الذرائعي، 

وفوىض الفتوى.
- دواعيه:

١- احتياج اخلرجيني من الكليات الرشعية الكتس�اب معارَف كثريٍة ومتنوعة عن اإلفتاء 
لتغيري اجتاهاهتم عن هذه العملية الربانية الدقيقة.
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)- االحتي�اج للتخفي�ف م�ن أثر حدة االنتق�ادات التي توجه للمنهج الوس�طي القويم 
عىل يد بعض من ينتس�بون للتخصصات الرشعية بس�بب عدم وعي هؤالء املتخصصني 
باحلدود املهنية لإلفتاء، واخللط بني اإلفتاِء باعتباره مهنًة جيب االلتزام بمعايريها والدعوِة 

التي ختضع ملعايرَي أخرى يف عملها.
٣- حاجة املركز لكوادر وعنارص من داخل املجتمع الختيار الصالح النابه منهم لينضم 

للعمل يف املركز.
٤- انتش�ار كثري من األفكار واالجتاهات غري اإلجيابية بني ش�باب اخلرجيني من الكليات 
الرشعية داخل الدولة بسبب سيطرة توجهات ومشارب مفرزة هلذه االجتاهات عىل هذه 

الكليات.
٥- قلة الكوادر والعنارص اإلفتائية، مما يمثل هتديًدا كبرًيا للمركز يف املستقبل من سيطرة 

توجهات غري وطنية عىل الساحة اإلفتائية، مما هيدد استقرار املركز.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- حتسني املستوى املعريف لدى اخلرجيني من املترشعني فيا يتعلق بمفاهيم اإلفتاء وأهم 
قضاياه.

)- رب�ط ش�باب اخلرجيني من املترشع�ني باملركز وبث روح االنتاء لدهيم للمؤسس�ات 
الدينية الرسمية.

٣- تنقية الس�احة اإلفتائية من التوجهات واملش�ارب غري املس�تقيمة التي غالًبا ما يتبناها 
شباب املترشعني.

٤- ب�ذل م�ا يف الطاقة ملنع بعض املضار املحققة؛ حيث إن هؤالء املترشعني من اخلرجيني 
سيارس�ون اإلفتاء س�واء كان ذلك بش�كل رسمي أم غري رس�مي؛ ولذا كانت مثل هذه 
ال�دورات رضورية ملنع الوقوع يف املحظورات املتعددة الناجتة عن تعرض هؤالء لإلفتاء 

بغري تأهل وإعداد.
٥- ن�رش ثقافة جديدة وإجيابية ع�ن الفتوى واإلفتاء واالس�تفتاء، وحتويل عملية اإلفتاء 
م�ن عملي�ة حكمية حيكم فيها املفت�ي كا حيدث يف األحكام القضائي�ة لتصبح عملية من 

عمليات الدعم للمستفتي ليتخلص من متاعبه ومشاكله.
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- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثالثة م�ن مرحلة النمو )نمو ٣(، وه�ي اخلطوة التي 
يق�وم فيها ق�ادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من ش�أهنا هتيئة البيئة داخل 
الدولة لقبول املركز مرجًعا يف جمال اإلفتاء ثم يف جمال الش�أن الديني اإلرش�ادي بأكمله، 
وال ش�ك أن هتيئة نخبة املستقبل يف علوم الرشيعة من خرجيي الكليات الرشعية سيكون 

له األثر البالغ يف هذه التهيئة للمجتمع.

�بر�ق 
لحب ا ور  د �ق 

ب
� ر�ق�ب  لل�قد رع�قهق 

ل��ث ا �ق  لكل�قا ا ر�ق�ب�ق 
حب �ث  �ب�قعا ا  -14

�قهق:
�إ �قا

ب
� ل�إ ا

- التعريف به:
ه�و ح�ل يراد من�ه اختيار بع�ض املترشعني من خرجي�ي الكليات الرشعي�ة البتعاثهم يف 
بعث�ات خارج الدولة إىل دور اخلرة اإلفتائية العريقة لتأهيلهم وإعدادهم ليس�تفيد منهم 
املرك�ز عند انتهائه�م من هذه العملي�ات التأهيلي�ة واإلعدادية وبعد جتهيزه�م يف القيام 

باملهام اإلفتائية داخل املركز.
علًا بأن هذه الدورات جيب أن يتم تنس�يقها بالتعاون مع املركز وحس�ب احتياجاته من 

الكوادر اإلفتائية.
- دواعيه:

١- احتياج الساحة اإلفتائية بالدولة لكوادر إفتائية قادرة عىل القيام بمهام إفتائية متعددة 
لقيامهم هبذه املهام يف املستقبل؛ ألنه من غري املقبول إسرتاتيجيًّا بقاء جمال مهم وحساس 
مث�ل اإلفت�اء معتمًدا كلي�ة أو بصورة ش�به تامة عىل الك�وادر من املقيم�ني أو الوافدين، 
وخاص�ة يف ظ�ل اخلصائص اخلاصة بالس�احة اإلفتائي�ة يف الدولة الت�ي تتعطش بصورة 
كبرية إىل كوادر وفقهاء مفتني لدهيم املعرفة الكاملة بأحوال الدولة وأهلها، ويكون لدهيم 
احلرص الشديد عىل الرصد واملعاجلة للظواهر، واهلم الكامل للتخلص من السلبي منها.
)- لق�د أصبح من مقررات العقل الس�ليم يف عرصنا أنه من العب�ث أن نقوم يف كل مرة 
بصناع�ة الَعَجل�ة من جديد، ولكن الصواب أن نبني عىل ما أنجزه غرُينا من عمل، وهذا 
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لن يتأتى يف جمال العمل اإلفتائي إال بالبعثات اخلارجية التدريبية التي متكن املبعوثني من 
إضافة اخلرات احلقيقية والفعالة يف قدراهتم الشخصية، ومن ثم يف قدرات كوادر العمل 

اإلفتائية يف الدولة بعامة.
٣- احتياج الس�احة اإلفتائية بالدولة إىل خرات إفتائية يمكن أن يس�تفاد منها يف ابتكار 
احللول املختلفة التي تس�هم يف تطور وتنمية العملية اإلفتائية باملركز؛ حيث س�توفر هذه 
االبتعاث�ات اطالًع�ا كاماًل من هؤالء املبتعث�ني عىل أنظمة وآليات جدي�دة ختدم العملية 
اإلفتائي�ة وجتع�ل املرك�ز أق�دَر عىل التعامل م�ع الظروف غ�ري املعتادة وحل املش�كالت 

واألزمات.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- تأهيل جيل من املفتني املهنيني القادرين عىل القيام باملهام اإلفتائية يف املركز.
)- توطني بعض اخلرات اإلفتائية التي من الصعب توطينها بدون هذه االبتعاثات.

٣- العم�ل عىل إمداد املركز بكل اخلرات املمكنة لتقوي�ة طاقة املركز اإلفتائية للوصول 
لتحقيق إسرتاتيجية التفوق للمركز.

٤- هتيئة الس�احة الداخلية لعمل املركز؛ حيث يصبح املركز القائم بتنظيم هذه البعثات، 
ومن ثم يتكرس يف نفوس الباحثني من املواطنني أمهية العملية اإلفتائية، وقيمة املش�اركة 

يف عمل املركز، وعليه تظهر قيمة املركز يف املجتمع.
٥- ختلي�ص العم�ل اإلفتائ�ي يف املرك�ز والس�احة اإلفتائية م�ن بعض األن�اط اإلفتائية 
املوج�ودة بالفع�ل التي قد تبتع�د بالعملية اإلفتائية عن دورها الوس�طي اجلامع امليرس يف 

املجتمع واحلافظ له من ترسب كل ألوان التشدد والعنف.
- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:

يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثالثة م�ن مرحلة النمو )نمو ٣(، وه�ي اخلطوة التي 
يقوم فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من شأهنا هتيئة البيئة الداخلية 
لقب�ول املرك�ز مرجًعا يف جمال اإلفتاء، ثم يف جمال الش�أن الديني اإلرش�ادي بأكمله، وال 
ش�ك أن هتيئة نخبة املس�تقبل من الباحثني الرشعيني الوطنيني بإرس�اهلم إىل بيوت اخلرة 

اإلفتائية سيسهم بقدر كبري يف هذه التهيئة.
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- التعريف به:
وي�راد هب�ذا احلل اختي�ار أس�اليب وتقنيات ون�اذج إدارة لقي�اس مدى حتقي�ق العملية 
اإلفتائية لبطاقة األهداف اإلس�رتاتيجية املتعلقة بالعنارص األربعة: املمولني، واملستفتني، 

واملفتني والعاملني باملركز، والعمليات الداخلية باملركز.
فيقاس هبذه األساليب والتقنيات ونموذج اإلدارة مدى حتقيق العمليات اإلفتائية باملركز 
لزي�ادة الدعم املايل والقانوين للمرك�ز، ومدى حتقيقها لرضا املس�تفتني، ومدى حفاظها 
ع�ىل العاملني باملركز من مفتني وغريهم، ومدى حتقيقها أيًضا للكفاءة والفعالية املطلوبة 

يف العمليات داخل املركز.
فمعايري اجلودة هي عملية تراكمية، فهي ليست شيًئا روتينيًّا أو قراًرا يمكن تطبيقه بمجرد 
إص�داره، ب�ل حتتاج إىل جهد متواصل تتبناه اإلدارة العليا باملركز وتلتزم به؛ لذا ال بد من 
احلرص عىل البناء الس�ليم لقواعد العمل باملركز وأسس�ها وطبيع�ة عالقاهتا وأن تصب 

مجيع العمليات املختلفة يف املركز لصالح اهلدف العام املميز.
والفلس�فة الت�ي يتبناه�ا املقرتح هلذا احل�ل تقوم عىل أن تص�ل بمعايري اجل�ودة إىل جودة 

املعايري.
- دواعيه:

١- احتياج املركز لنظام لضبط اجلودة يس�اعده عىل احلفاظ عىل كفاءته، وخاصة يف ظل 
التوس�ع املتوقع للمركز، مما يعني أنه يف حاجة ملحة لوضع نظام للجودة، وإال س�يصبح 

األداء عند التوسع خالًيا من الضوابط واألطر احلاكمة له.
)- احتي�اج املركز ملتابع�ة دورية ألعال املركز اإلفتائية ووضع تقارير يمكن االس�تفادة 
منه�ا يف عملية التطوير املس�تمر للمرك�ز، وبدون وجود هذه املعاي�ري للجودة تظل هناك 
حلق�ة مفقودة بني ه�ذه التقارير والواقع املنش�ود أو عمليات التعدي�ل، فال بد من رابط 

بينها يتمثل يف هذه املعايري.
٣- املرك�ز باعتب�اره يف مرحل�ة النمو ومن املنتظر أن يصبح مؤسس�ة متوس�عة وضخمة 
متع�ددة العمليات واألعال املتعلقة باإلفتاء والش�أن االجتاعي ش�ديد التغري والتنوع، 
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فإنه حيتاج إىل تقنية وأنظمة تسهل عملية املراقبة واملتابعة جلميع العمليات التي تتم داخل 
املرك�ز، وه�ذا ل�ن يتم إال من خ�الل وجود هذه املعاي�ري؛ حيث أصبح من املس�لم به يف 
الكيانات املؤسس�ية أهنا ال يت�م عملها عىل أكمل وجه بدون وج�ود معايري جلودة األداء 

للعمليات فيها.
٤- املركز حيتاج إىل أداة تصنع التوازن بني عنارص بطاقة أهدافه الرباعية بحيث ال يطغى 
عن�رص منها عىل باقي العنارص، وهذا التوازن بني ه�ذه العنارص األربعة )دعم املمولني، 
ورضا املستفتني، واحلفاظ عىل املفتني والعاملني باملركز، وفعالية وكفاءة العمليات داخل 

املركز( ال يتحقق بدون هذه املعايري.
٥- احتياج املركز لتحقيق األداء املتميز الذي يتناسب مع إمكانياته والظرف التكنولوجي 
واخل�رات املهنية الس�ابقة عليه، وهذا التمي�ز ال يمكن حتقيقه بدون وج�ود هذه املعايري 

للتميز.
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- توف�ري نم�ط جديد من األداء اإلفتائي جيمع العلمي�ة واملنهجية إىل املهنية، وذلك من 
خالل ضبط األداء يف كل أعال العملية اإلفتائية دون أن يؤثر هذا الضبط للعمليات عىل 

االجتهاد اإلفتائي.
)- تأمني العملية اإلفتائية باملركز من الوقوع يف نفس األخطاء العلمية واملنهجية واملهنية 

يف املستقبل.
٣- حماولة حتقيق أعىل النتائج من ممارسة العملية اإلفتائية باملركز من خالل تطبيق أنظمة 

تعتمد عىل معايري اجلودة.
٤- الرتكيز عىل احتياجات املس�تفتني والس�احة اإلفتائية دون إخالل بالضوابط العلمية 

واملهنية للعملية اإلفتائية.
٥- حتقي�ق األداء العايل يف مجيع املواقع الوظيفي�ة يف املركز دون االكتفاء بإصدار الفتوى 

فقط.
٦- القيام بسلسلة من اإلجراءات الرضورية للوصول إىل جودة األداء.

٧- تطوير فكر فريق العمل يف املركز نحو حل املشكالت وحتسني العمليات.
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8- الفه�م الكام�ل والتفصيي للن�اذج العاملة يف الس�احة اإلفتائية لتطوير إس�رتاتيجية 
التميز يف املركز.

9- تطوير وس�ائل االتصال بني أقس�ام املركز لتحقيق أعىل النتائج بإنجاز املهام اإلفتائية 
بصورة جيدة ومستمرة.

١0- املراجعة واملتابعة املس�تمرة لس�ري العملية اإلفتائية والعم�ل بعامة يف املركز لتطوير 
إسرتاتيجية التحسني املستمر.

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يقرتح تنفيذ هذا احلل يف اخلطوة األوىل من مرحلة النمو )نمو ١(، وهي اخلطوة التي يقوم 

فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التأسيسية يف عملية التغيري والتطوير.
 وال شك أن تبني اإلدارة العليا للمركز لنموذج إدارة اجلودة الشاملة سيسهم بقدر كبري 

يف هذا التأسيس.
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- التعريف به:
ي�راد هب�ذا احلل أن يقوم املركز باس�تخدام أدوات اس�تطالع الرأي من اس�تطالع للرأي 
بالناذج من اس�تبيانات وإس�تارات الرصد، واالس�تطالع باالتصال اهلاتف�ي، وباللقاء 
املب�ارش، وباالتصال اإللك�رتوين، كل هذا للتعرف عىل االجتاه�ات واملواقف اجلاهريية 

جتاه املركز وأدائه للمهام اإلفتائية.
وذل�ك من منطلق حرص املركز عىل االس�تفادة من نتائج اس�تطالع الرأي عر دراس�ته 
لالستبيانات املبينة واملوضحة لرغبات واحتياجات وتوقعات املتعاملني مع املركز سواء 
كانت هذه الرغبات واالحتياجات والتوقعات حالية أم مس�تقبلية با يسهم إجياًبا يف بناء 
ووض�ع خطط التطوير والتحس�ني ألداء املركز ملهامه با يلبي ه�ذه االحتياجات وحيقق 

هذه التوقعات والرغبات.
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- دواعيه:
١- احتياج املركز وخاصة يف هذه املرحلة ملعرفة اجتاهات الرأي نحو نش�اطه ملعرفة عىل 

أية صورة ستكون خطوته القادمة.
)- احتياج املركز ملعرفة أثر التغيريات التي يقوم هبا عىل الرأي العام بحيث يمكنه تقييم 

هذه التغيريات وحتسينها.
٣- احتياج القيادة العليا ملعلومات ختتص بعالقات الرأي العام بعمل املركز حتى يتسنى 

هلم اعتاد اإلسرتاتيجيات وحتديد األولويات.
٤- حاجة املركز جلملة من األفكار املبتكرة املقبولة التي يمكن احلصول عليها من خالل 

آراء املتعاملني مع املركز.
٥- املرك�ز يف حاج�ة لتكريس مبدأ الش�فافية لزي�ادة الثقة لدى القي�ادة العليا يف الدولة، 

ولَِبثِّ الثقة يف نفوس اجلاهري.
٦- افتق�ار املركز للمعرفة التامة للصورة الذهني�ة له يف أذهان اجلاهري، وهذا ما تأكدت 
من�ه من خالل اس�تبيان صغري عىل عينة عش�وائية قمت ب�ه أثناء زي�اريت األخرية للدولة 

موضوع الدراسة حيث سألت أفراد العينة ثالثة أسئلة هي:
س): هل تعرف أن الدولة هبا مركز رسمي لإلفتاء؟

فكانت األجوبة كالتايل بنسبها:
٦0 % يعرف.

١٥% ال يعرف.
٥)% غري مهتم باملعرفة.

س2: سؤال موجه لل 60%: هل تعرف أين يقع مقر املركز؟
٧0 % يعرف.

٣0 % ال يعرف.
س): ماذا تعرف عن نشاط املركز؟

٥٥% يعرف نشاط املركز بقسميه اإللكرتوين واهلاتف املجاين والرسائل.
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٣٥% يعرف اهلاتف املجاين والرسائل فقط.
١0% يعرف خدمة الرسائل فقط.

وهذه النتائج يمكن اخلروج منها بمؤرشات يف غاية األمهية تؤكد أمهية اجلانب اإلعالمي 
يف الدعاية للمركز، وإبراز تكامل األنش�طة به، واإلمارة القائمة عليه، عىل أن يكون كل 

هذا بطريقة واضحة جذابة ومهنية. 
- الهدف المراد الوصول إليه من خالل هذا الحل:

١- قياس درجة رضا اجلمهور الداخي واخلارجي عن اخلدمات املقدمة هلم.
)- املس�امهة يف تصمي�م وتطوي�ر خدم�ات جدي�دة كاس�تجابة الحتياج�ات وتوقعات 

املتعاملني.
٣- دعم متخذي القرار يف اختاذ القرارات عن طريق نتائج استطالع الرأي.

٤- توف�ري قناة اتص�ال منتظمة مع املتعاملني ب�ا يضمن االس�تجابة الفعالة للمعلومات 
الواردة منهم.

٥- إرشاك املتعاملني يف اختاذ القرارات املتعلقة باخلدمات املقدمة هلم.
٦- تعزي�ز مب�دأ الرشاك�ة املجتمعية م�ن خالل إتاحة مس�احة أمام الباحث�ني واملفكرين 

للمشاركة يف عملية التطوير واالستفادة من آرائهم ودراساهتم.
٧- حتقيق مبدأ الشفافية، وذلك بإعالن نتائج استطالع الرأي. 

- المرحلة المقترح تنفيذه فيها:
يق�رتح تنفي�ذ هذا احل�ل يف اخلطوة الثالثة م�ن مرحلة النمو )نمو ٣(، وه�ي اخلطوة التي 
يقوم فيها قادة التغيري والتطوير باملركز بكل العمليات التي من شأهنا هتيئة البيئة الداخلية 

لقبول املركز مرجًعا يف جمال اإلفتاء.
وال ش�ك أن االط�الع ع�ىل اجتاهات ال�رأي العام جتاه املرك�ز أمٌر يف غاي�ة األمهية ملعرفة 
احتياج�ات الرأي الع�ام فيا يتعلق بعمل املرك�ز، وخاصة أن املركز يق�وم بعمل خدمي 
يتطل�ب الوق�وف وبص�ورة واضحة عىل موقف املس�تهدفني هب�ذه اخلدم�ة للتوصل إىل 

أفضل طرق التطوير والتحسني لألداء اإلفتائي للمركز. 
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وى
�ق ل�ب �قماع ا حب : علم ا �ق

�ب ل�ثا لعلم ا ا

1- المبادئ العشرة لعلم اجتماع الفتوى:
: تعريف علم اجتامع الفتوى: أوالاً

معرف�ة أم�ور يقت�در هبا ع�ىل جعل بيان احلك�م الرشعي غري املل�زم يف واقع�ة أكثر كفاءة 
وفعالية يف عالقات املكلفني وحتقيق صالح جمتمعاهتم والعمل عىل رقي احلضاري.

ثانياًا: موضوع علم اجتامع الفتوى:
١- بي�ان احلك�م الرشعي غ�ري امُللِزم يف واقع�ة من حيث كون�ه مؤثًرا ومتأث�ًرا بعالقات 

املكلفني.
)- الظواهر والوقائع االجتاعية وكيفية تأثريها يف بيان األحكام الرشعية يف الواقعة.

ثالثاًا: ثمرة علم اجتامع الفتوى:
١- إمداد الفتوى بوعي الواقع. 

)- إعادة دور الفتوى االجتاعي.
٣- التجسري بني الواقع وبيان حكمها. 

ا: نسبة علم اجتامع الفتوى: رابعاً
مباين لغريه من العلوم )من علوم الوسائل(.

ا: فضل علم اجتامع الفتوى ومكانته: خامساً
عل�م رشي�ف لرشف ثمرت�ه وموضوعه وخدمت�ه لعلم الفق�ه؛ إذ إنه يم�د بالوقائع التي 

تضمن له االستمرار والعيش )فقه حياة(.
ا: واضع علم اجتامع الفتوى: سادساً

هو من حاول أن يرصد ما قام به املتقدمون من املفتني ووضع مصطلحات ويبني هيكاًل 
هلذا العلم )املصطلحات / املنهج / اهليكل( )آليات / كليات / تقاسيم(. 

ا: اسم علم اجتامع الفتوى: سابعاً
هو الشعار الذي سيفرز املهتمني والذين هم باألساس املترشعون واالجتاعيون. 
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ثامناًا: استمداد علم اجتامع الفتوى:
علم الفقه وأصوله وعلم السنن وعلم االجتاع وعلم التاريخ والقيم واجلال. 

ا: حكم تعلم علم اجتامع الفتوى: تاسعاً
فرض كفاية.

ا: مسائل علم اجتامع الفتوى: عارشاً

تدور مسائل علم اجتاع الفتوى حول أربعة حماور هي:
)- املفتي: وأهم مسائل هذا املحور هي:

- تنشئة املفتي: املفردات والكيفية. 
- رشوط املفتي: االجتاعية والثقافية. 

- بيئة املفتي وحجم تأثريها يف شخصيته. 
- املفتي والثقافة: مكونات البيئة الثقافية والتأثري والتأثر.

- املفتي واحلضارة: الوعي بالبعد احلضاري.
- املفتي والقيم.

- املفتي والوظيفة املجتمعية.
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- شخصية املفتي: املفتي الفرد واملفتي املؤسسة. 
- مؤسسات تأهيل املفتني.

2- املستفتي: وأهم مسائل هذا املحور هي:
- الظواهر االجتاعية وأثرها يف املستفتي. 

- املستفتي وثقافة االستفتاء. 
- تنشئة املستفتي. 
- الرتبية بالفتوى.

- املستفتي واالحتياج االجتاعي للفتوى.
- تكييف العالقة االجتاعية بني املستفتي واملفتي.

- مفتي العائلة ومفتي املؤسسات.
- أشكال املستفتني االجتاعية. 

)- الفتوى: وأهم مسائل هذا املحور هي: 
- صياغة الفتوى. 

- الفتوى وعالقتها بواقعها.
- الفتوى وجماالت احلياة.

- عوامل الفتوى األربعة )األشخاص واألشياء واألحداث واألفكار(. 
- الفتوى والثقافة. 

- الفتوى وعالقتها بحاجات املجتمع. 
- إعالم الفتوى.

- تباين الفتوى باختالف البيئات.
- الفتوى ديوان املجتمع. 

4- التنمية: وأهم مسائل هذا املحور هي: 
- الفتوى والقضايا احلساسة يف املجتمع. 

- الفتوى وقضايا األمة. 
- الفتوى والظواهر السلبية. 
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- فتاوى التنمية، التنمية بالفتوى. 
- الفتوى والتحديات.

- الفتوى واألمن املجتمعي.
- الفتوى واحلفاظ عىل وسطية املجتمع.

- فتاوى األزمات وأزمات الفتوى والفتوى األزمة.
- الفتوى واحلفاظ عىل اهلوية.

- الفتوى وقضية املرجعية.
- فتاوى األقليات وقضايا: املواطنة واالندماج والفعالية.

2- نموذج لدراسة مبحث في علم اجتماع الفتوى:
وق�د اخ�رتت نموذًجا لبيان بعض املس�ائل اخلاصة بعلم اجتاع الفت�وى باعتبارها مثااًل 

توضيحيًّا لتناول مسائل هذا العلم.

]قيم اإلفتاء وإفتاء القيم[
ا هل�ذا املنصب  ف�إن اإلفت�اء ال ب�د له م�ن عوام�َل تتوفر يف القائ�م به لكي يكون مس�تحقًّ

الرشيف، وهذه العوامل هي: التعلم والتدريب والرتبية.
ل منهج االستنباط  واملقصود من توفر عامل التعلم يف القائم بالفتوى هو أن يكون قد حصَّ
لألحكام من خالل دراسته يف مدرسة معتمدة متت فيها عملية االستنباط بصورة منهجية 

علمية كفؤة وفعالة مثل مدارس املذاهب الفقهية السنية األربعة.
واملقص�ود م�ن توفر عام�ل التدريب أن يكون القائ�م بالفتوى قد اكتس�ب من املهارات 
واخل�رات م�ا جيعله مع املارس�ة الرش�يدة ذا مل�كات إفتائية مس�هلة عليه ش�أن صناعة 

الفتوى وموصلة له إىل املهنية التي هي من أهم خصائص املفتي احلق.
أم�ا توف�ر عامل الرتبية فيقصد به تبني القائم باإلفت�اء منظومة من القيم يعمل من خالهلا 

عىل حتقيق اإلفتاء دوره العمراين يف املجتمع.
وس�أحاول أن أتن�اول بيء من البي�ان هذه املنظومة من خالل مدخ�ل يوضح وظيفتها 
يف عملي�ة اإلفت�اء، وهو مدخل جديد حياول أن يش�بك ب�ني القيم وعملي�ة اإلفتاء؛ ألن 
القي�م ترسي فيها رسيان املاء يف ال�ورد، فهي وإن كانت خفية ال تظهر بصورة مبارشة يف 
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إجراءاهتا، لكنها مع ذلك متثل املعيار والغاية هلذه العملية.
ويعدُّ املدخل القيمي مبحًثا جديًدا ومهاًّ يف علوم اإلفتاء؛ ألن غالب الدراسات اإلفتائية 
كانت عند مناقش�ة قضية اإلصالح للس�احة اإلفتائية بعيدًة عن دراسة دور القيم يف هذا 
اإلص�الح؛ خش�ية أن تتحول أطروحات ال�درس القيمي لعملية إص�الح اإلفتاء ملجرد 
اجرتار ملا س�طره األئمة األعالم يف أخالقيات اإلفتاء دون اإلس�هام احلقيقي يف إصالح 
احلال�ة اإلفتائي�ة، ولك�ن عندما نع�رض هذا املدخل هب�ذه الرؤي�ة اجلامعة ب�ني املعيارية 

والغائية، فهذا ينصب أحد اجلسور األساس بني اإلفتاء وقيامه بدوره احلضاري.
وه�ذا املدخل يدور عىل حمورين يمثالن حُلمة وس�دى املنظوم�ة القيمية احلاكمة للعملية 

اإلفتائية مها: »قيم اإلفتاء« و»إفتاء القيم«، وفيا يي بيان موجز هلذا املدخل: 
املحور األول: قيم اإلفتاء:

ويقصد هبذا املحور ش�طر منظومة القيم احلاكمة للعملية اإلفتائية، وهو يتكون من مجلة 
م�ن القيم تتناول قضية تقيي�م األداء اإلفتائي أثناء قيام املفتي بمهامه اإلفتائية بحيث تعدُّ 
هذه اجلملة من القيم من أهم معايري جودة األداء اإلفتائي بحيث يوصف باجلودة بمقدار 

توفر مفردات هذه املنظومة فيه كاًّ وكيًفا. 
فهذه عرش قيم جيب توفرها يف عملية اإلفتاء:

)- املهنية والصنعة: 
فقيم�ة املهني�ة بالنس�بة للمفت�ي ه�ي أن يتح�ىل باعتقاد ج�ازم ووازع ص�ادق حيمله عىل 

استخدام كل ما لديه من ملكات وخرات إفتائية للوصول إىل فتوى كفؤة وفعالة.
�ه فحسب،  هذا مع اعتقاده أن الفتوى ليس�ت جمرد مهارة وملكة، فيعمل با يقتضيه حسُّ
بل ال بد خلطورة جمال عمل املفتي من خطة حاكمة ملارسته اإلفتائية تكون منورة لطريقه 
وراسمة خلريطة تتابع خطواته يف سريه نحو إصدار الفتوى، وهذا ما اصطلح عىل تسميته 

بالصنعة.
ومن ثم ال يستغني بمهنيته عن صنعته، فبينها تشابك ينتج جودة عالية يف األداء اإلفتائي 
نابعة من عدم طغيان جانب عىل آخر؛ فال اإلفتاء حسٌّ حمض ال ينقل ويش�م وال يفرك، 
وال ه�و صنع�ة فقط ال يظهر فيها حصاد براعات املفتي ومهاراته وخراته، بل هي مزيج 
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منها. 
وهذه القيمة شديدة الظهور يف عملية اإلفتاء، ولعل هذا ما محل بعض األئمة عىل جعلها 
مكافئ�ة لإلفت�اء، فق�د نقل الونرشي�يس يف »املعيار املع�رب« عن اإلمام الق�ايض العالمة 
أيب األصبغ عيس�ى بن س�هل األس�دي اجلياين )ت:٤8٦ه�( -رمحه اهلل تعاىل- أنه قال: 
»وكثرًيا ما سمعُت شيخنا أبا عبد اهلل بن عتاب -ريض اهلل عنه- يقول: الفتيا صنعة. وقد 
قاهلا قبله أبو صالح أيوب بن س�ليان -رمحه اهلل- قال: الفتيا دربة. وحرضت الش�ورى 
يف جمالس احلكام ما دريُت ما أقول، يف أول جملس ش�اورين سليان بن أسود، وأنا أحفظ 

املدونة واملستخرجة احلفظ املتقن!!
ومن تفقد هذا املعنى من نفس�ه ممن جعله اهلل إماًما يلجأ إليه ويعول الناس يف مس�ائلهم 
ا، وألفاه ظاهًرا وصدًقا، ووقف عليه عياًنا، وعلمه خًرا، والتجربة  عليه، وجد ذلك حقًّ

أصل كل فن، ومعنى مفتقر إليه يف كل علم«)١).
2- العلمية واملنهجية: أو )املعارف املؤصلة و النظام العلمي املمنطق(:

وه�ذه القيمة بثنائيتها -العلمية واملنهجية- جتعل املفتي حيمل نفس�ه عىل التزام املقررات 
الراس�خة واألصول الثابتة، والبناء عىل النتائج الصحيحة املدققة التي كانت نتاج جهود 
العلاء الس�ابقني والتي أصبحت جزًءا من البناء اإلفتائي ملا رس�خته من قواعد لإلفتاء، 

ومن ثم صار االلتزام هبذا كله يعدُّ التزاًما بقيمة العلمية.
وه�ي أيًضا تلزمه بحمل نفس�ه ع�ىل اتباع أص�ول وقواعد وضواب�ط يف البحث الفقهي 
واإلفتائي يعتقد أهنا مس�اعدة له عىل القيام بنظر فقهي صحيح؛ ملا تش�تمل عليه من نظام 
علمي حيتوي عىل منطق س�ليم تسلم خطواته بعضها لبعض لتبني للمفتي هنًجا ومنهًجا 
جينب�ه الضالل عند النظر والبحث، وهذا ما يمكن تس�ميته بمنه�ج النظر اإلفتائي الذي 

يعدُّ االلتزام به عماًل بالشطر الثاين من هذه القيمة، وهو املنهجية. 
)- الرمحة: )سلسلة وراثة الرمحة املحمدية(:

م�ن املق�رر لدى أه�ل العلم أن يبدؤوا روايتهم حلديث رس�ول اهلل -ص�ىل اهلل عليه وآله 

للمملك�ة  اإلس�المية  والش�ؤون  األوق�اف  وزارة  طبع�ة   ،)٧9 ص  )ج١0/  للونرشي�يس،  املع�رب،  املعي�ار    (١(
املغربية،١٤0١ه� - ١98١م. 
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وس�لم- بحدي�ث اصطلح عىل تس�ميته باحلدي�ث املسلس�ل باألولية)١)، وه�و حديث: 
»الرامح�ون يرمحه�م الرمحن تعاىل، ارمح�وا من يف األرض يرمحكم -باجل�زم والرفع- من 

يف الساء«.))).
ومل يكن غريًبا أن يبدأ العلاء حتديث تالميذهم بحديث الرمحة؛ ألهنم أرادوا أن يعلموهم 
ل رشف الوراثة املحمدية للعلم، فال بد أن يدخل عىل العلم من باب  أن من أراد أن حيصِّ

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{.
َ
الرمحة؛ ألنه سريث من قال اهلل تعاىل فيه: }َوَمآ أ

وعلي�ه فم�ن أراد أن ي�رث النبي -صىل اهلل عليه وآله وس�لم- يف منص�ب اإلفتاء، فعليه 
�دة لترصف�ات كل من يتعلق عمله بالش�أن العام  أن يلت�زم بقيم�ة الرمحة احلاكمة وامُلرشِّ

»العاملني« كاملفتي.
4- حفظ الرس: )أمانة جملس الفتوى - وحفظ التوثيق(:

ف�إن جمال�س اإلفت�اء يطل�ع فيها املفت�ون ع�ىل أرسار األش�خاص والبيوت، مم�ا جيعل ما 
ي�دور يف ه�ذه املجالس من قبيل األمانات التي جيب حفظه�ا؛ عماًل بحديث: »امْلََجالُِس 

ُه اهلل َيْوَم اْلِقَياَمِة«)٤). ْنَيا إاِل َسرَتَ بِاألََماَنِة«)٣)، وبحديث: »الَ َيْسرُتُ َعْبٌد َعْبًدا يِف الدُّ
فع�ىل املفت�ي االلت�زام بقيمة حفظ ال�رس بمعناها األوس�ع الذي ال يتوق�ف عند حفظ ما 
يسمعه من أرسار مستفتيه، بل يتعدى ذلك إىل حفظ الرس بعدم الساح للمستفتي بإفشاء 

رس ال حيتاج إليه املفتي يف فتواه. 
ب�ل ع�ىل املفتي -وه�و يلتزم بقيمة حفظ ال�رس- أن يعلم أن من مقتى ه�ذا االلتزام أن 
حيمل نفس�ه عىل االلتزام بنوع آخر من احلفظ يوثق فيه الوقائع بصورة دقيقة حتى يمكن 
الرج�وع إليها عند احلاجة فيحفظها بذلك من الضي�اع والفوات، ويدعم عمله اإلفتائي 

بديوان للخرة.

)١)  سمي هبذا االسم ألنه أول حديث حيدث به الشيخ تلميذه عن روايته حلديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم. 
)))  احلدي�ث أخرج�ه أب�و داود )٤/ 8٥)، رقم ٤9٤١(، والبيهقي )9/ ٤١، رق�م ١٧٦8٣(، وأمحد ))/ ١٦0، رقم 
٦٤9٤(، والبخاري يف التاريخ الكبري )٧/ ١9٤(، والرتمذي )٤/ ٣)٣، رقم ٤)١9( وقال: حسن صحيح. واحلاكم 
)٤/ ١٧٥، رقم ٧٤)٧(، والبيهقي يف شعب اإليان )٧/ ٤٧٦، رقم ١١0٤8(. وأخرجه أيًضا : احلميدي ))/ ٦9)، 

رقم ٥9١(، والديلمي ))/ 88)، رقم 8)٣٣(.
)٣)  احلديث أخرجه أمحد )٣/ )٣٤، رقم ١٤٧٤9(، وأبو داود )٤8٦9(.

)٤)  احلديث أخرجه مسلم )8/ ١)، رقم ٦٧٦0(، وأمحد يف مسنده ))/ 9٦)، رقم 9)٧9(.
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 :) ا وتنزيااً )- الواقعية: )رصداً
ر الوقائع عىل ما هي عليه يف الواقع بعيًدا عن  ويقصد هبذه القيمة أن يلتزم املفتي بأن يصوِّ
الصور التي حيملها يف ذهنه؛ حتى يكون تصوره للوقائع واملسائل بريًئا من آفة التنميط.

ويعني التزام املفتي هبذه القيمة أيًضا أن يراعي يف إصدار فتواه تفاصيل الواقع الذي يريد 
تنزيل ما اس�تنبطه من أحكام رشعية عليه، فمها كان الواقع خمالًفا ملا اس�تنبطه املفتي من 
حكم، فعليه أن يمعن النظر ويزيد البحث يف حماولة إلكس�اب الفتوى حالًة من املناس�بة 
هلذا الواقع، وخاصة يف األحكام التي كان العلاء املتقدمون قد اس�تنبطوها وكان مدركه 
العوائ�د، فقد ن�صَّ القرايف عىل أن: »إجراء األحكام التي مدركه�ا العوائد مع تغري تلك 
العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري فيه 

احلكم عند تغيري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة »)١).
والت�زام املفتي بقيمة الواقعي�ة هو املحفز الرئيس له للعمل بقاع�دة »تغري األحكام بتغري 

األحوال واألشخاص والزمان واملكان«.
فقد قال اخلادمي: »)عىل الوعاظ واملفتني معرفة أحوال الناس وعادهتم يف القبول والرد 
والس�عي والكس�ل ونحوها( كا يقال: لكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال، وكا قيل: 
َمن مل يعرف عرف زمانه فهو جاهل، فإن األحكام قد تتغري بتغري األزمان واألش�خاص 
ك�ا فهم م�ن الزيلع�ي )فيتكلمون باألصل�ح واألوفق هل�م حتى ال يك�ون كالمهم فتنة 

للناس( إما بعدم الفهم، أو بعدم القبول، أو برتك العمل بالكلية«))). 
6- املسؤولية عن البيان: 

هذه القيمة متصلة بوظيفة املفتي التي يقوم فيها ببيان األحكام الرشعية يف الوقائع، فهي 
؛  الت�ي حتمل�ه عند قيامه هبا عىل احلرص الكامل عىل الكش�ف والبيان مل�راد اهلل جلَّ وعزَّ
العتقاده اجلازم بأنه يوقع عن رب العاملني، ولذا فهو مسؤول أمام اهلل -سبحانه وتعاىل- 
أن يك�ون كلُّ م�ا يصدره من فتاوى بياًنا للناس عن مراد ومقصد رب العاملني يف الوقائع 
املس�تفتى فيه�ا، ومن ثم يلت�زم املفتي يف هذا البي�ان بتحقيق املقاص�د الرشعية واملصالح 

)١)  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، للقرايف، ص ١٣١.
)))  بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف رشح سرية أمحدية، ملحمد بن حممد اخلادمي احلنفي، )ج ٣/ 

ص ٦)١(، دار إحياء الكتب العربية.
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املرعي�ة مبتع�ًدا يف ذل�ك عن كل ألوان التش�هي واهل�وى والتحيز ألحد س�وى املوىل عزَّ 
، فتورثه مسؤوليته عن ذلك البيان استقالاًل يف نظره الفقهي حيث ال يريد به سوى  وجلَّ
الوص�ول ملراد اهلل س�بحانه وتعاىل، ويورثه أيًضا حرًصا يف تنزيل�ه لألحكام عىل الوقائع 
، واستكااًل ألسباب براءة ذمته من اهلوى والتشهي ليقينه  لشهوده موقفه أمامه جلَّ وعزَّ

بسؤاله سبحانه له عا اسرتعاه من عباده.
7- النصح: 

والنص�ح هن�ا معنً�ى جام�ٌع للتبصري باألصل�ح والداللة ع�ىل اخلري والرفق يف اإلرش�اد 
والوضوح يف البيان.

ح النصح ليكون ضمن املنظومة احلاكمة للعملية اإلفتائية ما ذكره العلاء من  والذي رشَّ
عالقة بني اإلفتاء والنصح؛ فمن ذلك ما نقله الشيخ قليويب عن احلارث املحاسبي -رمحه 
اهلل تع�اىل- قال: »ُيس�أل املفتي يوم القيامة عن ثالث: ه�ل أفتى عن علم، وهل نصح يف 

الفتيا، وهل أخلص فيها هلل تعاىل«)١).
وال ش�ك أن اإلفت�اء مرتبط بالنصيحة بوش�يجة هيكلية؛ لكون اإلفت�اء جتلًيا من جتليات 
مفهوم الدين، والنصيحة قيمة رئيس�ة له، إضافة إىل أن اإلفتاء والنصح يرتبطان بالش�أن 
العام، وهذا ما نس�تفيده من قوله -صىل اهلل عليه وآله وس�لم-: »الدين النصيحة، قلنا: 

ملن يا رسول اهلل؟ قال: هلل وكتابه ورسوله وأئمة املسلمني وعامتهم« ))). 
8- الوسطية: 

الوسطية هنا نسبة للوسط بمعناه املتسع ليشمل الوسط وهو املساحة اجلامعة واملؤلفة بني 
اآلراء املختلفة، بحيث تصبح الوس�طية حاملًة للمفتي عىل أن يأخذ من اآلراء واألقوال 
أمجعها وأكثرها تأليًفا وقبواًل بني اجلاعة العلمية، ويش�مل أيًضا الوسط بمعنى األفضل 
ب�ني اخليارات، مما جيع�ل املفتي امللتزم بقيمة الوس�طية طالًبا لألصلح ع�ىل الدوام، وهنا 
يصب�ح اإلفت�اء أداًة لتحقيق وس�طية األمة املوصلة لش�هودها وش�هادهتا احلضارية، قال 

)١)  حاشية قليويب عىل رشح املحي عىل املنهاج، )ج ١/ ص ١0(، ط. دار الفكر، ١٤١9ه� - ١998م.
)))  احلديث أخرجه احُلَمْيِدي )8٣٧(، وأمحد ٤/)١0 )١٧0٦٤( ويف )١٧0٦٥(، ويف )١٧0٦9(، ويف )١٧0٧١(، 

ومسلم ٥٣/١ )١0٧(، ويف ٥٤/١ )١08(، وأبو داود )٤9٤٤(، والنَّسائي ١٥٦/٧، ويف الكرى ٧٧٧٣.
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َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِس{. ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ
ُ
تعاىل: }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

9- استقرار األحكام: 
اس�تقرار األح�كام قيم�ة أصيل�ة حاكمة لعم�ل املفتي؛ ألهنا تس�اعده عىل القي�ام بدوره 
يف احلف�اظ ع�ىل مكونات العقل املس�لم، ونزع فتي�ل الفوىض، ورفع الن�زاع بني الناس، 
والتمهي�د لطري�ق االجتهاد الفقه�ي، واحلفاظ عىل الكي�ان العلمي، والض�ان لإلنجاز 

املعريف. 
وتتضح معيارية قيمة استقرار األحكام بجالء يف حرص األئمة األعالم عىل إبراز مفهوم 
حيق�ق هذه القيم�ة يف العملية اإلفتائي�ة، أال وهو مفهوم )ما عليه الفت�وى( حتى قال ابن 
ًع�ا ِمَن احْلُْكِم بِِخاَلِف  نجي�م يف »البحر الرائ�ق يف رشح كنز الدقائق«: »احْلَاِكُم مَمْنُوٌع رَشْ

َما َعَلْيِه اْلَفْتَوى«)١).
ب�ل نس�تطيع أن نق�ول: إن هناك حزم�ًة من املفاهي�م اس�تعملها العلاُء لتكون مرس�خًة 
لقيمة اس�تقرار األحكام، مثل: ما عليه العمل)))، وما عليه املذهب)٣)، إضافة إىل مفاهيم 

الرتجيح التي يقصد هبا إرشاد النظر يف املدارس الفقهية إىل ما تستقر به األحكام. 
0)- االجتهاد:

ق�د حيتاج املدخل القيمي لالجتهاد إىل يشء من البيان يس�اعد عىل إدراك س�بب وجوده 
ضمن منظومة القيم احلاكمة للعملية اإلفتائية، فاالجتهاد الذي هو بذل الوس�ع والطاقة 
م�ن الفقيه يف حتصيل حكم رشعي ظني)٤) مفهوم يش�تمل عىل مع�اٍن قيمية، وهي: أوهلا 
الب�ذل، وثانيها الوس�ع والطاقة، وثالثه�ا التحصيل، فالبذل يش�ري إىل الفعالية املتمثلة يف 
قي�ام الفقي�ه بدوره البحث�ي والعلمي، والوس�ع والطاقة يش�ريان إىل الكف�اءة املتمثلة يف 
وج�ود قدرة ممكن�ة من إنجاز الدور الفقهي، والتحصيل يش�ري إىل عملية االس�تمرار يف 
العم�ل الفقه�ي للوصول للنتائ�ج حيث كل ما كان ع�ىل وزن »تفعيل« يش�ري إىل عملية 

مستمرة.
)١)  البحر الرائق يف رشح كنز الدقائق، البن نجيم، )ج ٦/ ص ٣))(. 

)))  فتح القدير، للكال بن اهلام، )ج٥ / ص ٤٣٣( - ودرر احلكام، ملنال خرسو، )ج١ / ص ٣89(. 
)٣) املرجع نفسه ، املوضع نفسه، وكشف األرسار رشح أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري، ص 9)٤.

)٤)  مسلم الثبوت، )ج)/ ص )٣٦(، ط. بوالق. 
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ومما س�بق يصبح االجتهاد قيمًة تش�تمل عىل معاين الفعالية الفقهية التي حتمل املفتي عىل 
املارس�ة الفقهي�ة اجلادة، وتش�تمل أيًضا عىل الكف�اءة التي تقتيض أن حيمل املفتي نفس�ه 
ع�ىل حتقيق معن�ى التخصص املمكن ل�ه من القيام بمه�ام اإلفتاء، وتش�تمل كذلك عىل 
عملية االستمرار يف البحث والنظر احلاملة له عىل التعلم والتدريب املستمر ليتمكن من 

الوصول للنتائج.
املحور الثاين: إفتاء القيم:

ويقصد هبذا املحور الشطر الثاين من منظومة القيم احلاكمة للعملية اإلفتائية، وهو يتكون 
م�ن مجل�ة من القيم تتناول قضية تقييم األداء اإلفتائي بعد قيام املفتي بمهامه اإلفتائية من 
رص�د ما كرس�ه اإلفتاء م�ن قيم يف املجتم�ع، فهذه اجلملة م�ن القيم أيًضا تع�دُّ من أهم 
معايري جودة األداء اإلفتائي بحيث يوصف باجلودة بمقدار ما يكرس�ه من هذه املنظومة 

يف الواقع كاًّ وكيًفا. 
فهذه عرش قيم جيب أن يرسخها أداء املفتي يف املجتمع:

)- احلرص عىل التعرف عىل مراد اهلل: 
هذه القيمة تعدُّ من أهم القيم املش�غلة للنموذج املعريف اإلس�المي حيث تش�غل العنرص 
األول واأله�م يف ه�ذا النم�وذج وهو عن�رص التوحيد ال�ذي يتجىل يف عقل املس�لم من 
خالل معنيني مها اخلالقية هلل جلَّ وعال واملخلوقية لعباده، فيظهر هذا التجي يف فعاليات 
االجت�اع البرشي من خالل قيمة حرص املخلوق عىل التعرف عىل مراد اخلالق الذي له 

اخللق واألمر.
فيأيت اإلفتاء بدأبه عىل بيان مراد اهلل -سبحانه وتعاىل- من خالل بيانه األحكام الرشعية 
ر معنى التكليف يف قلب املس�لم وعقله ليك�رس هذه القيمة يف  ألفع�ال املكلف�ني، فيجذِّ

عملية مستمرة لتعبيد املخلوقني خلالقهم جلَّ وعال.
2- الوعي:

ر  إن احلي�اة لتنوع دروهبا واختالف س�بل الس�ري فيها يصبح اإلنس�ان حمتاًج�ا لوعي منوِّ
�د للس�ري العمراين فيها، وهذا الن�ور رضورة من رضوريات هذا الس�ري؛ فقد قال  ومرشِّ
نَا۠ َوَمِن ٱتََّبَعن{، فكانت البصرية 

َ
ٰ بَِصَيٍة أ ِۚ َعَ ۡدُعٓواْ إَِل ٱللَّ

َ
تعاىل: }قُۡل َهِٰذهِۦ َسبِيِلٓ أ
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قبل السري يف الطريق.
فه�ذه البصرية املتمثلة يف الوع�ي تتحقق أول ما تتحقق من خالل نور العلم، ولذا ترجم 
اإلم�ام البخاري باًب�ا يف كتابه بعنوان »باب العلم قبل الق�ول والعمل«)١) ليكرس قاعدة 
الوعي قبل الس�عي؛ ألنه بغري وعي يصبح الس�عي أرسع س�بل اهلالك والضالل، ولذا مل 
يك�ن غريًب�ا أن يورد اإلمام البخاري يف هذا الباب حديث: »من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف 
ر للعقل  الدين«))) لريش�د إىل كون الفقه يف الدين أوس�ع الطرق املوصل�ة إىل الوعي املنوِّ

واملجي للبصرية.
وقد جعل الرشع الرشيف الس�ؤال واالس�تفتاء من أهم وس�ائل التعلم واملعرفة فقد قال 
ۡه��َل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُت��ۡم َل َتۡعلَُموَن{، وقال ص�ىل اهلل عليه وآله 

َ
لُ��ٓواْ أ اهلل تع�اىل: }فَۡس َٔ

وس�لم: »إنا ش�فاء العي السؤال«، ومن هنا ظهر أن اإلفتاء من أهم السبل املوصلة لنرش 
قيمة الوعي؛ ألنه بصرية للسائر يف الطريق إىل اهلل، وتنبيه للجاهل بنور العلم ليشفيه من 

ِعيِّ الضالل.
)- حياة الرشيعة ورشيعة احلياة:

إن الرشيعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان، وهذه الصالحية تفيد بقاء حياة الرشيعة 
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ  ًيا من جتليات حفظ الذكر الذي قال اهلل فيه: }إِنَّا َنُۡن نَزَّ باعتبارها جتلِّ

لََحٰفُِظوَن{.
ولك�ن صالحية الرشيعة وبقاء حياهت�ا ليس وصًفا جامًدا موجوًدا بالق�وة فيها مقصوًدا 
لذات�ه؛ ب�ل هو وص�ف نابض فيه�ا حيمل املفتي ع�ىل االنتق�ال بفتواه من حي�اة الرشيعة 
لتصب�ح رشيع�ة احلياة، وم�ن صالحي�ة الرشيعة إىل ص�الح الرشيع�ة؛ ألن الصالح هو 
غاي�ة كرى لإلفتاء، قال اإلمام اإلس�نوي يف التمهيد: »الفت�اوى الفرعية التي هبا صالح 

املكلفني معاًشا ومعاًدا«)٣).
وعليه تصبح الرشيعة بنبضها املتواصل املتمثل يف اإلفتاء وسيلًة من وسائل احلياة الطيبة 

)١)  صحيح البخاري )١/ ٣9(.
)))  احلديث أخرجه البخاري )١/ ٣9، رقم ٧١(، ومسلم ))/ ٧١8، رقم ١0٣٧(.

)٣)  التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول، لإلمام اإلس�نوي، ص ٤٣، حتقيق: د. حممد حس�ن هيتو، مؤسسة الرسالة، 
بريوت، الطبعة األوىل، ١٤00ه�.
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التي جاء ذكرها يف قوله تعاىل: }فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة{. 
4- نرش االئتاف ونبذ االختاف:

اإلفتاء من أهم وظائفه التي يقوم هبا يف املجتمع أنه وس�يلة من وس�ائل رفع النزاع ديانة، 
ف�إذا كان القض�اء يرف�ع الن�زاع بقوة اإلل�زام للخصوم، ف�إن اإلفتاء يرفعه بق�وة النصح 
واحلج�ة واإلقناع، بل هو يمنع النزاع ببيان األحكام يف الوقائع، فينرش العلم هبا، ويبرصِّ 
الناس بحكم اهلل -س�بحانه وتعاىل- يف الش�بهات، فإذا علم أرباب الديانة هذا احلكم مل 

عوا ما ال يستحقون. يدَّ
 ووج�ود املفتي الع�امل يمنع الناس من اختاذ الرؤوس اجلهال الذين يزيدون خالف األمة 
فيقربوهن�ا من اهلالك، وهذا ما جعل الس�يوطي يق�ول: »وال يكفي يف إقليم مفت واحد، 
والضاب�ط: أن ال يبلغ ما بني مفتيني مس�افة القرص، قال الفزاري: وال يس�تغنى بالقايض 
عن املفتي؛ ألن القايض يلزم من رفع إليه عند التنازع، واملفتي يرجع إليه املس�لم يف مجيع 

أحواله العارضة«)١).
فظهر أن املفتي حيتاج إليه باعتباره صام أمان املجتمع أمام االختالف املش�تت للجهود، 

فهو داعية لالئتالف بنرش املعرفة والعلم الصحيح بني الناس. 
)- الثقة يف الدين ودين الثقة:

اإلفت�اء عندم�ا يلت�زم بالرشوط التي جي�ب توفرها يف املفت�ي من تعلُّم وتدري�ب وتربية، 
فه�و يصن�ع صورًة حيًة ألهل الذكر، وهذه الصورة تك�ون أبلَغ من ألف مقالة هتدف إىل 
الوصول إىل الثقة يف الدين هادًيا ومرِشًدا للناس يف فعاليات حياهتم، فيصبح اإلفتاء هبذا 
غارًس�ا للثقة يف هداية الدين، وهذا الغرس هلذا اجلذر من الثقة يثمر يف ش�خصية املسلم 
قوة نابعة من انتقال اإلفتاء من غراسة الثقة يف الدين إىل حصاد هو دين الثقة املتولدة من 
اعتقاد جازم بأن اهلل مل يقطع س�بيل اهلداية املحمدية بانتقاله -صىل اهلل عليه وآله وسلم- 
بل جعله باقًيا دائًا من خالل ورثته من العلاء العاملني النارشين للثقة يف نفوس املؤمنني.

6- الرشادة يف االستفتاء: 
إن املفت�ي يف ظ�ل قيم�ه التي ينطلق منه�ا التي أطلقنا عليه�ا قيم اإلفت�اء -وخاصة قيمة 

)١)  األشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٤١٥. 
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املهني�ة- ي�درك أن م�ن واجبات�ه أن يكرس قيم�ة غابت عن الس�احة اإلفتائي�ة يف الفرتة 
األخرية، أال وهي قيمة الرش�ادة يف االس�تفتاء، فاملفتي ينطلق من مس�لمة ترى أنه ليس 
مأموًرا رشًعا باإلجابة عن كل تساؤل لدى املسلم؛ ألنه يعتقد أن جعل كل تساؤل لدى 
املس�لم فتوى يؤدي للوقوع يف املحظور الرشعي الوارد يف حديث رس�ول اهلل -صىل اهلل 
عليه وآله وس�لم-: »إن�ا أهلك الذين من قبلكم كثرة مس�ائلهم«)١)، وهو يرى أيًضا أن 
اجلواب عىل كل تس�اؤل يمنع من تنافس الناس يف اخلري ويعطل فعالية األخالق يف حياة 

الناس التي تتطلب من العبد أن يسلك ما جيد فيه قلبه.
فاإلفت�اء الرش�يد يك�رس يف املجتم�ع املس�لم اس�تفتاء رش�يًدا لي�س فيه س�ؤال عن كل 
تفاصيل احلياة اخلاصة، فهو ال يعرف ظاهرة فتاوى غرف النوم وال الفتاوى يف اجلوانب 
األخالقية، وليس من عمل اإلفتاء أيًضا تناول القضايا املتعلقة باجلن والرؤى واملنامات.
وعليه فاإلفتاء بمهنيته يقوم بصناعة املس�تفتي الرشيد، وعندئذ ستخلو الساحة اإلفتائية 

من كثري من مظاهر فوىض الفتوى.
7- األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من القيم الرئيس�ة يف التصور اإلس�المي؛ ألهنا من 
ُمُروَن 

ۡ
ۡخرَِج��ۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
أس�س اخلريي�ة لألمة بن�اًء عىل قوله تعاىل: }ُكنُت��ۡم َخۡيَ أ

بِٱلَۡمۡع��ُروِف َوَتۡنَهۡوَن َع��ِن ٱلُۡمنَكرِ{، والناظ�ر يف الرشوط التي وضعه�ا العلاء لآلمر 
باملعروف يدرك أن هذه املهمة وتلك القيمة من أجدر الناس عىل حتقيقها املفتون والقضاة 
الذين يقومون ببيان األحكام الرشعية ديانة وقضاء؛ فا زال املفتون -وهم يبينون احلالل 
ا يف صدر قيمة األمر باملعروف  واحلرام يف املس�ائل- يعلنون أنفس�هم نبًضا ونفًسا مستمرًّ
والنهي عن املنكر، حتى أصبح َمن يريد أن يرى هذه القيمة متمثلًة برًشا، فلينظر للمفتني 

يف جمالس فتواهم، ويف ممارستهم للفتوى التي ال ينفكون عنها هناًرا أو لياًل.
8- نرش التبني: 

م�ن حي�رض جمالس املفتني املهنيني يلحظ أمًرا ال يمكن خفاؤه عىل ذي بصرية، وهو ش�دة 
حتري املفتي من املس�تفتي؛ حيث يس�أله مجلة من األس�ئلة احلقيقية غري االستنكارية وال 

)١)  متفق عليه، رواه البخاري )٤/ ))٤(، ومسلم )٧/ 9١(.
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اإلحيائي�ة مس�تفرًسا عن تفاصيل الواقعة املس�ؤول عنها يف س�عي حثيث لتصور املس�ألة 
املعروضة عليه تصوًرا يقتنع ويطمئن ملنطق تفاصيله.

واملفتي الفطن املتيقظ ذو البصرية ينرش يف الناس قيمة التبنيُّ عندما يرونه يدقق يف كل ما 
َها  يُّ

َ
أ يع�رض عليه وال ينخدع بظواهر األمور، فيقدم للناس عماًل حيًّا بقوله تعاىل: }َيٰٓ

ٰ َما  ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ َعَ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِس��ُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ ٱلَّ

َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمنَي{ ألنه جيعل قيمة التبني قيمة مطلقة يارسها مع كل مستفت وإن مل يشك 
يف م�ا يذك�ره له م�ن تفاصيل، ولكنه يرى أن التب�ني قيمة جيب أن يلتزم هب�ا كلُّ َمن يريد 

الوصول للصواب والصدق واحلقيقة. 
9- احلفاظ عىل اهلوية: 

س�يظل اإلفتاء من أهم الروافد التي حيافظ هبا املجتمع املس�لم عىل هويته؛ وذلك عندما 
يظه�ر هذا املجتمع حريًصا عىل التعرف عىل حكم اهلل يف الوقائع واالستس�الم حلكم اهلل 
-سبحانه وتعاىل- فيها وهو عىل يقني تام من حكمة الشارع فيا رشعه من أحكام، ومن 

لطف اهلل –سبحانه- به يف أموره كلها.
فكلا كان اإلفتاء حيمل ِقيَمه التي ذكرناها يف قيم اإلفتاء، استطاع أن يكرس قيمة اعتداد 
املس�لم هبويت�ه الت�ي تتج�ىل يف أهب�ى صورها يف استس�المه حلك�م اهلل مع حس�ن ظنه به 

-سبحانه وتعاىل- وأنه كا وصف نفسه }لَِطيُفۢ بِعَِبادِهِۦ{.
0)- إقرار املرجعية: 

إن اإلفتاء من أعظم ما يغرس�ه من قيم يف املجتمع املس�لم قيمة إقرار املرجعية التي تصنع 
األمن املجتمعي عن طريق نور العلم املتمثل يف سؤال أهل الذكر باعتبارهم موقعني عن 

رب العاملني.

ويف اخلتام أسأل اهلل أن جيعل اإلفتاء متحقًقا وحمقًقا هلذه القيم يلنرش يف انلاس 
حقيقة قوهل تعاىل: }دِيٗنا قَِيٗما{
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اخلالصة والتوصيات

١- إنشاء هيئة جامعة لدور اإلفتاء يف العامل.
)- العم�ل ع�ىل توليد علوم اإلفتاء وخاص�ة علم إدارة الفتوى، وعل�م اجتاع الفتوى، 

وعلم نفس الفتوى، وعلم إعالم الفتوى.
٣- صياغة الرؤى والرس�ائل واإلس�رتاتيجيات اخلاصة باملؤسسات اإلفتائية با يضمن 

حتقيق اجلانب الرسايل من خدمة هذا الدين، وقيام هذه املؤسسات بدورها احلضاري.
٤- تبن�ي دور اإلفتاء العريقة -كدار اإلفتاء املرصية- مفهوم اإلفتاء احلضاري، والعمل 

عىل نرشه وحتويله إىل ثقافة إفتائية.
٥- إنشاء مركز أبحاث هيتم بالعلوم والدراسات البينية بني اإلفتاء وغريه من العلوم.

٦- االهت�ام بتنش�ئة اإلدارة الوس�طى يف املؤسس�ات اإلفتائي�ة، وتأهي�ل الص�ف الثاين 
والثالث لتويل املهام اإلدارية يف هذه املؤسسات.

٧- العم�ل ع�ىل التب�ادل التأهيي للخرجيني الرشعيني بني الدول اإلس�المية الكتس�اب 
اخلرات املتنوعة من دور اإلفتاء عر العامل.

8- االهتام داخل املؤسسات اإلفتائية بإعادة هندسة العمليات اإلفتائية وبناء سريورات 
وناذج العمليات اإلفتائية.

9 - تبني املؤسسات اإلفتائية نموذج إدارة اجلودة الشاملة.
١0- تأسيس املدارس الفقهية باعتبارها مؤسسات مساندة للمؤسسات اإلفتائية.

١١- إنشاء معجم للمفاهيم اإلفتائية.
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تويف يف مطلع شهر أغسطس عام 0١٥) الفقيه الشامي الكبري الشيخ وهبة الزحيي وقد 
ا هائاًل يف الفقه الش�افعي، والفقه املقارن، وعلوم القرآن، والتفس�ري،  ت�رك تراًث�ا اجتهاديًّ
والفتاوى، والش�باب ومش�كالت العرص، واإلس�الم واحلريات، ولعلَّ أهمَّ نتاجاته إىل 
جان�ب ُأطروحت�ه املرصي�ة واألزهرية يف »آث�ار احل�رب يف الفقه اإلس�المي« )١9٦٣( 
موس�وعته الضخمة يف ثانية جملدات بعنوان: »الفقه اإلس�المي وأدلته«. وقد كان ش�أن 
كب�ار عل�اء التقليد الفقهي املنفتح بمرص والش�ام واملغرب عميق االقتن�اع بقدرات هذا 
امل�رياث العظي�م الذي انفت�ح باالجتهاد املطلق -ك�ا كان يقول- عىل الت�الؤم والتجدد 
إىل أق�ىص احلدود، وقد اعتر دائ�ًا أّن الفقهاء األفراَد إىل جانب املجامع الفقهية، فيا بني 
األربعينيات والتسعينيات من القرن املايض، قّدموا ُصَوًرا رائعًة ملا يمكن بلوغه بأدوات 
أص�ول الفقه ُمضاًفا إليها علم مقاصد الرشيعة الشاس�ع اآلفاق؛ بحيث ال جيوز اهتامهم 
بالقص�ور يف فه�م املس�تجدات والت�الؤم معها، كا ال يمك�ن اهتامهم بع�دم القدرة عىل 
التوق�ع والتحوط وس�ط عواص�ف احلداثة والتآم�ر العريب عىل اإلس�الم، وعندما كنُت 
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أقوُل له عىل مدى العقدين املاضيني إننا مل نؤَت فقط من احلداثة والتغرب، بل ُأتينا أيًضا 
م�ن جانب األُصوليات بداخل اإلس�الم، والتي ترفض ه�ذا التقليد ُكلَّه، وتزعم العودة 
املبارشة للكتاب والس�نة، وقد صارت حركاٍت وأحزاًبا تّدعي إرادة »استعادة الرشعية« 
للمجتم�ع والدول�ة بالق�وة والعنف- ما كان ُينك�ر وجوَد مثل هذه الظواه�ر، لكنه كان 
حييُلن�ي ب�ل وحُييُل بعض تالمذت�ه إىل كتابه الكبري: »الفقه اإلس�المي وأدلت�ه«، ويقول: 
لق�د طبع الكت�اُب الضخم مخس مرات، وُترجم رغم ضخامته إىل عدة لغاٍت إس�المية؛ 
فكي�ف تقول�ون يل إّن التقلي�د الفقهي فقد زمخُه ومجه�وَرُه؟ ملاذا هذا ال�رواُج إذن لكتب 
ش�يخنا حممد أبو زهرة وش�يخنا عبد الوهاب خالَّف، وش�يخنا عي حسب اهلل، وشيخنا 
حممد عبد اهلل دراز، وش�يخنا حممود ش�لتوت؟! ويف الع�ام 009) ويف ندوٍة فقهيٍة بُعان 
ق�ال له أحُد تالمذت�ه الُقدامى بكلية الرشيع�ة بجامع�ة دمش��ق: واهلل ي�ا ش�يخنا نح�ن 
ال ن�ري�د أن نج��ادل أو نق�لِّل م�ن قي�مة ما ق�دمه فقه�اء االجتهاد الكبار من ش�يوخك 
وشيوخنا وأنت منهم، وإنا ماذا يمكن عمله يف هذا القتل الفظيع باسم الدين؟ ثم ُقل لنا 
وبإنصاف: أيُّ الكتب كانت األكثر رواًجا يف العقود املاضية وليس يف الشام فقط بل ويف 
مرص وبلدان اخلليج: كتبكم أو فقه السنة للشيخ سيد سابق؟ وما داللُة ذلك عىل الوعي 
املتغري يف أوس�اط الش�بان والكهول؟ فلّا رأيُته قد تلّبث قلياًل تدخلُت يف احلديث وقلُت 
ل�ه: إنَّ الراح�ل مال�ك بن نبي ق�ال يل يف مطالع الس�بعينيات، وكان مقي�ًا وقَتها عندكم 
بالش�ام: إّن اإلسالم يشهد بروتس�تانتيات جديدة احتجاجية وس�اخطة وصاخبة، وإهنا 
توش�ُك أن تلج�أ للعنف، وهو ي�رى رضورة مكافحة العنف يف عقول الش�باب وهم يف 
الغالب ليس�وا من طالب العلوم الدينية، وقال الش�يخ رمحه اهلل: باذا كان األستاذ مالك 
ُيعلِّ�ُل ذل�ك؟ قلت: إن�ه كان يقول: إنَّ هناك اخت�الاًل يف فقه الدي�ن، أّدى إىل اختالٍل يف 
فق�ه العي�ش! وما قبل الش�يخ وهبة هذا التفس�ري، وقال: إهنا طالس�م غربي�ة، فقد تركنا 
رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل الواضحة ليُلها كنهارها ال يضلُّ عنها إال هالِك، فاالختالل يف العيش 
ا االخت�الل يف فقه الدين  يمك�ن أن حيصل ألس�باٍب سياس�يٍة واقتصادية واجتاعي�ة، أمَّ
فمس�تحيل احلصول، ول�ذا فابحثوا عن أص�ول الظاهرة املتش�ددة يف اختالالت العيش 
الت�ي داخلت حياة املس�لمني لألس�باب التي ذكرهُتا، وهي التي تعلِّ�ل أيًضا رواَج كتاب 
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»فقه الس�نة«، وفقه اجلاهلية وُأموًرا ُأخرى كثرية. ثم وقعت الواقعة عام 0١١) بس�ورية 
وب�دوٍل عربي�ٍة ُأخرى، وعندما اش�تّد االضطراب والعنف، ظهر اإلس�المان الس�يايس 
واجلهادي، وقد رأيُت الش�يخ الُزحيي آِخر مرة عام 0١٤) وكان كأنا كر عرشين عاًما 
وأكثر، وكان الشيخ الشهري اآلخر حممد سعيد رمضان البوطي الذي وقف مع النظام قد 
ُقت�ل يف ظروٍف غامضة، وقد هجر الش�اَم أكثر علائه�ا هرًبا من القتل من أحد األطراف 
املتصارع�ة، بينا لزم الش�يخ الزحيي حيادي�ًة صارمة، وبادرُته بالتعزي�ة بالبوطي، فقال: 
ليتني متُّ قبل هذا، تعال يا رضوان وقل يل كيف كان مالك بن نبي يقول عن فقه الدين 

وفقه العيش، وعالقة أحدمها باآلخر؟!

I
دة يف احلي�اة اليومية للناس،  كي�ف ظهرت الفت�اوى؟ لقد ظهرت إجابًة عىل مس�ائل حمدَّ
ى جواب�ات، ولدينا حت�ى اليوم فتاوى  وم�ا أكثره�ا، ولذل�ك فإّن القديم منها كان ُيس�مَّ
قديم�ة هبذا االس�م مثل جوابات جابر بن زيد، وجوابات قت�ادة، أّما ما يتجاوز جزئيات 
وهنا مسألة أو رسالة، ولدينا أيًضا مؤلَّفات من القرن  احلياة اليومية فإّن العلاء كانوا يسمُّ
الث�اين هبذا االس�م، وهي تعالُج قضايا هلا مس�اٌس بالطبع باحلياة اليومي�ة، لكنها تتطلب 
نوًع�ا من التقعيد الذي له عالقٌة بُأصول الدين أو ُأصول العيش أو مفاهيم قرآنية، وهذا 
الن�وع هو الذي س�ّاه اإلمام أبو حنيف�ة: الفقه األكر، وآثر آخرون تس�ميته بعلم الكالم 
كا هو معروف، الفتاوى يف ش�ؤون احلياة اليومية جرى مجُعها يف مرحلٍة الحقٍة فظهرت 
�نَن، فكتب الفقه العادية، ومن تلك الكتب املوّطأ لإلمام مالك، بيد أّن رس�الة  ُكُتُب السُّ
ا فاصاًل بمعنيني: التقعيد والتأصيل للفتوى أو لالستنباط،  اإلمام الش�افعي ش�ّكلت حدًّ
وس�أعود لذل�ك فيا بعد، واألمر اآلخ�ر الذي تغرّي طرائق عمل الفقه�اء، بحيث بدا أّن 
الفق�ه انفصل منهجيًّا عن علم ال�كالم، وأعني بذلك أّن التوجهات الفقهية التي حتولت 
إىل مذاهب يف القرنني الثالث والرابع للهجرة ما كان تالمذهُتا يلجؤون إىل كتب األئمة، 
ب�ل إىل املخترصات التي كتبه�ا تالمذهتم أو أهل اجليل الثال�ث واألجيال الالحقة، مثل 
خمت�رص امل�زين تلميذ الش�افعي، وخمترص الطح�اوي أو خمترص الكرخي ل�دى األحناف، 
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أو خمت�رص ابن أيب زيد ل�دى املالكية فمخترص خليل بن إس�حاق أو خمترص اخلرقي لدى 
احلنابلة...إل�خ. واملخترصات تصري متونا للتعليم امل�دريس، كا تصبح معتمًدا للفتوى، 
�ا كبرًيا ال يصري متنً�ا، بل يأيت من  ث�م يظه�ر فقيٌه كبرٌي يف املدرس�ة فيكت�ب مؤلًفا اجتهاديًّ
خيترصه وحيّوله إىل متٍن ينجح أو ال ينجح، فيصبح متنًا إن نجح، ويعتمد التعليم وتعتمد 
الفتوى عليه... وهكذا، وعىل هذه املارسة استقر التقليد، ولدينا أربعون رشًحا ملخترص 
املزين، كا لدينا خمترصات ورشوح لكتب أيب إس�حاق الش�ريازي ولي�س يف الفقه فقط؛ 
ب�ل ويف أص�ول الفقه أيًضا كتب كرى، إذن فاملخت�رصات إذا اعُتمدت تتحول إىل متون 
ومصادر للفتوى، وقد تس�تمر جياًل أو جيلني أو ثالثة وتظل س�ائدًة أو يظهر إىل جانبها 
خمت�رص آخر أو هُتمل لصالح خمترٍص ومتٍن جديد، مثلا حصل أيًضا، وأيًضا كتب الغزايل 
وكتب ابن رش�د اجلد وكتب حممد بن احلس�ن الش�يباين املس�ّاة كتب ظاهر الرواية، التي 
مُجع�ت ثم اخترصت، اعتم�د عليها التعليم والفتوى يف املدرس�ة احلنفي�ة يف بيئاٍت دون 

البيئات األخرى. 
ولك�ي ال ُأطي�َل أكث�ر من ذل�ك، أقول: إنَّ ه�ذا التقلي�د اهتزَّ مرتني يف عصور اإلس�الم 
دها  الكالس�يكية: اهت�ز بامل�رشق الهت�زاز فق�ه العيش بضع�ف الس�لطة العباس�ية وهتدُّ
بالزوال يف القرنني اخلامس والس�ادس للهجرة، واهتزَّ فقه الدين عندما س�قطت صقلية 
بأي�دي النورمانديني وانفقدت من دار اإلس�الم، احلال�ة األُوىل نطالُعها يف كتاب »غياث 
األُمم« إلمام احلرمني اجلُويني، الذي اقرتح تغيرًيا يف فهم عالقة الدين باخلالفة، أو خيتلَّ 
أمر اإلس�الم. الدولُة تُس�وُس الدنيا وحترس الدين، وما عادت اخلالفُة مستطيعًة سياسة 
الدني�ا، وال حراس�ة الدي�ن، ولذا ال ب�د من تغيري نظامه�ا، وإن مل يغرّي الفقه�اء طرائقهم 
ٌض للخطر، وكانت احلالُة الثانيُة أخَطر؛ ألهنا  -وهم ما استطاعوا ذلك- فإّن الدين ُمعرَّ
تعلق�ت بفق�ه الدين وليس فقه الدنيا، يف احلالة األوىل انحّلت املش�كلة بظهور س�لطات 
قوي�ة محت الن�اس وحررهْتم من تس�لط الصليبيني واملغول، وإذا س�لمت اجلاعُة َس�ِلم 
الدين، أّما يف احلالة الثانية حيث تآكلت داُر اإلسالم فبدأت أقطار األندلس تتساقط بعد 
صقّلية؛ فإّن الفقه كان عليه التصّدي للمفاهيم، ما هي ثوابُت الدين التي ال جيوُز التناُزُل 
عنه�ا أو جتاُهُله�ا؟ وقَتها ظهر لدى املالكي�ة مصطلح فقه النوازل، وم�ورس يف القضايا 
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الكرى ثم الوسطى، وظهرت مسائل فقه اهلجرة التي مل تكن مالئمًة يف غالب األحيان، 
إن�ا يف احلالت�ني، أي حالة االختالل باملرشق، وحالة االختالل بالغرب اإلس�المي؛ فإّن 
فقه الرضورة كان يطالب بأمرين: السلطة القوية ذات الكفاية والشوكة، والربط األَوَثق 
للفت�وى بفقه الدي�ن، وفقه الواقع. ولذلك ُأعيد االعتباُر لتأس�يس الفتوى وهي من فقه 
الف�روع يف األصل، عىل أصول الدي�ن أو ثوابت الدين، ولذلك أيًضا وجْدنا لكّل الذين 
ف�وا يف الفت�اوى والن�وازل بعد القرن اخلامس اهلج�ري كتًبا يف ُأص�ول االعتقاد، ومن  ألَّ
ه�ؤالء الش�ريازي واجلوين�ي والنووي والعز بن عبد الس�الم وابن رش�د اجلد والقايض 
عياض واملاَزري.. وصواًل للوَنرشييس؛ بل وصواًل لفتاوى اهلجرة عند التس�ويل وحممد 

عليش يف القرنني التاسع عرش والعرشين. 

II
م�ا ثواب�ُت الدين؟ وما ثوابُت فقه العي�ش التي تقتضيها أو ترتبُط هب�ا؟ وما واجُبنا نحن 
العلاء يف مؤمتر الفتوى هذا، ويف الظروف احلارضة؟ ما واجبنا إزاَءها؟ ثوابُت الدين يف 
اعتقاد املس�لمني هي الوحدانية، وما يتصل هب�ا بس�بٍب وثيٍق من عوامل الغيب والش�هادة 
والرس�ل والنب�وات والكتب والعب�اداُت وامل�عام�الُت ب�ني الناس والي�وُم اآلِخر، وقد 
أوضح لنا رسول اهلل صلواُت اهلل وسالُمُه عليه يف خطبة حجة الَوداع الرابَط بني االعتقاد 
م�ن جه�ة، وحياة مجاعة املس�لمني من جهٍة ثاني�ة، عندما أرصَّ ع�ىل ال�ُحرمات الثالث: 
حرم�ة ال�دم، وحرمة الِعرض، وحرمة املال، لقد يئس الش�يطاُن أن ُيعبد بأرض العرب، 
وإن�ا يؤتى الن�اُس، ويؤتى إياهُنم باالخت�الل يف نظام ال�ُحرمات أو نظ�ام احلياة، وهذا 
ه�و الداُء العي�اُء الذي ُتعاين منه األمة، وُيعاين منه الديُن الي�وم، إنه التعرض للُحُرمات، 
والتع�رض حلي�وات الناس وكراماهتم وممتلكاهتم، وباس�م ماذا، لي�س بالبغي والطغيان 
وحْس�ب؛ بل وباس�م الدي�ن، أي هبدر الدم تكف�رًيا، والتعرض للكرام�ات واألعراض 
واألم�وال اس�تحالاًل هبذه الذريعة الش�يطانية، وه�ذا هو االختالُل يف فق�ه الدين بعينه، 
وهو الذي أّدى إىل االختالل يف فقه العيش لدى هذه اجلاعات، ويوش�ك إن اس�تمّر أن 

َض مجاعَة املسلمني واإلسالم ألخطاٍر كرى. ُيعرِّ
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م�ا واجبن�ا نحن أه�ل العلم والفتوى يف هذه الظ�روف؟ وما مهاُتنا يف ش�تَّى الظروف؟ 
يق�ول امل�اوردي: إنَّ مه�ات أه�ل العلم وأهل الس�لطة هي »ص�وُن الدين ع�ىل ُأصوله 
وأعرافه املس�تقرة«، وقد كان�ت املهات والصالحيات واضحة، فالس�لطات السياس�ية 
مهمُتها »حراس�ُة الدين«، واحلراس�ة تعني َص�ون احلريات الدينية لس�ائر فئات املجتمع 
عىل اختالف األديان واملذاهب يف ثالثة أمور: العقيدة، والعبادة، والتعليم عىل األصول 
واألع�راف املس�تقرة، وتكون مهمُة أهل العلم والتقوى ه�ي حتديد األصول التي ينبغي 
صوهُنا، وهذا معنى التعاُون أو االنس�جام بني املؤسس�ات الدينية واملؤسسات السياسية 
يف التجربة التارخيية واحلديثة ألمتنا، وقد كنا وما نزال نارُس املهام املتعلقة بنا من خالل 
أربع وس�ائل: القيام عىل العبادات ش�مواًل ووحدة، والقيام عىل التعليم الديني، والقيام 
بمهاّم الفتوى، والقيام بمهاّم ووجوه ونش�اطات اإلرش�اد العام، وقد ميَّزت بني الفتوى 
َعوي لإلس�الم  واإلرش�اد؛ ألّن اإلرش�اد أع�ّم م�ن الفتوى، وُيعن�ى بع�رض الوجه الدَّ
بالداخ�ل االجتاع�ي، والوج�ه احلضاري والثقايف لإلس�الم جت�اه الديان�ات والثقافات 
األُخ�رى بالداخ�ل ويف العامل، وهكذا يك�ون من الواضح أّن مهات اإلرش�اد أيًضا عىل 
أمهيتها ال تتعلُق بنا وحدنا، بل هي شأُن وهمُّ كّل مسلم، فيبقى بذلك أّن لنا ثالث مهات 
أو واجبات نكاد ننفرُد هبا، وهي العقائد والعبادات، والتعليم، والفتوى. وبالتوازي مع 
ب�روز اإلنجاز يف األمور أو املهات الثالث، نصبح أقدر عىل النجاح أو اإلقناع يف قضايا 
ومسائل اإلرشاد العام، يف هذه الظروف القاسية عىل اإلسالم واملسلمني، الذين اسوّدت 
ا وسط النقائض الصارخة، فمن جهة نحن  وجوههم يف العامل وُأيسَء إىل دينهم كثرًيا جدًّ
ى بالغزو الثقايف الغريب منذ مائة عام وأكثر قبل ظهور القاعدة، ويعود  نكافح ضد ما ُيسمَّ
اآلالف م�ن ش�باننا من أبناء اجلالي�ات إىل الديار التي تركها آباؤه�م وأجدادهم ليقيموا 
�ه مقاتلة الغرب كّل�ه، ومن جهٍة ثاني�ٍة تزحف املاليني  نظ�ام اإلس�الم ال�ذي يعلن أّن مهَّ
من الناس من جمتمعاتنا ودولنا باجتاه الغرب بكل وس�يلة طلًبا لألمن والس�الم واحلرية 

والعيش الكريم، وهي أموٌر افتقدهْتا يف ديارها األصلية منذ عقوٍد وعقود.
أن�ا أرى أّن املهامَّ الثالث -وحدة العقيدة والعب�ادة، والتعليم، والفتوى- والتي عهدت 
إلينا املجتمعات القياَم هبا منذ آماٍد وآماد، واس�تجبنا ونس�تجيُب هلا بمقتى قوله تعاىل: 
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ُم��ُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَۡيِ َوَيأ مَّ

ُ
}َوۡلَُك��ن ّمِنُكۡم أ

ْوَلٰٓئَِك ُه��ُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن{ هي مهاٌت جليلٌة، وهي أساس�يٌة اليوَم بالذات الس�تعادة 
ُ
َوأ

االستقامة يف الدين، ورضب االختالالت واالنشقاقات التي تسببت هبا أجياٌل من الغالة 
والوامهني والس�ّذج واملتآمرين وضحايا االستنزافات واالس�تفزازات، وهنا قضيتان ال 
ب�د من بحثه�ا لكي نعرَف ما نحن منغمس�ون فيه، وما نحن مقبل�ون عليه: األُوىل: هي 
الوض�ع احلايل للملفات التي نقوُم عليها عقي�دًة وعبادًة، وتعليًا وفتوى، وما التحديات 
الت�ي نواجهه�ا فيه�ا؟، وبالت�ايل ما التغي�ري الذي ينبغ�ي أن حيُص�َل يف طرائ�ق التدريب 
واملعاجلة لنكوَن عىل مستوى التحدي استعداًدا وكفاءًة ومهًة واهتاًما؟. والثانية: الوْضُع 
سات، وكيف يمكُن اإلصالح جلهتني: الثقافة والوعي  الذي نحن فيه اليوم أفراًدا ومؤسَّ
والتدريب، واجلهة الثانية: مراجعة العالقة مع اجلمهور، ومع السلطة، بحيث نتمكن من 

القيام بمهات َصون الدين بالفعل؟ 
وألب�دأ بالقضي�ة األُوىل: الوض�ع احلايل للملف�ات التي نق�وُم عليه�ا، والتحديات التي 
نواجُهها، وال ُأريُد هنا اس�تعراَض الوضع احلايل للتعليم الديني وللفتوى رغم القصور 
فيه�ا، ورغم كث�رة احلديث عن جتديد اخلط�اب الديني. ذلك أّن معظ�م وجوه القصور 
واخلطأ هي مسائل تقنية يمكن جتاُوُزها أو جتاُوُز الكثري منها بالتعليم األفضل، وبالوعي 
اجلدي�د بالعامل، وبالتدري�ب األفضل، إّن ما ُأري�ُد التعرَض له مبارشًة ه�و ملّف العقيدة 
والعب�ادة؛ ألن�ه امللّف األس�اس ال�ذي نبتت منه نابت�ُة املتطرف�ني وُدعاة العن�ف وأهله، 
فخرج�وا ع�ىل صحي�ح الدين وثوابت�ه، وأرهقوا الدين واألم�ة والع�امل بالتكفري والقتل 
د  واإلره�اب، فإذا حتدثن�ا عن إصالح التعليم وجتديد الفتوى؛ ف�إّن املقصوَد به ليس جمرَّ
التجدي�د واإلتق�ان التقن�ي والفهم احلس�ن لل�ادة املدروس�ة؛ بل وباألس�اس اإلصغاء 
للتحدي�ات الَعَقدية التي هتدد ثوابت الدين بحيث يس�تويل هبا وعليها املتش�ددون الذين 
تط�وروا إىل متطرفني وإرهابيني، إّن أوَل ما يعرُض هل�ذه الناحية هي هذا الغلو يف تكفري 
ال�دول واملجتمع�ات، ولكأنا نحن نواجُه ما واجهُه رس�وُل اهلل -صلواُت اهلل وس�الُمُه 
عليه- مع قريش ويف سورة براءة، وقد بدأ األمر بإحياء مسألة الوالء والراء والفسطاطني 
جتاه األديان والعوامل األُخرى، ثم صار الوالُء والراء بضاعًة رائجًة بالداخل اإلسالمي، 



320

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

ح�وا بكفر اجلميع م�ا عداهم الس�تحالل العنف ضّد  وعندم�ا ب�دأ العن�ف األعمى رصَّ
اجلمي�ع، وقد ظهر يف العقد األخري اعتبار اخلالفة ركنًا من أركان الدين جيب تطبيقه مثل 

الصالة؛ فصار كافًرا أيًضا من ال يقول بخالفة سلطان داعش. 
لقد نجم عن هذا االختالل واالنشقاق اختالٌل يف فقه العبادة بعد العقيدة، ما عاد هؤالء 
يصل�ون يف املس�اجد اجلامعة، ثم انرصفوا لتفجريه�ا بمن فيها، كان�وا يقولون أواًل إهنم 
يري�دون القض�اء عىل العلانيني وعىل احل�كام الكفرة واملرتدين، وهم يف س�نوات العقد 

املايض ال يتورعون عن تدمري املساجد التي يصي فيها عامُة املسلمني عىل َمْن فيها.
عندنا معهم إذن مش�كلة يف العقيدة، وُأخرى يف العبادة، بل وهناك مش�كلٌة ثالثٌة ليس�ت 
أقّل هواًل، هي املش�كلة األخالقية إذا صحَّ التعبري، وأنا ال أقصد بذلك فقط ما أمرنا اهلل 
برعايته ومراعاته باألمر باملعروف -أي ما تعارف عليه الناس-، والنهي عن املنكر -أي 
لَٰوةَ  م�ا تناك�ره الناس-، بل أقص�د ما هو األكثر من ذل�ك، أقِصد قوَله تع�اىل: }إِنَّ ٱلصَّ
َتۡن��َهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَش��آءِ َوٱلُۡمنَكرِ{، وأي فحش�اء أفظ�ع من تفجري املس�اجد، والفجور 
بالنس�اء وس�بيهّن، والتعاُمل مع املس�لمني وغريهم بمنطق الغلبة واالستعباد، واإلحلاد 
يف الدي�ن، والتهجري من الدي�ار. وهذه فظائع حّتى باملنطق احل�ريف الذي يّدعون فهمهم 

للنصوص من خالله.
لق�د أّدى هذا االختالل يف فقه الدين إىل اخت�الٍل يف فقه العيش بطبيعة احلال، وقد أثروا 
أوَل ما أثروا عىل املسلمني ثم عىل غريهم ممن يعيشون معهم منذ عصوٍر متطاولة، سواء 
م�ن أهل الكتاب أم من أه�ل الديانات والثقافات األُخرى، وم�ا وافقهم يف ذلك وعليه 
إال بعض الس�فهاء واألَوش�اب، لكّن املسلمني أمٌة ضخمٌة هي مُخس س�ّكان العامل، فلو 
أّن ُعرْش معش�ار الواحد باملائة وافقهم كا حيصل اآلن؛ فإهنم يوش�كون عىل تدمري مجاعة 
املس�لمني، وتدمري عالقاهتم بالعامل الذي يعيش�ون فيه ومعه، كا أّن ثلث املس�لمني -كا 
ه�و مع�روف- يعيش�ون يف جمتمعاٍت غري إس�المية. وق�د زاد األمُر عىل املس�لمني؛ ألّن 
الديانات األُخرى حتى البوذية ظهرت فيها أصولياٌت قاتلٌة، فصار العنف ضد األقليات 
ا كان عددهم ضئياًل ال يمكن العيُش معهم، وال  ًغا بحجة أّن املسلمني أيًّ اإلسالمية مسوَّ
ب�د م�ن هتجريهم أو قتلهم، تقول إحصائيات وكاالت األُمم املتحدة: إنَّ يف العامل س�تني 
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مليوًن�ا من الالجئني منهم مخس�ة وثالثون مليوًنا من املس�لمني، ونصف هؤالء يف العقد 
األخري من العرب!

ر يف مفهوم الفت�وى ووظائفها، باجتاه أن يكوَن  إنَّ ه�ذا هو معنى الق�ول إّن علينا أن ُنطوِّ
م�ن ب�ني الوظائف الرئيس�ة: العمل يف التعلي�م ويف الفتاوى املبارشة ع�ىل إيضاح ثوابت 
الدي�ن، وثوابت األمة يف جتربتها التارخيية، وصحيح الدين يف التعامل بداخل اإلس�الم، 
ومع األديان والثقافات األُخرى، ما عادت الفتوى قارصة عىل الفروع ومشكالت احلياة 
اليومية وإن بقيت مهمًة بالطبع، بل ال بد من تقرير أصول اإلس�الم، يف عقائده وعباداته 
وقيم�ه وأخالق�ه، وال بد من تقرير مواقف صحيح الدي�ن يف التعاُمل مع الناس من أهل 

اإلجابة، ومن أهل الدعوة.
لق�د انقض�ت علين�ا قرون نح�ن أهل الس�نة صار فيه�ا الفقه أص�واًل وفروًع�ا هو دْأب 
العل�اء والفقه�اء وأهل التعليم والفتوى، بيد أّن هناك اجتاهاٍت بداخل اإلس�الم قّدمت 
وم�ا ت�زال فقه العقي�دة عىل فقه الف�روع، بل واعت�رت أّن التقليد الفقه�يَّ كلَّه مرفوٌض 
بحج�ة أنه انح�راٌف ينايف االجته�اد، وقد بدأ ألول وهل�ٍة أّن هذه الس�متيات الصحوية 
مفي�دٌة يف مواجه�ة حداثة العامل واحلداث�ات التي ظهرت يف املجتمعات اإلس�المية، بيد 
أّن تل�ك الفوائ�د اجلانبي�ة انتهت، بل وبدا رضُره�ا، عندما انفجرت الس�متيات فينا من 
خ�الل تكفري اآلخر املس�لم، والقطيعة العنيفة مع اآلخر غري املس�لم، وهنا يبدو اجلانب 
اآلخ�ر ال�رضوري لتقري�ر ثوابت الدين وصحي�ح الدين: ال بد من اس�تعادة العمل عىل 
ك املصن�وعة  عقيدة أهل السنة، وهذه االستعادُة ليست مفيدًة يف اخلروج من مسائل الرشِّ
ومسائل الوالء والراء فقط؛ بل هي مفيدٌة يف استع�ادة تلك الرحابة، وذلك االعت�راف 
بالتع�ددية يف جت�ربة أمت�نا التارخي�ية. ولن�تذكر مقول�ة إمامنا أيب احلس�ن األش�عري )ت 
٤)٣ه�( يف مطلع كتابه: »مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني«: »اختلف الناس بعد 
نبيه�م ملسو هيلع هللا ىلص يف أش�ياء كث�رية ضلَّل فيها بعضه�م بعًضا، وبرئ بعُضهم م�ن بعض فصاروا 
فرًقا متباينني، وأحزاًبا متشتتني، إال أنَّ اإلسالَم جيمُعُهم ويشتمُل عليهم...«، لقد حدث 
فصٌل منهجيٌّ بني علمي الفقه وُأصول الدين، إال أّن العمل التعليمي والرتبوي وبخاصٍة 
�وا باحلاجة لذلك أكثر  عن�د دراس�ة أصول الفقه كان يض�مُّ األمرين، ثم إّن الفقهاء أحسُّ



322

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

يف األزم�ات مثلا ذك�رُت عن اإلمام اجلويني يف »غياث األُمم«، وعن ابن رش�د اجلد يف 
فتاوي�ه ونوازل�ه. وقد كانت هناك دعواٌت لعلم كالٍم جديٍد بدأها ش�بي النعاين، وعمل 
عليه�ا املفكرون اإليرانيون طوياًل، وهذا أمٌر جيٌد، لكنه يتعلق بالدرجة األُوىل بمواجهة 
االجتياح الفكري والثقايف الغريب للعامل، أما ما نقِصُدُه هنا فهو استعادُة التقليد العريق يف 

تعليم عقيدة أهل السنة، وُمراعاهتا يف الفتوى. 
ويبق�ى جانٌب أخري يف هذه القضية الكبرية، وهو يتعلق بأصول اإلس�الم من وجٍه آخر، 
وهو: اجرتاح أس�اليب للعمل عىل جتديد دعوة القرآن والنبي ملسو هيلع هللا ىلص باعتبار اإلس�الم ديَن 
دعوة، وليس ديَن قتٍل للناس من أجل فرضه عليهم، فاهلل س�بحانه وتعاىل يقول: }َوَمآ 
ُ َعِن  رَۡس��ۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{. وهو خياطب املس�لمني قائاًل: }لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ

َ
أ

وُهۡم َوُتۡقِس��ُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ  ن َتَبُّ
َ
ِي��َن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ ٱلَّ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِس��ِطنَي{. ليس للحرب الدفاعية إذن غري سببني: حماولة إكراه املسلمني  ٱللَّ
ع�ىل تغي�ري دينهم، أو حماولة غ�زو ديارهم بقْص�د إخراجهم من أرضه�م، وإن مل حيدث 
ذلك فإّن املسلمني مأمورون بالتعامل مع الناس -بغّض النظر عن أدياهنم ودوهلم- بالّر 

والقسط. 
إّن ه�ذا ال�كالَم املبس�وَط يف الوظائف اجلدي�دة والرضورية للفتوى يمك�ن أن يردَّ عليه 
أن�ه يصلح للرام�ج التعليمية أكثر مما يصلح للفتوى. وال ش�كَّ أنه رضوريٌّ يف الرامج 
التعليمية، لكّن الفتوى ما كانت يف مسائل احلياة اليومية، وحّل املشكالت العملية للناس 
فق�ط؛ ب�ل كانت أيًضا يف مس�ائل اعتقادي�ة، وُأخرى عام�ة، ثم إّن احلاج�ة إىل الوظائف 
اجلديدة للفتوى ظاهرٌة أخرًيا يف استفهامات الناس واستفساراهتم، كا يظهر من االطالع 
عىل أرش�يف عدٍد من ُدور اإلفتاء يف العاملني العريب واإلس�المي، وقد أجريُت أحاديث 
م�ع أئم�ٍة وخطباء بلبن�ان واألردن يف الع�ام )0١) تبني يل من خالهل�ا أّن الناس صاروا 
يقصدوهن�م يف ال� ٤0 إىل ال� ٥0% من احلاالت، من أجل إش�كاالٍت تتعلق باالعتقاد أو 

باحلياة العامة، وسيظهر ذلك يف القضية الثانية التي أختُم هبا هذه النقطة.
س�ات الدينية، وكنُت أقِصد  لقد دعوُت فيا س�بق إىل مراجعة العالقة بني الدولة واملؤسَّ
باملراجع�ة اإلف�ادة من دروس فش�ل أو إخف�اق التجارب أو بعضها ب�ني الطرفني خالل 
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العقود اخلمس�ة أو الس�تة املاضية، لقد وجْدُت باالس�تطالع التقريبي أنه يف الدول التي 
كانت فيها املؤسس�ات الدينيُة مضيًَّقا عليها مثل س�ورية والعراق وليبيا؛ فإّن اإلحيائيات 
العنيفة كانت أكثر انتشاًرا ورشاسة، كا وجْدُت أنه يف الدول التي كانت فيها املؤسسات 
ًة وعنًفا، ونح�ن نمرُّ اآلن بتجربة  الديني�ة مرتاحًة نس�بيًّا فإنَّ األُصوليات ظّل�ت أقلَّ ِحدَّ
ش�ديدة احلساسية والقْسوة، وفيها أخطاٌر هائلٌة عىل الدين، وأخطار عىل الدولة، وهكذا 
هناك رضوراٌت للتعاون واالنس�جام والتش�اور والتحاور البنّاء أكثر من الس�ابق بكثري، 
لك�ْن لنُع�ْد برسع�ٍة إىل الوظائ�ف اجلدي�دة للفتوى يف ه�ذا املجال بالذات، ق�ال يل أحد 
عرش إماًما يف لبنان واألردن من أصل تس�عة عرش: إّن الناس يس�ألوهنم كثرًيا: هل يملك 
اإلس�الم نظاًما للحكم؟ أو ملاذا يملك اإلسالم الشيعي نظاًما للحكم ال يملكه اإلسالم 
الس�ني؟ لقد حدث�ت عمليات حتويٍل هائلٌة للمفاهيم خالل العق�ود املاضية، وما قام هبا 
املتطرفون العنيفون فقط؛ بل بالدرجة األُوىل أهل وأحزاب اإلسالم السيايس، واألخطر 
منها بالطبع التحويالت املفهومية اخلاصة برضورة تطبيق الرشيعة باعتبارها غري مطبقة، 
وهكذا يكون الناس غري مسلمني ألهنم ال يطبقون الرشيعة، وهذا خطٌل وضالٌل وباطل، 
فالرشعي�ة هي الدين، والدين كا س�بق القول عقائد وعب�اداٌت وأخالٌق ومعامالٌت بني 
عي ع�دَم تطبيقها إال الذين  الناس، وهذه كلُّها س�ائدٌة بالفعل يف حياة املس�لمني، وال يدَّ
يريدون االس�تيالء عىل الس�لطة هبذه احلجة، أي حجة تطبيق الدين الس�تعادة الرشعية 
املفقودة، وهكذا وهبذا التدوير والتحويل وصْلنا إىل املقولة الصارخة: إنَّ اإلسالم يملك 
نظاًم�ا للحك�م هو ج�زٌء من الرشيعة وال ب�د من تطبيقه بق�وة الدولة، فص�ار املتطرفون 
يعت�رن هذا الفه�م اعتقاًدا، وصارت العامة ت�رى فيه كااًل وفضيل�ة، إّن كلَّ علائنا منذ 
القدي�م يقول�ون إّن اإلمامة أو الس�لطة السياس�ية هي تدبرييٌة ومصلحيٌة وليس�ت ش�أًنا 
ا. هذه هي رؤيُة أهل الس�نة وهم س�واُد املس�لمني األعظم، إهنم  �ا أو تعبديًّ دينيًّ�ا اعتقاديًّ
ال يقول�ون بالدولة الدينية، املس�تحيلة عىل أّي حال. وق�د كان األمر عىل هذا النحو منذ 
اختارت غالبيٌة من املسلمني أبا بكٍر يف السقيفة بعد وفاة رسول اهلل صلواُت اهلل وسالُمُه 
علي�ه. ولك�ي تص�حَّ العالقُة بني الدين والس�لطة السياس�ية ال ُبدَّ أن ينتف�ي الرصاع عىل 
س�لطة إدارة الش�أن العام، وهذا جزٌء مهمٌّ يف تصحيح العالقة، ويف توجيه الناس للعناية 
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يه، وجيعل  بالشأن العام، وإبعاد الدين عن الرصاع السيايس الذي يضعف الدين وال يقوِّ
أصوَلُه موضوع تناُزع، ولألزهر وثائق صارت مش�هودًة يف هذا املجال، فال بد أن تكوَن 
الفت�وى ح�ارضًة يف هذا املج�ال اخلاّص بالفتوى أكث�ر مما هو خ�اصٌّ بالتعليم والرامج 
املدرس�ية، إّن الرشعية يف أي نظاٍم سيايسٍّ يصنعها الناس، وال تصنعها النصوص الدينية 

امُلْلزمة، كا يزعم األصوليون وأشياعهم.

III
ولنم�ض إىل الرك�ن اآلَخر من ركني هذه املعاجلة ملس�ألة الفت�وى، كان الركن األول هو 
الوظائ�ف القائمة أله�ل العلم والفتوى، وامله�ام اجلديدة التي تطرحه�ا عليهم ظروف 
املخ�اض والت�أزم بس�بب األخط�ار التي تته�دد الدي�ن وتته�دد الدولة يف دي�ار العرب 

واملسلمني.
ها  عانت املؤسسات الدينية يف العامل العريب يف العقود املاضية من عدة مشكالت، أوهلا وأمهُّ
الضغوط من جهة الس�لطات، ففيا عدا مرص والس�عودية واملغرب، ضُعفت املؤسسات 
يف بع�ض البل�دان العربي�ة إىل حّد الزوال، وهناك بلٌد أو بلدان م�ا بقي حتى علاء أفراد، 
وقد ظهر ذلك بالفعل يف هجمة اإلسالمني السيايس واجلهادي بعد العام 0١١)، ومرًة 
أخرى فيا عدا مرص واملغرب واململكة العربية الس�عودية؛ فإنه مل يظهر أثٌر للمؤسس�ات 
أو العل�اء يف دول م�ا صار ُيعرف بالربيع العريب ع�ىل وجه اخلصوص، ولذلك ال بد من 
سات الدينية؛ ألّن الدول ال تستطيع مواجهة العنف  جتاوز هذه املسألة، وإعادة بناء املؤسَّ
الدين�ي باألمن فق�ط، من الرضوري أن تدافع الدول عن نفس�ها وع�ن وجودها، وأمن 
املجتمعات مرتبط بذلك، بيد أّن السكينة الدينية، وثقة الناس بأديان بعضهم وأخالقهم 
ش�ديد األمهية لنا وللدولة، ولذا هناك مصالح لدولنا يف أن تكون املؤسس�ة الدينية قوية، 
وقادرة عىل القيام بإصالح ديني كبري، وإنتاج خطاب ديني جديد، يعيد السكينة للدين، 
والثقة إىل املجتمعات، ولذا هناك مصالح، واشتقاًقا من هذه الرضورة يكون عىل الدول 
واملجتمعات أن ُتعيد االعتبار للعلاء واملؤسسات، إسهاًما منها يف مكافحة العنف باسم 

الدين، ومكافحة مقولة وممارسات الدولة الدينية. 
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أاخا يردلا لاسبط لحاتم لق ممء ليمي لقلت 

أم�ا ثانية تلك املش�كالت فهي االخت�الط املفهومي، واالخرتاق املفهوم�ي، صحيٌح أّن 
املؤسس�ات الدينية يف الدول العربية الكرى مل حتص�ل فيها اخرتاقاٌت معترة، بمعنى أّن  
احلزبيني اإلسالميني فضاًل عن اجلهاديني بقوا قليلني أو نادرين يف صفوف علائها، لكّن 
مق�والٍت مثل تطبيق الرشيعة، ووجود نظام حكم إس�المي ه�و اخلالفة أو غريها ينبغي 
تطبيقه، لقيت بعض التجاُوب بالتأليف والفتوى، وال أقِصد باملشكلة هنا أنه كان ينبغي 
َمنُْع هؤالء من التأليف أو اإلفتاء يف هذه الش�ؤون، فهذا أمٌر غري وارد، إنا املقصود أنه مل 
ُتَثْر نقاش�اٌت كرى وجاّدة يف أوساط املؤسسات أو هيئات العلاء عندما كانت املوجات 
الصحوي�ة هائج�ة، وجتتذب مجه�وًرا من الش�باب، وقد انق�ى هذا األمر اآلن بس�بب 
م هذا  ظهور أهوال التس�ييس واجلهاديات عىل الدين وعىل املجتمعات، وينبغي أن يتدعَّ
اخلسوف بالتعليم وبالفتوى عىل النحو الذي ذكرناه سابًقا، ونحن نعرف أّن هناك رواًدا 
هنضوي�ني يف هذا املجال يف مرص واملغرب وس�ورية والعراق ط�وال املائة عام الفائتة، إنَّ 
ه�ذا األم�ر -أي أْم�ر احلكم املدين- في�ه إنقاٌذ للدين م�ن الدخول يف خض�ّم احلزبيات، 
وأهوال الرصاع عىل السلطة باسم الدين، وقد أْصغت الدساتري والقوانني ملطالب اهلوية 
واخلصوصي�ة، ف�ال حاجَة للمزاي�دات أو خيرَسَ اإلس�الم باختط�اف األُصوليات للدين 

واستخدامه يف الرصاع السيايس باسم ُنرصته.
ل الذي عانت منه املؤسسات الدينية، بسبب ظروف ورشوط  وثالثة املشكالت هي الرتهُّ
الدول�ة احلديثة واملجتمعات احلديثة، وإحس�اس كثرٍي من العل�اء بُفقدان اهلّم أو املهمة، 
وه�ذا الداء هو أخطُر ما ُيصيُبنا إن غاب اهلّم، وغابت أحاس�يس الرس�الة، وصحيح أّن 
الظروف احلارضة فاجأتنا لكّن الغرية عىل الدين، وعىل السكينة االجتاعية، تدفع باجتاه 
اإلعداد واالستعداد والعمل يف التعليم والفتوى واإلرشاد العام. لقد حتمسنا يف مواجهة 
الغ�زو الثقايف والديني الغريب، وأنتج ش�يوخنا تراًثا مه�اًّ يف التالؤم وفتح اآلفاق، بيد أّن 
املش�كلة الت�ي نواجهها اليوَم أخَط�ر؛ ألهنا تتعلق باالنش�قاقات بداخ�ل الدين، وتتعلق 
بمارس�ة العنف ض�د املجتمعات والدول باس�م الدين، إّن مؤسس�اتنا تطوعية وتعتمد 
الكف�اءة يف األس�اس، وال حتوطه�ا القداس�ة، وهذه ال�روح إن دبَّت فيها احلي�اة، يمكن 
أن تصن�ع الكثري م�ن جديد ألهنا تلبي رغباٍت ذاتية، وأحاس�يس رس�الية، ودعوًة إهلية: 
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ُم��ُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَۡيِ َوَيأ مَّ

ُ
}َوۡلَُك��ن ّمِنُكۡم أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن{. 
ُ
َوأ

اإلرشاد العام دعوة، والفتوى دعوة، وتعليم الدين رسالة، ما قرّصنا من قبل، ولن نقرّص 
ۡرِض{. 

َ
ا َما يَنَفُع ٱنلَّاَس َفَيۡمُكُث ِف ٱۡل مَّ

َ
َبُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ ا ٱلزَّ مَّ

َ
الي�وَم وغ�ًدا: }فَأ
صدق اهلل العظيم.
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أا خا مإمط املأ لاطشء إملم ل ت لاعمرلا  مكتوبي لافادى 
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 ]1[  
�ب لعمرا �قـه ا

ب
�ق �

ب
�

العم�ران مصطل�ح خل�دوين جيد ج�ذوره يف اآلي�ات القرآنية ك�ا يف قوله تع�اىل: }ُهَو 
ۡرِض َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ]ه�ود: ٦١[، بحيث تصب�ح املحافظة عىل 

َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَش��أ

َ
أ

العم�ران هي جوهر النظ�رة املقاصدية، والبحث يف العمران تأسيًس�ا ومقاصد هي غاية 
امل�رشوع اخلل�دوين الذي يمثل نقلة نوعية يف التعامل م�ع العقل، إن ابن خلدون -ومعه 
ا ال ُتصنع فيه أح�وال الناس عىل عني  ال�رتاث األش�عري املقيد- وجد أمام�ه مأزًقا فكريًّ
الرشيع�ة -فت�اوى وأح�كام- إال إذا نحينا س�لطة العق�ل النظري -باملعن�ى الكالمي- 
وجعلنا العقل العمي يف مقدمة الصفوف من هذه األحكام الرشعية العملية، فهي البداية 
والنهاي�ة يف عل�م العمران اجلديد؛ بحي�ث مل يعد املنطق والدليل الرهاين األرس�طي هو 
البني�ة الدفاعية يف اكتش�اف العمران، بل األدلة بمفهومه�ا يف علم األصول هي احلاكمة 
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ع�ىل علم العمران أهداًفا وغاي�ات، موضوعات ومآالت، وهو األمر الذي انعكس عىل 
املوق�ف اخلل�دوين م�ن العمران هل هو آل�ة فقط؟ أم ه�و علم قائم بذات�ه؟ وظلت هذه 
الثنائي�ة يف طبيع�ة هذا العلم ه�ل هو علم معياري ينتم�ي إىل الدائ�رة األخالقية؟ أم هو 
قان�ون كوين حيدد الكلمة الفص�ل بني احلق والباطل؟ لكن نظري�ة املقاصد الرشعية هي 
التي أس�عفت »ابن خل�دون« للخروج من التناقض الظاه�ر إىل التضارب الظاهري بأن 
جعل العلوم كلها -كا رصح يف مقدمته الشهرية- قوامها املحافظة عىل العمران، وحيرك 
»ابن خل�دون« ه�ذه الفك�رة اجلوهري�ة عىل خريط�ة العلوم كله�ا يف مس�توياهتا النظرية 
والعملية، وكأنه جيعل منها أداة لتجسري الفجوة بني ما هو عمي ونظري، وبني ما هو ديني 
ودنيوي، وما هو كالمي وفقهي، ويرضب األمثلة عىل فاعلية هذا التجس�يد بقوله »مثل 
ما يذكره احلكاء والعلاء يف إثبات النبوة من أن البرش متعاونون يف وجودهم فيحتاجون 
في�ه إىل احلاكم والوازع، ومث�ل ما يذكر يف أصول الفقه يف باب إثبات اللغات، أن الناس 
حمتاجون إىل العبارة عن املقاصد بطبيعة التعاون واالجتاع، وبيان العبارات للنوع، وأن 
القتل مفس�د للنوع، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران املفيض لفس�اد النوع، وغري ذلك 
من س�ائر املقاصد الرشعية يف األحكام فإهنا كلها مبنية عىل املحافظة عىل العمران، فكان 
هل�ا النظ�ر فيا يعرض له، وهو ظاهر كالمنا يف هذه املس�ائل املمثل�ة«، وهكذا يصبح فقه 
العم�ران بحًثا يف »األع�راض الذاتية« وليس يف »األحوال العارض�ة« وصواًل لنظرية يف 
املقاص�د تقتنص من كافة العلوم ش�واردها ذات التأثري عىل منظوم�ة الفقه، وإعالًنا عن 
نظري�ة يف املعرف�ة تتوخى الوصل بني اليقني الواقع من خ�الل العقل العمي الذي يعتمد 
الدليل الرشعي حتى ولو اس�تند يف بعض مس�ائله عىل الرهان املنطقي، ويف هذا السياق 
ال يقال عن »ابن خلدون« إنه إرشاقة احلضارة اإلس�المية الوحيدة يف عرص يسيطر عليه 
الظالم الدامس، فليس له س�ابق مع أنه تلميذ كل الس�ابقني عليه وخاصًة أعالم املالكية 
والش�افعية، وليس له الحق وكأنه املقري�زي وابن األزرق وغريمها، ومها جمرد حمطات مل 
يظهرا يف التاريخ، إهنا مقولة استرشاقية هلا خطرها ووجهتها منذ محلتها كتابات »أرنولد 

توينبي« وحتى يوم الناس هذا.
وبعيًدا عن اس�تطراد ال يس�تدعيه واجب الوقت، واجتاهات البحث الذي نحن بصدده، 
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فإن تعارص »ابن خلدون« و»الشاطبي« حدث له مغزاه، ال بد أن ُيقرأ بعمق؛ ألنه مدخل 
إىل دراسة يف منهجية املقاصد، ومنهجية الفقه، ومنهجية الفتاوى نحن يف حاجة إليها.

لقد وصل كالمها -ابن خلدون والش�اطبي- إىل الوجود يف عامل إسالمي كثرت مشاكله 
وتع�ددت رؤاه، وافرتقت سياس�اته واجتاهات�ه، ويف هذا اجلو امللبد بالغيوم اس�تقر -كا 
يقول »مازن هاش�م« بحق-: إن مرشوع املقاصد مرشوع أمة استنفر فيها العلاء ملواجهة 
التياث الظلم -بتعبري اإلمام »اجلويني«-، األمر أفس�ح الطريق يف حماولة تطوير املقاصد 
-صيًغ�ا ومضامني- أن ننظر خ�ارج احلقل التخصيص، ونفتش يف احلقول املجاورة التي 
غش�اها نفس اهلم، واس�تنفرت لنف�س املهمة، ف�إذا كان »الش�اطبي« يف »املوافقات« قد 
أش�ار إىل »جماري العادات«، فإن »ابن خلدون« قد استمس�ك بُع�رى »طبائع العمران«، 
و»األم�ر الوج�ودي«، و»املجرى الطبيعي«، لقد أصبحت الس�نن الكوني�ة جتد هلا مكاًنا 
فس�يًحا يف األف�ق األص�ويل واملتن الفقهي، لقد كان عرص الش�اطبي و»اب�ن خلدون« يف 
حاج�ة إىل اس�تقباهلا. يق�ول »عبد املجيد الصغري« يف كتاب�ه الرائد »املعرفة والس�لطة يف 
التجربة اإلس�المية«: »لقد ش�هد هذا العرص حركة فعلية حتاول بل�ورة مقاصد الرشيعة 
بكيفي�ة نظري�ة مضبوط�ة، وكأن ذلك جاء اس�تجابة للعرص واس�تصالًحا ملس�اره الذي 
تأك�د للجمي�ع اندفاعه إىل اهلاوية يف املرشق واملغرب مًعا... وكا أنه مل يكن بإمكان »ابن 
خل�دون« أن »يب�دع« علمه إبداًعا لوال األص�ول واملمهدات، ول�وال أزمة العرص الذي 
محلت�ه عىل صياغة علم�ه صياغة اعترها وصًف�ا »للهاوية« وحتذيًرا من ع�دم »االعتبار« 
بأعراضها املاضية واحلارضة، فكذلك الش�أن بالنس�بة للش�اطبي، الذي كان يكتب فوق 
ب�ركان من احلمم -ب�ركان غرناطة األندلس املرتاجعة- عاماًل ع�ىل صياغة رؤية جديدة 
وبلورة نظرية متكاملة حول املقاصد الرشعية، حماواًل حتقيق هدف شبيه بذلك الذي طمح 
إلي�ه »ابن خلدون« من علمه اجلديد وأيًضا: وصف مظاهر الرتاجع، و»كش�ف الغمة«، 
و»إيق�اف أو تأخري مسلس�ل االنح�الل«. لقد كان القرن الثامن قرًن�ا يوحي بأنه جزر ال 
مد فيه، وجاء »ابن خلدون« و»الش�اطبي« ليستعيد العقل قدرته عىل اإلبداع والتجديد، 
فيعود إىل الس�ري مرة أخرى بخطى متاس�كة حترس�ها منهجية استوعبت دروس التاريخ 
واس�تفادت من عطائه وجتاربه، واس�رتجعت منهجية الفقهاء األُول التي درست معاملها 
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حت�ت وط�أة التقليد الذي أخل�د إىل األرض -بتعبري »جالل الدين الس�يوطي«- ومل يعد 
ق�ادًرا عىل غزو األف�ق املتعايل للرشيعة اخلالدة، وال التحليق يف أف�ٍق االجتهاُد فيه فرض 
حتى ال تنس�حب الرشيعة عن حياة الناس، فتُعم الفوىض وال يبقى من قانون حاكم إال 

التنازع والتخاصم.
لق�د كانت خط�وات »الش�اطبي« أعم�ق ومنهجيت�ه أدق يف التعامل مع الواق�ع الفقهي 
امل�راد تغي�ريه وجتاوزه حت�ى يتمكن الفقه من حتري�ك الواقع، وحتى تس�تجيب الفتاوى 
ألحوال الناس ووقائعهم، ولكن ظل جهد »الشاطبي« حبيس العقل الفقهي الذي يربط 
بني الدليل والتعليل، وكأن الس�نن الكونية ليس�ت ش�املة للعقل واإلنس�ان مًعا، للفقه 
والزم�ان بغ�ري تفرقة، لقد اس�تطاع »ابن خلدون« يف نظرته املقاصدية أن جيعل اإلنس�ان 
يف قل�ب الك�ون، واألحكام متفاعلة م�ع التاريخ الذي هو احلارض واملايض واملس�تقبل، 
وه�ذا الذي جعل الدكتور »عدنان زرزور« وهو يقارن بني اجتهاد »الش�اطبي« وجهود 
»ابن خل�دون« ينتهي إىل القول بأن »الذي يميز ابن خلدون عن الش�اطبي يف حديثه عن 
املقاصد أو يف االس�تناد إليها والتعويل عليها، أن ابن خلدون وضع املقاصد يف الس�ياق 
التارخي�ي؛ أي: االجتاع�ي من حيث الظه�ور، كا أنه نقل بع�ض املحرمات يف الرشيعة 
من احلكم الديني إىل اإلطار االقتصادي واالجتاعي أو التمس هلذا التحريم علة تتصل 
بالعم�ران الب�رشي، وقد علَّق »مازن هاش�م« -عىل مالحظات الدكت�ور »عدنان«- بأن 
»ابن خلدون« »مل يكتف بوضع املقاصد يف السياق التارخيي، وإنا جتاوز ذلك إىل البحث 
ع�ن أس�س منهجية يف فهم حركة الب�رش يف التاريخ، فهي منهجية مس�تقلة عن املقاصد، 

وإن كان باإلمكان تفحص اجلذور الرابطة بينها«.
وال�رأي عن�دي أن كال الرجل�ني -الدكت�ور »زرزور« و»مازن هاش�م«- مل يتذكرا ومها 
بصدد حتليل فكر الرجلني أن كالمها فقيه مالكي تصدى حلاجات العرص وقضايا اإلفتاء، 
وتعامل مع اإلنسان يف عرصمها احلاكم والرعية لينتهي كل منها إىل نظرية يف احلفظ ُتبنى 
عليها األحكام الرشعية هي عند »الشاطبي« تنظري حلمته وسداه حفظ الرضوريات؛ أي 
حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ املال، وهي عند »ابن خلدون« تنطلق 
من أن س�ائر املقاصد الرشعية يف األحكام مبنية ع�ىل املحافظة عىل العمران؛ وذلك وفق 
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منهج�ه التجريبي يف التحليل للوصول إىل القوان�ني الكلية يف ثنايا الكون، وذات االجتاه 
نجده عند اإلمام »الش�اطبي« وهو يتجاوز التفاصي�ل واجلزئيات للوصول إىل الكليات 
التي جتد س�ندها يف النقل والعقل عىل الس�واء. والفارق بني »الشاطبي« و»ابن خلدون« 
ه�و فارق منهج�ي؛ فاألول مادت�ه األصيل�ة األوامر والنواه�ي، والثاين مادت�ه األصيلة 
األح�داث والوقائ�ع، وهو ما أش�ار إليه »اب�ن خل�دون« يف متهيد املقدمة وهو يفلس�ف 
التاري�خ »ويف باطنه -أي التاريخ- نظر وحتقيق، وتعليل للكائنات ومبادهيا دقيق، وعلم 
بكيفيات الوقائع وأس�باهبا عمي�ق، فهو لذلك أصيل يف احلكمة عري�ق، وجدير بأن ُيعد 
يف علومه�ا وخليق«، هنا يتس�اوق احلفظ املنطلق من قطعي�ة الرضورات مع احلفاظ عىل 
العمران الذي يتدفق من س�نن الكائنات، بحيث ال يتعارض عامل اإلنسان -وهو املؤهل 
للتكلي�ف- مع حركة األكوان -وهي القائمة عىل التس�خري- بحيث يرتبط فقه العمران 
هبذا التالقي الرضوري بني اإلنسان امللتزم باألوامر والنواهي، مع الكون اخلاضع للسنن 
والقوانني مما تتسع به دوائر نظرية املصالح واملفاسد اتساًعا يعّر عن خصوصية اإلنسان 
وعمومية القانون الكوين، و»ابن خلدون« هنا وكذلك »الشاطبي« يتفاعالن مع مذهبها 
وإمام�ه »مالك بن أنس« ال�ذي قال عنه »ابن خلدون« إنه »مح�ل الرشيعة وبيَّنها، وحرر 

مقاصدها الرشيفة وعيَّنها«.
خالص�ة القول: إن فكريت اإلصالح والص�الح، وحفظ مقاصد الرشيعة واملحافظة عىل 
العم�ران ه�ي مداخل التأصيل لفقه العمران، وكل ذل�ك ال يتم يف فضاء عقي حمض كا 
تص�ور الكث�ريون م�ن داريس »ابن خل�دون«؛ بل كان الق�رآن والس�نة حارضْين يف كل 
ر له أن  خطوات�ه العملية ال تغني عنها معارف واس�عة حّصلها، وال قوان�ني اجتاعية ُقدِّ
يكون أول من اكتشفها، إن نظرية املحافظة عىل العمران تتجاوز يف الفكر اخللدوين ثنائية 
الدي�ن والدني�ا فهي ال تدجمها يف جس�م واحد، ولكنه�ا أيًضا ال تقطع عن�ارص الفاعلية 
والتواص�ل بينه�ا من خالل رشع حاك�م وعقل ناظ�م، واملحافظة ع�ىل العمران هي يف 
جوهره�ا حفظ للنوع اإلنس�اين أساس�ه مراع�اة املصالح العام�ة واخلاص�ة، وهنا يظهر 
مب�دأ ع�ام ال بد من مراعات�ه واحلفاظ عليه من املفت�ي والقايض والفقيه ه�و أن مصالح 
األنف�س واألبدان، ومصالح الرشائع واألدي�ان، ومصالح الطبائع واألكوان أنظمة كلية 
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متساندة، وليست مجاعات ضغط متصارعة ومتباعدة، إهنا دوائر متنوعة ختتلف يف السعة 
والضي�ق، ولك�ن حمورها الضاب�ط جيمع بينه�ا يف كل طريق، إن الفتوى م�ن خالل هذه 
القاع�دة الكلية ترف�ض أن يتلبس هبا التس�ييس؛ ألنه نقض للجوه�ر الوظيفي للفتوى، 
وهي ال تقبل التكفري؛ ألهنا تعرف لوازمه التي تتناقض مع املحافظة عىل العمران، وهي 
جتعل من الغلو والتشدد آفة؛ ألنه يوصد أبواب الرمحة، ويلغي آيات التيسري ورفع احلرج 
من قائمة األوامر القرآنية، واإلسالم وهو يقرر نظريته يف املصالح واملفاسد يوجهنا -كا 
يق�ول »البقوري« يف هتذيب الفروق-: »إىل أنه ليس كل املصالح يؤمر بكس�بها، وال كل 
املفاس�د ُينهى عن فعلها، بل املصالح واملفاسد منها ما ُيكتسب، ومنها ما ال ُيكتسب، فا 
ُيكتس�ب يقع األمر به والنهي عنه... وما ال ُيكتس�ب فال يؤمر بيء منه وال ُينهى عنه«، 
ولكن يقع األمر والنهي عىل آثاره، إن التعس�ري والتش�ديد ليسا جزًءا من منهجية الفتوى 
ك�ا حيدده�ا فقه العمران، ولكنه�ا نظر جزئي يف واقعة مفردة حتكمه�ا مقتضيات احلال، 
وظرفية املقال، وتأثريات املآل، فالتشديد يف الفتوى استثناء ويقدر عليه كل أحد كا قال 
أس�الفنا، أما التيس�ري فهو القاعدة العامة؛ ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما ُخريِّ بني أمرين إال اختار 

أيرسمها ما مل يكن إثًا.

 ]2[ 
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يف عبارة وجيزة فإن فقه العمران هو علم اجتاع الفتوى، فإذا كانت مقاصد الرشيعة جتد 
جماالهت�ا فيا وراء النص، فإن فقه العمران ميدانه األص�ل هو األبعاد االجتاعية للنص، 
ووظيفت�ه األصلية هي تفعيل املقاصد الرشعية، وب�ا أن العمران مقاصد ومصالح، فإنه 
يستهدف التنزيل العمي لألحكام يف ضوء ما تنطوي عليه من مصالح، فا مصدره النص 
القطعي فتفعيله يعني االمتثال والطاعة، وما مصدره االستقراء فهو قطعي عقي وتفعيله 

يعني القبول واالستجابة، وبعيًدا عن فوىض املصطلحات فإن اإلفتاء يقوم عىل أمرين:
األول: هو املستفتي الذي يسأل، وسؤاله يعني أنه يريد أن يفهم أو أن يتعلم أو أن يعرف 

حكًا، ويف كل األحوال فإن املستفتي ال يعرف ويريد أن يعرف.
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الث�اين: ه�و املفتي الذي جيي�ب، والفتوى -يف نظ�ري- هي اإلجابة ال الس�ؤال، من هنا 
عرفن�ا رشوًطا يف املفتي ومل هنتم بوضع رشوط للمس�تفتي، والفت�وى هي إخبار باحلكم 
وليست حكًا باملعنى القضائي، واإلخبار -جمرًدا- حيتمل الرفض والقبول، فكان منطقيًّا 
أن تك�ون الفت�وى إخباًرا باألحكام يف غري إلزام؛ أي أن عم�ل املفتي معريف ال ترشيعي، 
وه�ذا يعن�ي أن نظري�ة املعرفة حتيط بعم�ل املفتي م�ن كل جوانبه، وه�و الطريق املفتوح 
لدراس�ة العالق�ة ب�ني فقه العم�ران باعتباره األفق املتع�ايل يف فهم النص، وبني األس�ئلة 
اجلزئي�ة الت�ي يزدحم هبا الواقع العمي، وت�ؤرق أهل الفتوى يف الليل والنهار، وليس�ت 
اإلجابة س�هلة ب�ل هي مزلة أق�دام وأفهام ووراءه�ا اجتهاد أصيل وجهد ه�و إىل جهاد 
النفس أقرب، إن أمهية عمل املفتي تأيت من رضورة وجوده لتصح مسائل العمران، وهو 
ليس جمرد ناقل ألحكام عرص لتكون إجابات عىل أسئلة عامل متغري، إنه مسؤول عن بيان 
احلكم اجلديد للواقع اجلديد، كا أنه مس�ؤول عن تعريف الس�ائل ب�ا جيهله من األوامر 
والنواه�ي، وألن الع�روة الوثقى بني الفت�وى وفقه العمران أساس�ها النظر يف املصالح، 
أصب�ح تفعي�ل املقاصد وتنزيلها إىل عامل الفتوى هو ضبط هلذه العالئق وجتس�يد هلا يف آٍن 
واحد. لقد حاول البعض تفعيل املقاصد بالبحث عا أس�اه املقاصد العليا، وقدم رؤيته 
يف صياغ�ة ثالثي�ة للمقاصد هي التوحي�د والتزكية والعمران، ومن خ�الل هذا التصور 

أصبح العمران ركنًا يف بناء املقاصد العليا.
وال�رأي عن�دي أن اخلروج عىل التقس�يم اخلايس للمقاصد الرضوري�ة، والذي ُوجدت 
إرهاصات�ه يف القرون اهلجرية األوىل عند »أيب احلس�ن العام�ري«، و»احلكيم الرتمذي«، 
ب�دأت صياغته املنهجية تتكامل عر إمام احلرمني »اجلويني« وحجة اإلس�الم »الغزايل«، 
وس�لطان العلاء »العز بن عبد السالم« حتى نصل إىل »الشاطبي« إمام املنهج املقاصدي 

يف صورته الكلية العامة.
ا أو رس�ًا-  ا كان�ت التعريفات الت�ي نختار هلا -حدًّ إن التوحي�د والتزكي�ة والعم�ران أيًّ
ليس�ت إال إض�اءة لعنرص قائم يف منظوم�ة املقاصد الرشعية، ونظريته�ا يف احلفظ، وهي 
إض�اءة يمكنها إفادة التقس�يم اخل�ايس، ولكنها ال تس�تطيع اإلفالت من مي�دان عمله، 
ويف جم�ال الفتوى فإن اخلروج إىل األطراف خ�ارج عن احلق، وال تقوم به رعاية مصالح 
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اخللق يف رشيعة اإلس�الم التي هي-كا يق�ول العالمة »عي اخلفيف«-: »مجاع أغراضها 
وأه�م أهدافه�ا، ال تغفل�ه يف حك�م وال تتحول عن�ه يف ترشيع، فحيث تك�ون املصلحة 
يك�ون حكمه�ا، وحيث تكون املفس�دة ينتف�ى حكمها، وه�ذه حقيقة تضاف�رت عليها 
ا ال يرقى إليه ش�ك، وال تقارب�ه ريبة، يدل  األدل�ة الرشعي�ة حتى أصبح�ت علًا رضوريًّ
عليه�ا ما وص�ف به الكتاب احلكيم الذي جاء هبا، وما نعت به الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص الذي رشع 
للن�اس أصوهلا وبنيَّ هل�ا أحكامها، فقد وص�ف الكتاب بأنه مبارك ُأن�زل رمحة للعاملني، 
وه�دى وبرشى للمؤمن�ني، ون�وًرا وموعظة للمتقني، وبصائر وش�فاء للن�اس أمجعني، 
نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُه��ٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن 

ُ
ِٓي أ يقول اهلل تعاىل: }َش��ۡهُر َرَمَض��اَن ٱلَّ

نَزۡلَنُٰه إَِلَۡك ِلُۡخرَِج ٱنلَّاَس ِمَن 
َ
ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِن{ ]البقرة: ١8٥[، ويقول: }كَِتٌٰب أ

ۡقَوُم{ 
َ
لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِ{ ]إبراهيم: ١[، ويقول: }إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ ٱلظُّ

ُمُرُهم بِٱلَۡمۡع��ُروِف َوَيۡنَهىُٰهۡم َعِن 
ۡ
]اإلرساء: 9[، ويق�ول يف وص�ف الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: }َيأ

ۡغَلَٰل 
َ
ئَِث َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم َوٱۡل ّيَِبِٰت َوُيَح��ّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ ٱلُۡمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ

ٱلَّ��ِت َكنَۡت َعلَۡيِهۡم{ ]األعراف: ١٥٧[؛ وغري ذلك من آي القرآن كثري معلوم، وليس 
بع�د ه�ذا صالح ُيرجت�ى وال خري ُيطل�ب، وليس يف اإلم�كان أن يأيت كت�اب هذه بعض 
أوصافه برشيعة تسم الناس اخلسف، وهتدر فيها احلقوق وتضيع معها املصلحة، ويشقى 
هب�ا أهله�ا، إذ ال يمك�ن أن يكون هدى وقد ج�اء بالضالل، وال أن يك�ون رمحة وفالًحا 
وقد أتى بالش�قاء، وال أن يكون ش�فاء وقد نزل باملرض، وال يكون نوًرا ورشًدا إذا ضل 
به العقل وفش�ت به اجلهالة، ثم أي يشء يك�ون األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحل 
الطيب�ات وحتري�م اخلبائث ووضع األثقال وحتطيم األغ�الل إذا مل تتوفر بذلك املصالح، 
وتتحقق املنافع، ويزول الرضر، وجتتث أصول الرش -أي اإلرهاب بكل صوره وأشكاله 

ا كانت مصادره ورعاته-. وأيًّ
لقد دل اس�تقراء الرشيع�ة والنظر يف أدلتها كلية وجزئية، والبح�ث فيا انطوت عليه من 
األغ�راض واحلكم عىل صحة هذه النظرية، فكانت أدلة الرشيعة كلها ال فرق بني عامها 
وخاصه�ا، وال ب�ني مطلقها ومقيدها، وال بني كليها وجزئيه�ا، دائرة عىل رعاية املصالح 
يف مجي�ع مناحيها ووقائعها... وتبنيَّ أن رعاية املصالح قطب الترشيع اإلس�المي وأصله 

الذي ال متحول عنه«.
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وع�ىل املفت�ي وه�و يتص�دى لعمل�ه أن يضع ذل�ك نص�ب عيني�ه، وأن تك�ون القواعد 
األصولي�ة والفقهي�ة التي هي س�ياج لرعاي�ة املصالح قائمة ب�ني يديه، ينظ�ر إىل الوقائع 
مستهدًفا الوصول إليها يف املسائل اهلامة واخلاصة عىل السواء، مستخدًما آليات الرتجيح 
ب�ني املصالح عىل الوجه الذي حيقق مقصد الش�ارع من احلك�م ومقصده من اخللق؛ ألن 
ْۖ قُل لَّ  ۡسلَُموا

َ
ۡن أ

َ
التكليف تكريم، واإلس�الم منّة ومنحة، يقول تعاىل: }َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

يَمِٰن إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي{  ۡن َهَدىُٰكۡم لِۡلِ
َ
ُ َيُمنُّ َعلَۡيُكۡم أ َّ إِۡسَلَٰمُكمۖ بَِل ٱللَّ َتُمنُّواْ َعَ

]احلجرات: ١٧[.
وقضايا الرتجيح يف مش�كالت الفتوى املعارصة، وهي يف األس�اس مس�ألة علمية دقيقة 
فط�ن إليه�ا الفقه�اء األوائ�ل، فقرروا أن�ه »ال حيل ألح�د أن يفتي بقولنا حت�ى يعلم من 
أي�ن قلن�ا« وهي عب�ارة مفتوحة جتمع فق�ه الدليل مع فق�ه التنزيل يف ظل أح�كام جزئية 
هل�ا جغرافي�ا وهلا أيًضا تاري�خ، خاصًة وأننا ال نزال يف جمال اإلفت�اء ال هنتم بالفروق عند 
الرتجيح بني األحكام، والذي هو بحث يف األوصاف والرتجيح بني املصالح، الذي هو 
بحث يف املقامات واألحوال، وعدم التفرقة هنا يستوي فيه الرتجيح الرصيح والرتجيح 

االلتزامي.
والنظ�ر يف املصال�ح باعتباره قواع�د يف فهم الفقه، ومنهجية للوص�ول إىل الفتوى ينبغي 
أن حيتكم بداية وهناية إىل ما قرره الفقهاء يف املذاهب اإلس�المية املختلفة من »أن الدليل 
اجلزئ�ي ال ينبغ�ي أن يرتتب عليه بطالن الدليل الكي«، وأنظم�ة الفقه ومفرداته يف ذلك 
س�واء، س�واء كن�ا يف احل�االت الطبيعي�ة أو يف حالة االس�تثناء، وتس�عفنا يف ذلك نظرية 
املنظوم�ات، وق�د ف�ّرق أصحاهبا -كا يق�ول »جارس ع�ودة«- بني املنظوم�ات املنفتحة 
واملنظومات املغلقة، وأكدوا عىل أن أي »منظومة حّية« »ال بد أن تكون منفتحة، وينطبق 
ه�ذا ع�ىل الكائن�ات احلّية، وكذلك ع�ىل أي منظومة ُيراد هل�ا البقاء...، وق�د ربط »بريتا 
نات�ايف« س�متي االنفت�اح والغائية يف نظريت�ه املنظومية مع تن�وع »النهايات وتس�اوهيا«؛ 
بمعن�ى أن تتمت�ع املنظومة املفتوحة بالقدرة عىل الوص�ول إىل نفس األهداف من خمتلف 
الظروف األولية املختلفة، وعن طريق بدائل تكون متساوية يف صحتها، وما ُيطلق عليها 
»ظ�روف أولية« »هو ما ينش�أ عن البيئة من مؤثرات، فاملنظوم�ة املنفتحة تتفاعل إذن مع 
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البيئة التي هي خارج املنظومة، بخالف املنظومات املغلقة التي هي منعزلة عن البيئة«.
وع�ىل الرغم م�ن التأثري اإلجيايب ع�ىل الفتوى إذا اس�تخدمنا »تنظري املنظوم�ات« إال أنه 
يبقى يف س�ياقه الفلس�في الذي يبع�ده عن »ذوق الفقيه« باملفه�وم الصويف، وكلا اقرتب 
املفت�ي من الفضاءات األصولية كان أق�رب إىل الوصول هلدفه اإلفتائي من خالل آليات 
يعرفها، ومدارك س�بق أن اس�تقرت يف عقله، وعليه يقع عبء تفعيلها وأمانة تش�غيلها، 
وللعالمة الشيخ »حممد عبد اهلل دراز« -وهو حياول حسم قضية رأي اإلسالم يف احلرب 
والسالم- منهجية حيسن أن نقرتب من آفاقها الرحبة، ومفاهيمها العميقة ونحن نبحث 
عن اإلس�الم فيا ي�دور حولنا ومعنا وبيننا، وهو ينطلق مما يس�ميه »الثالثيات القرآنية«؛ 
ا من األحكام يصدرها القرآن يف ثالثة ألوان خمتلفة  »ويعني بتلك الثالثيات طراًزا خاصًّ
من أساليب البيان: أسلوب اإلثبات املجمل تارة، والنفي املجمل تارة، والنفي واإلثبات 
ال يف هذا الوض�ع األخري مطال�ع احلكم ومقاطع�ه، وحمدًدا فيه  مجيًع�ا ت�ارة أخ�رى مفصِّ
من�ازل الترشيع ومنازعه، مبينًا بذلك أنه حي�ث يثبت جمماًل وحني ينفى جمماًل إنا يقيض 
يف ش�أنني خمتلفني، فيقرر يف كل ش�أن حكم�ه العدل، ويقول يف كل مق�ام قوله الفصل، 
لي�س أخطر عىل الباحث يف الرشيعة اإلس�المية من الوقوف عن�د أطرافها املجملة؛ ألنه 
بذل�ك يدع نصوصها تتصادم وتتخاصم حتى إذا س�عى بالصل�ح بينها برأيه مل يأمن عىل 

نفسه اهلوى والزلل يف تأويلها، وهذا شأن اتباع املتشابه الذي هنى اهلل عنه.
وإنا يستبني موقف اإلسالم واضًحا جليًّا يف هذا الرضب من املسائل حني يلتمس حلها 
يف تل�ك اآلي�ات اجلامعات التي تلتقي فيه�ا األطراف عىل قدر، والتي ي�رز هبا الترشيع 
اإلس�المي يف وحدة ال تنقس�م، وعروة ال تنفصم، تلك هي اآليات املحكات، وهن أم 
الكتاب، وهذا الطراز من الترشيع الثالثي مفتاحه إذن يف وسطه ال يف طرفيه، وروحه يف 

قلبه ال يف جناحيه. وسنريك اآلن: أين األطراف؟ وأين األوساط يف موضوع حديثنا؟
فانظ�ر هاهن�ا، يف أقىص اجلان�ب األيمن! أليس يرز اإلس�الم أمامك يف ش�عاب »مكة« 
وودياهن�ا رافًعا راية الس�الم بيضاء نقية ال ش�ية فيها؟! أليس يبدو نبي اإلس�الم باس�ًطا 
جناحي رأفة ورمحة يفيء إىل ظلها الوارف أنصاره وأعداؤه عىل الس�واء؟! ألست تسمع 
د مهمة حامل�ه؟! فإذا ه�ي هداية وإرش�اد، وموعظة وتذكري،  كتاب اإلس�الم وه�و حيدِّ
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وإنذار وتبشري. وجيمع ذلك كله يف كلمة واحدة: »بالغ«.
}ٱۡدُع إَِلٰ َس��بِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََس��َنةِۖ{ ]النح�ل: ٥)١[، }إِنََّك َل 
َمآ  َ َيۡهِدي َمن يََش��آُءۚ{ ]القص�ص: ٥٦[، }فََذّكِۡر إِنَّ ۡحَبۡبَت َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

َ
َتۡه��ِدي َمۡن أ

نَت َعلَۡيِهم 
َ
َّۡس��َت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر{ ]الغاش�ية:١)، ))[، }َوَم��آ أ ن��َت ُمَذّكِٞر ٢١ ل

َ
أ

��ّيَِئَةۚ{ ]املؤمنون: 9٦[، }فَٱۡصِبۡ  ۡحَس��ُن ٱلسَّ
َ
ِبَبَّارٖۖ{ ]ق: ٤٥[، }ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ

ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف 
ۡ
ْولُواْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّس��ِل{ ]األحق�اف: ٣٥[، }ُخِذ ٱۡلَعۡف��َو َوأ

ُ
َكَم��ا َصَبَ أ

َّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي{  ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي{ ]األعراف: ١99[، }فَإِن تََول
َ
َوأ

]النحل: )8[.
ولكن هلم إىل أقىص الطرف اآلخر! ألس�ت تس�مع من ِقَبل »املدينة« صيحات النفري إىل 
النزال، وقعقعة الس�الح يف ميادين القتال؟ أو لس�ت ترى هنالك أش�الء تتناثر، وأطراًفا 
تتطاي�ر، وأعناًقا تدق، ودماء ُتس�فك، وأرواًحا ُتزهق، وأرسى ُيش�د وثاقهم، وش�هداء 

هَيْنَؤون بنبيل تضحياهتم ويبرشون بعظيم أجورهم؟
َها  يُّ

َ
أ { ]التوبة: ٧٣[، }َيٰٓ اَر َوٱلُۡمَنٰفِقِ��نَي َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمۚ َه��ا ٱنلَِّبُّ َجِٰهِد ٱۡلُكفَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

ٰى ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َ ٱۡش��َتَ ٱنلَِّبُّ َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمننَِي َعَ ٱۡلقَِتاِلۚ{ ]األنفال: ٦٥[، }إِنَّ ٱللَّ
ِ َفَيۡقُتلُ��وَن َوُيۡقَتلُوَنۖ{  نَّ لَُهُم ٱۡلَنَّ��َةۚ يَُقٰتِلُ��وَن ِف َس��بِيِل ٱللَّ

َ
ۡمَوٰلَُه��م بِ��أ

َ
نُفَس��ُهۡم َوأ

َ
أ

ۡحَيآٌء ِعنَد َرّبِِهۡم 
َ
ۡمَوٰتَۢاۚ بَۡل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِف َس��بِيِل ٱللَّ ]التوبة: ١١١[، }َوَل َتَۡس��َ�َّ ٱلَّ

يُۡرزَقُوَن{ ]آل عمران: ١٦9[.
يا هلل! ما أبعد الش�قة، وأشد املفارقة!... أمن السالم األبيض الناصع، الرحيم املتواضع، 
إىل الثورة احلمراء القانية، واحلرب الفاتكة املهلكة؟! تلك هي املش�كلة التي فتحت باب 
التعلي�ل والتأويل أمام الذي�ن يأخذون األمور من أطرافها. وما أكثر الفروض، وما أبعد 
تش�عب الظن�ون حني يتح�رر املرء من قيود العيان والرهان! وما أش�د إغ�راء اهلوى ملن 
وق�ف يف حم�راب العلم وهو ملَّا يفق من نش�وة نزعاته وعصبياته، وملَّا يتجرد من س�لطان 
عقائ�ده وعوائده! هنالك يطري خلف كل س�انحة وبارحة من الرأي، فيمس�ك بأهيا كان 
أحب لقلبه، أو أكثر متلًقا لشعور قومه، ثم يرسلها يف الناس باسم العلم وفلسفة التاريخ. 

وما هي من العلم وال من التاريخ يف يشء.
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وها نحن أوالء ندعو الباحثني املنصفني منهم أن ينتقلوا معنا من هذه األطراف إىل احلد 
الوس�ط الذي كان وج�وده يف القرآن حكمة بالغة، وحجة دامغ�ة، تنقطع عند نصوصها 
كل الف�روض والظنون، وتنهزم أمامها كل التعليالت والتأويالت؛ فإنه متى ظهر النص 

بطل القياس، ومتى طلع النهار زال كل لبس والتباس.
أج�ل إن الق�رآن احلكي�م مل يكت�ف يف تعيني م�راده بأن�ه كان يدعو إىل الس�لم يف ظروف 
ومالبس�ات عادية توائمه، ويأمر بالقتال يف ظروف ومالبس�ات استثنائية حتتمه، ولو أن 
القرآن نزل ألهل عرصه وحدهم لكفاهم ذلك؛ إذ كان واقع احلال يف كال املقامني تفسرًيا 
ش�افًيا ملوقع كل ترشي�ع، وحتديًدا كافًيا ملجال تطبيقه، أما وهو دس�تور اإلنس�انية اخلالد 
فق�د كان عىل احلكمة الس�امية أال يعتمد يف حتديد مقاصده ع�ىل ظروف واقعية يف عرص 
نزوله، ال تلبث أن ُتنس�ى إذا طال العهد هبا، وكان من الرمحة الش�املة أن يس�جل أهدافه 
بنفسه يف نص رصيح يضع كل ترشيع يف موضعه، ويكون مرجًعا للناس عىل مرِّ العصور 

واألجيال، وال سيا يف قضية األمن العاملي التي يرتبط هبا مصري البرشية مجعاء.
ولق�د ق�ام الق�رآن هب�ذه املهمة عىل أدق وج�ه يف آيات جامعات، اس�تبان هب�ا أن احلرب 
ليست هي القاعدة، وإنا هي استثناء من القاعدة، وأهنا ال خيلقها اإلسالم، ولكن خيلقها 
أعداؤه بعدواهنم املس�لح عىل دعوته الس�لمية، وأهنا رضورة تقدر بقدر أسباهبا، وعقوبة 
ت�زول بزوال اجلريمة التي اس�توجبتها؛ وباجلملة أهنا حمدودة بح�دود الدفاع املرشوع ال 

تستقدم عنه خطوة، وال تستأخر خطوة: 
َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن{  ْۚ إِنَّ ٱللَّ ِيَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َوَل َتۡعَت��ُدٓوا ِ ٱلَّ }َوَقٰتِلُواْ ِف َس��بِيِل ٱللَّ
َ َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]البقرة: )١9[، }لَّ َيۡنَهىُٰكُم  ]البقرة: ١90[، }فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنَّ ٱللَّ
وُهۡم َوُتۡقِس��ُطٓواْ  ن َتَبُّ

َ
ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ ُ َع��ِن ٱلَّ ٱللَّ

ِي��َن َقَٰتلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن  ُ َعِن ٱلَّ َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِس��ِطنَي ٨ إِنََّم��ا َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ إَِلِۡه��ۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َُّهۡم فَأ َّوُۡهۡمۚ َوَمن َيَتَول ن تََول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أ ۡخرَُجوُك��م ّمِن دَِيٰرُِكۡم َوَظَٰهُرواْ َعَ

َ
َوأ

ٰلُِموَن{ ]املمتحنة: 8- 9[. ٱلظَّ
لق�د أبطل اإلس�الم حروب العصبي�ة الدينية: }َلٓ إِۡك��َراهَ ِف ٱدّلِيِنۖ{ ]البقرة: ٥٦)[، 

ٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمننَِي{ ]يونس: 99[. نَت تُۡكرِهُ ٱنلَّاَس َحتَّ
َ
فَأ

َ
}أ
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ن 
َ
اُن قَۡوٍم أ ومنع حروب التش�في واالنتقام لإلس�اءات األدبي�ة: }َوَل َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔ

{ ]املائدة:)[. ْۘ ن َتۡعَتُدوا
َ
وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم أ َصدُّ

اُر  وأنكر حروب التخريب والتدمري، وحروب الفتح والتوس�ع واالستعالء: }تِۡلَك ٱدلَّ
ۡرِض َوَل فََساٗداۚ{ ]القصص: 8٣[.

َ
ا ِف ٱۡل ِيَن َل يُرِيُدوَن ُعلُّوٗ ٱٓأۡلِخَرةُ َنَۡعلَُها لذِلَّ

واستنكر حروب التنافس بني األمم يف جمال الضخامة والفخامة: }َوَل تَُكونُواْ َكٱلَِّت 
ٌة  مَّ

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
يَۡمَٰنُكۡم َدَخَ�ۢ بَۡيَنُكۡم أ

َ
نَكٰٗثا َتتَِّخُذوَن أ

َ
ٍة أ َنَقَضۡت َغۡزلََه��ا ِمۢن َبۡعِد قُوَّ

ٍةۚ{ ]النحل: )9[. مَّ
ُ
ۡرَبٰ ِمۡن أ

َ
ِهَ أ

فهل كان يراد منه فوق ذلك له أن يمحو حق الدفاع عن النفس واحليف، وواجب الذود 
عن املستضعف واملظلوم؟ كال: إن اإلسالم دين إحسان ولكنه إحسان ال يناقض العدل، 
وال يشجع اإلجرام، وال يدع احلق مكبل اليدين إذا أراد الباطل أن يفتك به؛ إنه ذو رمحة 
واس�عة، ولكنه ال يرد بأس�ه عن الق�وم املجرمني. فهو دين عدل وإحس�ان مًعا؛ وبذلك 
فضل الرشائع السابقة التي فرقت بينها. ولقد علمنا كيف تنزل باحلكمة كال املبدأين يف 

منزلته، وحذرنا أن نضع واحًدا منها يف موضع صاحبه)١):
مرض كوضع السيف يف موضع الندىفوضع الندى يف موضع السيف بالعال

واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات،،

حممد كمال ادلين إمام

أستاذ بكلية احلقوق- جامعة اإلسكندرية

)١) لقد نقلت هذه الفقرات املطولة يف بحث العالمة »حممد عبد اهلل دراز« لبيان منهجية التعامل مع النصوص يف اإلفتاء 
والقضاء والفقه خاصًة، وقد عملت الفوىض يف اإلفتاء، وحتدث يف أمور الدين من ليس أهاًل لفهم الرشيعة، وال يعرف 

من شؤون الدنيا إال مصاحله الذاتية، وما تفعله بالنفوس املريضة أوهام الشهرة الزائدة واالنتشار املذموم.
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متهيد

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أكرم املرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبع�د، ف�إن نظري�ة »املقاصد الرشعي�ة« إحدى النظري�ات ذات األثر الواس�ع يف املجال 
الفقه�ي، وقد اعتنى العل�اء والباحثون املعارصون هبذه النظرية أي�ا عناية، ونالت حظا 

واسعا من البحث والدرس والنقد، بني تأصيل وتطوير وتشغيل وتطبيق)١).
وقد سبق للكاتب أن طرح رؤية له حول املقاصد الرشعية حتت عنوان: )نظرية املقاصد... 
حماولة للتش�غيل()))، وذلك منذ س�نوات طويلة، وقد تضمن الطرح بعض األفكار التي 

ربا حالفها يشء من اجلدة يف هذا الوقت.
ويأيت عىل رأس�ها اقرتاح مقصد عن الكون وعارت�ه وعلومه، ثم متيض األيام وتقوم دار 
اإلفتاء املرصية بتنظيم هذا املؤمتر العاملي عن اإلفتاء س�نة ١٤٣٦ه�/ 0١٥)م، واملنعقد 
)١)  انظ�ر بخص�وص بع�ض تلك اجله�ود: أ/ د حممد كال إمام، »قائم�ة ببليوجرافية منتقاة ع�ن مقاصد الرشيعة، جملة 

املسلم املعارص، )ع١0٣(، )ص٧٧)- 8٦)(. 
)))  جملة املس�لم املعارص، العدد )١0٣(، الس�نة السادس�ة العرشون، ٣)١٤ه�/ )00) م، )ص ١9١- 0٤)(. وهو 

عدد تم ختصيصه لقضية »مقاصد الرشيعة«. 
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بالقاه�رة حت�ت عن�وان: »الفتوى– إش�كاليات الواقع وآف�اق املس�تقبل«؛ ليكون ضمن 
حم�اوره الفقهي�ة: »مقص�د العمران، وعالقت�ه بالفت�اوى«، حيث تأيت مش�اركتي فيه من 

خالل هذا املوضوع الثري.
ليتحول ما كان جمرد اقرتاح منذ ما يزيد عىل عقد من الزمان، إىل فكرة واقعية هلا أثرها يف 

حياتنا، ونتلمس جذورها يف فتاوانا، وهو ما نحاول أن نعرضه يف هذه الورقة. 
والتي تأيت من خالل متهيد، وحمورين:

املحور األول: مقصد العمران– ملحات موجزة. 
املحور الثاين: أثر مقصد العمران عىل فتاوى دار اإلفتاء املرصية.
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 احملور األول: 
مقصد العمران– حملات موجزة 

مقصد العمران يف القرآن الكريم والسنة النبوية:
وردت م�ادة )ع م ر(، والتي منها اش�تقت لفظة العمران يف الق�رآن الكريم يف عدة آيات 

كريمة، منها: 
ِ َشِٰهِديَن  ن َيۡعُم��ُرواْ َمَسِٰجَد ٱللَّ

َ
- قول�ه تعاىل يف س�ورة التوب�ة: }َما َكَن لِۡلُمۡشِكنَِي أ

َما َيۡعُمُر  وَن ١٧ إِنَّ ۡعَمٰلُُه��ۡم َوِف ٱنلَّارِ ُهۡم َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
نُفِس��ِهم بِٱۡلُكۡفرِۚ أ

َ
ٰٓ أ َعَ

 ۖ َ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ َمَسِٰجَد ٱللَّ

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱۡلَآّجِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد 
َ
ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن ١٨ ۞أ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َفَعَسٰٓ أ

 ُ ِۗ َوٱللَّ ِۚ َل يَۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱللَّ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَجَٰهَد ِف َس��بِيِل ٱللَّ ٱۡلََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
ٰلِِمنَي{ ]التوبة: ١٧- ١9[.  َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ

َ َما  َخاُهۡم َصٰلِٗحاۚ قَاَل َيَٰق��ۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
- وقول�ه تعاىل يف س�ورة ه�ود: }ِإَوَلٰ َثُموَد أ

ۡرِض َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها فَٱۡسَتۡغفُِروهُ ُثمَّ تُوُبٓواْ 
َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَش��أ

َ
ۥۖ ُهَو أ لَُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغۡيُهُ

ِيٞب{ ]هود: ٦١[. إَِلۡهِۚ إِنَّ َرّبِ قَرِيٞب مُّ
ۡرِض َفَينُظ��ُرواْ َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة 

َ
َولَۡم يَِس��ُيواْ ِف ٱۡل

َ
- وقول�ه تعاىل يف س�ورة الروم: }أ

ا َعَمُروَها  ۡكَثَ ِممَّ
َ
ۡرَض وََعَمُروَه��آ أ

َ
ثَاُرواْ ٱۡل

َ
َش��دَّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة َوأ

َ
ِي��َن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َكنُٓواْ أ ٱلَّ

نُفَس��ُهۡم َيۡظلُِموَن{ 
َ
ُ ِلَۡظلَِمُهۡم َوَلِٰكن َكنُٓواْ أ وََجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم بِٱۡلَّيَِنِٰتۖ َفَما َكَن ٱللَّ

]الروم: 9[.
أما يف السنة النبوية الرشيفة، فسنجد العديد من األحاديث التي حتث عىل عارة األرض 
َم َقاَل:  وإحيائها، منها حديث الس�يدة عائشة ريض اهلل عنها َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
«، َقاَل ُع�ْرَوُة: »َقَى بِِه ُعَم�ُر َريِضَ اهلل َعنُْه يِف  »َم�ْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَس�ْت أِلََح�ٍد َفُهَو َأَحقُّ
ِخاَلَفتِِه«، أخرجه البخاري، ويف رواية أيب داود الطياليس: »اْلِعَباُد ِعَباُد اهلل، َواْلباَِلُد باَِلُد 

.(١(» اهلل، َفَمْن َأْحَيا ِمْن َمَواِت اأْلَْرِض َشْيًئا َفُهَو َلُه َوَلْيَس لِِعْرٍق َظامِلٍ َحقٌّ

)١)  أخرجه البخاري )ح٣٣٥)(، وأبو داود الطياليس )ح١٥٤٣(. 
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وَعْن َس�ِعيِد ْبِن َزْيٍد، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَس�لََّم، َقاَل: »َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة َفِهَي َلُه، 
« أخرجه أبو داود والرتمذي)١). َوَلْيَس لِِعْرٍق َظامِلٍ َحقٌّ

وَع�ْن َأَن�ِس ْبِن َمالِ�ٍك َريِضَ اهلل َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَس�لََّم: »َما ِمْن 
ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغ�ْرًسا، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمنُْه َط�رْيٌ َأْو إِْنَس�اٌن َأْو هَبِي�َمٌة، إاِلَّ َك�اَن َلُه بِِه 

َص�َدقٌة« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي))).
وعن َجابٍِر، َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَس�لََّم: »َما ِمْن ُمْس�ِلٍم َيْغِرُس َغْرًس�ا إاِلَّ 
ُبُع ِمنُْه فُهَو َلُه َصَدَقة، َوَما  َق ِمنُْه َلُه َصَدَقة، َوَما َأَكَل السَّ َكاَن َما ُأِكَل ِمنُْه َلُه َصَدَقة، َوَما رُسِ

رْيُ َفُهَو َلُه َصَدَقة، َواَل َيْرَزُؤُه َأَحٌد إاِلَّ َكاَن َلُه َصَدَقة« أخرجه مسلم)٣). َأَكَلِت الطَّ
إىل غري ذلك من األحاديث واألخبار التي فيها حث عىل عمران األرض بأنواع شتى من 

العارة بالزرع والبنيان والتجارة والسعي يف األرض والرضب يف مناكبها.
ويعنين�ا يف ه�ذا املق�ام أن نق�ف وقف�ة موج�زة م�ع أقوال أئم�ة التفس�ري يف قول�ه تعاىل: 

}َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{، ملا هلا من مسيس االرتباط بموضوع بحثنا:
ق�ال جماه�د: »َقْوُل�ُه: }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ َق�اَل: َأْعَمَرُك�ْم فِيَها«، ق�ال الطري: »... 
ًرا فيها، فكان املعنى فيه: أسكنكم فيها أيام  }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{، يقول: وجعلكم ُعاَّ

حياتكم«)٤).
مْحَِن ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم: »... }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ َقاَل: اْسَتْخَلَفُكْم فِيَها«)٥). وقال َعْبُد الرَّ
»وقال ابن عباس: أعاش�كم فيها، الضّحاك: أط�ال أعاركم، جماهد: أعمركم من العمر 

أي جعلها داركم وسكنكم، قتادة: أسكنكم فيها«)٦).
وق�ال ابن اجل�وزي: »ويف قوله: }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ثالثة أق�وال: أحدها: أعمركم 
فيها، أي: جعلكم ساكنيها مدة أعاركم، ومنه العمرى، وهذا قول جماهد. والثاين: أطال 
أعارك�م، وكانت أعارهم من ألف س�نة إىِل ثالثائة، قاله الضح�اك. والثالث: جعلكم 

)١)  أخرجه أبو داود يف سننه )ح٣0٧٣(، والرتمذي )ح١٣٧8(. 
)))  أخرجه البخاري )ح0)٣)(، ومسلم )ح١٥٥٣(، والرتمذي )ح)١٣8(. 

)٣)  أخرجه مسلم )ح)١٥٥(. 
)٤)  تفسري الطري ) ١٥/ ٣٦8- ٣٦9(، تفسري ابن أيب حاتم )٦/ 0٤8)(. 

)٥)  تفسري الطري، تفسري ابن أيب حاتم )٦/ 0٤8)(. 
)٦)  تفسري الثعلبي )٥/ ١٧٦(. 
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رها، قاله أبو عبيدة«)١). ُعاَّ
وقال مكي: »}َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم{ أنتم }فِيَها{: أي: أسكنكم فيها«))).

فمن هذه األقوال نرى أن منها ما يأخذ ببعض الدالالت املعجمية ملادة )ع م ر(، وحتمل 
اآلية عىل أن االستعار املذكور فيها من الُعُمر والُعْمَرى )مدة حياة اإلنسان وعمره(، أو 

أنه بمعنى اإلسكان.
بين�ا تأخ�ذ بعض األقوال بداللة أخرى للكلمة من العم�ران أو العارة أو اإلعار، وهو 
االجت�اه الذي س�يزداد وضوحا عند املفرسين كل�ا مضينا قدما؛ ليخت�ار العديد منهم أن 
داللة لفظة }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم{ إنا هي عىل العمران واإلعار والعارة، إما أمرا بذلك أو 

جعال واختاذا، أو إهلاما.
فيقول اإلمام اجلصاص احلنفي )ت: ٣٧0ه�(: »... }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ َيْعنِي َأَمَرُكْم 
َراَعِة َواْلِغَراِس  اَلَلُة َعىَل ُوُجوِب ِعَاَرِة اأْلَْرِض لِلزِّ َتاُجوَن إَلْي�ِه، َوفِيِه الدَّ ِم�ْن ِعَاَرهِتَا بَِا حَتْ

َواأْلَْبنَِيِة«)٣).
ويقول اإلمام ابن أيب زمنني املالكي )ت: ٣99ه�(: »}َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ َأْي: َجَعَلُكْم 

َرَها«)٤). ُعاَّ
رها  وق�ال اإلم�ام الثعلب�ي )ت: ٧)٤ه��(: »... }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ وجعلك�م ُعاَّ

وسكاهنا«)٥).
وقال اإلمام املاوردي الشافعي )ت: ٤٥0ه�(: »}َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ فيه ثالثة أوجه: 
أحده�ا: معناه أعمركم فيها بأن جعلكم فيها م�دة أعاركم، قاله جماهد، من قوهلم أعمر 
فالن فالًنا داره فهي له عمرى. الثاين: أمركم بعارة ما حتتاجون إليه فيها من بناء مساكن 
وغرس أش�جار. قاله عي بن عيس�ى. الثالث: أطال فيها أعاركم، قال الضحاك: كانت 

أعاركم ألف سنة إىل ثالثائة سنة«)٦).
)١)  زاد املسري البن اجلوزي ))/ )٣8(. 

)))  تفسري مكي بن أيب طالب، )٥/ ٣٤١٥(. 
)٣)  أحكام القرآن، )٤/ ٣٧8(.

)٤)  تفسري ابن أيب زمنني، ))/ 9٧)(. 
)٥)  تفسري الثعلبي، )٥/ ١٧٦(. 

)٦)  تفسري املاوردي، ))/ ٤٧9(. 
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ًرا  وقال اإلمام الواحدي الش�افعي )ت: ٤٦8ه��(: »}َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ جعلكم عاَّ
هلا«)١).

وق�ال اإلمام الس�معاين الش�افعي )ت: ٤89ه��(: »َوَقول�ه }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ فِيِه 
َقواَلِن:

َأحدمَه�ا: َأَط�اَل عمركم فِيَه�ا َوَكاَن اْلَواِحد ِمنُْهم يِعيش من ثالثِائة س�نة إىَِل ألف س�نة، 
َوَهَكَذا قوم َعاد.

َواْلَق�ْول الثَّ�ايِن: جعلُك�ْم ع�ارا فِيَه�ا، بِبِنَ�اء املس�اكن وغ�رس اأْلَْش�َجار. ذك�ره اْلفراء 
والزجاج«))).

وهك�ذا إذا مضينا قدما مع أئمة التفس�ري س�نجد أن معنى العم�ران والعارة واإلعار يف 
قوله تعاىل: }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم{ يزداد وضوحا وتأكدا عند املفرسين.

إىل أن نج�د اإلم�ام الكي�ا اهلرايس )ت: ٥0٤ه��( يقدم لنا نص�ا ناصعا يف غاي�ة الروعة 
-ينضم إىل كالم اجلصاص الس�ابق- ليؤك�د عىل وجوب العارة والعمران، فيقول رمحه 
اهلل تع�اىل: »قول�ه تعاىل: }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ي�دل عىل وجوب ع�ارة األرض، فإن 

االستعار طلب العارة، والطلب املطلق من اهلل تعاىل للوجوب«)٣).
ويبني رأيه عىل أن صيغة )استفعل( بزيادة اهلمزة والسني والتاء تدل عىل الطلب، فيقال: 

)استكتبه( يعني طلب منه الكتابة، )واستقرأه( طلب منه القراءة، وهكذا.
وبناء عليه فقوله: }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم{ أي طلب منكم العارة، وأمركم هبا.

وهذا املعنى هو الذي اختاره الزخمرشي )ت: ٥٣8ه�( يف كشافه ممرضا األقوال األخرى، 
فقال رمحه اهلل تعاىل: »... }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ وأمرك�م بالعارة، والعارة متنوعة إىل 
واجب وندب ومباح ومكروه... وقيل: استعمركم من العمر، نحو استبقاكم من البقاء، 
وقد جعل من العمرى. وفيه وجهان، أحدمها: أن يكون استعمر يف معنى أعمر، كقولك: 
استهلكه يف معنى أهلكه، ومعناه: أعمركم فيها دياركم، ثم هو وارثها منكم عند انقضاء 

)١)  تفسري الواحدي، )١/ ٥)٥(. 
)))  تفسري السمعاين، ))/ ٤٣8(. 

)٣)  أحكام القرآن للكيا اهلرايس، )٤/ ٦))(. 
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ث  أعارك�م. والثاين: أن يكون بمعنى جعلكم معمري�ن دياركم فيها؛ ألنَّ الرجل إذا ورَّ
داره من بعده فكأنا أعمره إياها؛ ألنه يسكنها عمره ثم يرتكها لغريه«)١).

وق�ال اإلمام اب�ن عطية )ت: )٥٤ه��(: »... }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم{، أي اختذكم عارا، كا 
تقول: استكتب واستعمل. وذهب قوم إىل أهنا من العمر أي عمركم«))).

وقال الفخر الرازي: »واستعمركم فيها، وفيه ثالثة أوجه: 
األول: جعلكم عارها...

الثاين: أنه تعاىل أطال أعاركم فيها، واشتقاق }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم{ من العمر، مثل استبقاكم 
من البقاء.

والثال�ث: أن�ه مأخوذ من الُعْم�رى، أي جعلها لكم طول أعاركم، ف�إذا متم انتقلت إىل 
غريكم.

واعلم أن يف كون األرض قابلة للعارات النافعة لإلنس�ان، وكون اإلنس�ان قادرا عليها 
داللة عظيمة عىل وجود الصانع«)٣).

وق�ال اإلمام القرطبي: »... }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ أي جعلكم عارها وس�كاهنا. قال 
جماه�د: ومعن�ى }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم{ أعمركم م�ن قوله: أعمر ف�الن فالن�ا داره، فهي له 
عمرى. وقال قتادة: أسكنكم فيها، وعىل هذين القولني تكون استفعل بمعنى أفعل، مثل 
استجاب بمعنى أجاب. وقال الضحاك: أطال أعاركم، وكانت أعارهم من ثالثائة إىل 
أل�ف. ابن عباس: أعاش�كم فيها. زيد بن أس�لم: أمركم بعارة م�ا حتتاجون إليه فيها من 
بناء مس�اكن، وغرس أش�جار. وقيل: املعنى أهلمكم عارهتا من احلرث والغرس وحفر 

األهنار وغريها. 
قال ابن عريب: قال بعض علاء الشافعية: االستعار طلب العارة، والطلب املطلق من اهلل 
تعاىل عىل الوجوب، قال القايض أبو بكر: تأيت كلمة استفعل يف لسان العرب عىل معان، 
منه�ا: اس�تفعل بمعنى طل�ب الفعل، كقوله: اس�تحملته أي طلبت من�ه محالنا، وبمعنى 
اعتقد، كقوهلم: استس�هلت هذا األمر اعتقدته س�هال، أو وجدته سهال، واستعظمته أي 

)١)  الكشاف للزخمرشي، ))/ ٤0٧(. 
)))  تفسري ابن عطية، )٣/ ١8٣(. 

)٣)  تفسري الفخر الرازي، )١8/ ٣٦٧- ٣٦8(. 
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اعتقدته عظيا ووجدته، ومنه اس�تفعلت بمعنى أصبت، كقوهلم: اس�تجدته، أي أصبته 
جيًدا.

ومنه�ا بمعن�ى فع�ل: كقوله: ق�ر يف امل�كان واس�تقر، وقال�وا: وقوله }يَۡس��َتۡهزُِءوَن{ 
و}يَۡستَۡسِخُروَن{ من�ه، فقوله تعاىل: }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ خلقكم لعارهتا، ال معنى 
اس�تجدته واستسهلته، أي أصبته جيدا وس�هال، وهذا يستحيل يف اخلالق، فريجع إىل أنه 
خل�ق؛ ألنه الفائدة، وقد يعر عن ال�يء بفائدته جمازا، وال يصح أن يقال: إنه طلب من 
اهلل لعارهت�ا، ف�إن هذا اللفظ ال جيوز يف حقه، أما أنه يصح أن يقال: إنه اس�تدعى عارهتا 
فإنه جاء بلفظ اس�تفعل، وهو اس�تدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرا، وطلب 

للفعل إذا كان من األدنى إىل األعىل رغبة...«)١).
وقال اإلمام البيضاوي: »... }َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ عمركم فيها واستبقاكم من العمر، 
أو أقدركم عىل عارهتا وأمركم هبا، وقيل: هو من العمرى بمعنى أعمركم فيها دياركم، 
ويرثها منكم بعد انرصام أعاركم، أو جعلكم معمرين دياركم تسكنوهنا مدة عمركم ثم 

ترتكوهنا لغريكم«))).
ومما تقدم من أقوال األئمة املفرسين الذين نحوا إىل جعل قوله: }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم{ بمعنى 
الع�ارة والعم�ران واإلعار ال من الُعْمَرى والُعُمر، نجد أهنم قد ذهبوا يف تفس�ري صيغة 

الطلب بزيادة اهلمزة والسني والتاء إىل اجتاهني:
األول: أهن�ا بمعن�ى األمر أي أمركم بعارهتا وعمراهنا، وبه قال زيد بن أس�لم، وعي بن 

عيسى، واجلصاص، والكيا اهلرايس، والزخمرشي، والبيضاوي.
والث�اين: أهن�ا بمعنى االختاذ واجلعل، أي اختذكم وجعلك�م عارا ومعمرين هلا، وقد قال 
هب�ذا القول أيضا كا م�ى مجاعة من األئمة كالفراء، والزج�اج، وأيب عبيدة، والطري، 
واب�ن أيب زمنني، والثعلبي، والواحدي، وابن عطي�ة، والفخر الرازي، والقرطبي، وهذا 
املعنى حيمل صيغة االس�تفعال عىل معنى اجلعل واالختاذ ال الطلب، فيكون اإلعار أمًرا 

كونيًّا، ال أمًرا رشعيًّا.

)١)  تفسري القرطبي، )9/ ٥٦– ٥٧(. 
)))  تفسري البيضاوي، )٣/ ١٣9(. 
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وإىل معنى الطلب واألمر واإلجياب يف فهم اآلية نميل ونرجح، ونحن نسعى إىل تأصيل 
»العمران أو العارة« باعتباره مقصدا من مقاصد الرشع.

ونرى أن اآلية مل تدل عىل وجوب العارة فحسب، بل دلت عىل أن هذا الوجوب )وجوب 
الع�ارة( هو علة اإلنش�اء من األرض، وأن ال�واو هنا بمعنى الم التعلي�ل، والتقدير هو 
أنش�أكم من األرض ليس�تعمركم فيه�ا، فطلب اإلعار ه�و علة اإلنش�اء، وورود الواو 
بمعن�ى الم التعلي�ل هو أحد املع�اين التي حتتملها ال�واو)١)، ونؤيد هذا با س�بق يف كالم 

القايض ابن عريب حيث قال: »قوله تعاىل: }َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ خلقكم لعارهتا«.
لتك�ون علة خل�ق اإلنس واجلن مركبة من وصف�ني )العبادة– الع�ارة(، ومها الوصفان 
نَس إِلَّ ِلَۡعُبُدوِن{ ]الذاريات: ٥٦[،  نَّ َوٱۡلِ املذكوران يف قوله تعاىل: }َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ]هود: ٦١[. 
َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَشأ

َ
}ُهَو أ

نظرية املقاصد- حماولة للتشغيل:
يف طرحن�ا الس�ابق))) عن تش�غيل نظرية املقاصد الكلية يف أطر جدي�دة تضاف إىل األطر 

األصيلة التي يتم عادة تشغيلها فيها من خالل الفروع الفقهية، أو األصولية. 
مرتكزا عىل جمموعة من املبادئ واألسس نجملها فيا يي: 

١- تبني ما استقر عليه األصوليون وعلاء اإلسالم يف تقرير نظرية املقاصد. 
)- ال تتج�اوز أن تك�ون حماولة للتطبيق والتش�غيل وتوس�يع دائرهت�ا إىل دوائر جديدة 

تضاف إىل الدائرة الفقهية. 
٣- ي�رى الكات�ب أن املجال األك�ر لبذل اجلهود ه�و يف حماولة تعميق الفه�م -إذا كان 
بحاج�ة إىل ذلك- واملحاوالت الدؤوبة للتش�غيل، خاصة وأن ه�ذه النظريات )خاصة 
النظري�ات الك�رى( أخذت قرون�ا طويلة كان للحضارة اإلس�المية فيه�ا الكلمة واليد 
العلي�ا، ومن ث�م كان الفكر والفقه اإلس�المي فيها أصف�ى موردا، وأقل تأث�را باألفكار 
والتيارات واحلضارات األخرى، وخالل هذه القرون توارد عىل هذه النظريات عرشات 
من العلاء ذوي التكوين العلمي والثقايف املتنوع، مما أتاح هلا العديد من املراجعات حتى 

)١)  راجع: مغني اللبيب، البن هشام، )ص٤٦9(. 
)))  جملة املس�لم املعارص، العدد )١0٣(، الس�نة السادس�ة العرشون، ٣)١٤ه��/ )00) م، )ص١9١- 0٤)(. وهو 

عدد تم ختصيصه لقضية »مقاصد الرشيعة«. 
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استقرت عىل الصورة التي وصلت إلينا. 
٣- وم�ن جه�ة أخرى ف�إن الظروف احلضاري�ة والفكرية التي متر هب�ا أمتنا من الضعف 
بحي�ث تصبح عملية املراجعة وإعادة االجته�اد يف النظريات الكرى، وحماولة تفكيكها 
وإع�ادة بنائه�ا، هي حماولة عىل جانب كبري من اخلطورة، ولن يكون الناتج أبدا إس�الميا 
خالصا مع حالة الرتاجع احلضاري اإلس�المي احلايل، ومع طغيان املد احلضاري لآلخر 

بصورة مل نسلم منها يف مأكل وال مرشب وال ملبس وال فكر وال ثقافة. 
٤- ومن ثم فإن وظيفة الوقت هي: التواصل مع الفكر اإلسالمي، وإكال البناء، ومتى 
وجدنا أنفس�نا نعيد البناء فإنه يعني أنه حصل انقطاع، فيجب إعادة حماولة التواصل مرة 
أخ�رى، ال الي�أس من ذلك واللج�وء إىل إعادة البناء. ولعل بع�ض اجلهود املعارصة إنا 

تلجأ إىل إعادة النظر يف مثل هذه النظريات الكرى حال فشلها يف التواصل. 
٥- وم�ن جه�ة أخ�رى فإن إع�ادة البن�اء مها بدت أس�هل م�ن حيث الف�كاك من أرس 
النظري�ات الرتاثية، فإهنا أصعب من حيث عدم حتقق رشوط تكوين النظريات الكرى، 
فم�ن الصعب االتصاف باألصالة املطلوب�ة لطغيان احلضارات املغايرة، كا أننا نفتقد إىل 
روح علمي�ة عام�ة -وهو الرشط األكثر أمهية- يف حالتن�ا احلضارية، وبدون هذه الروح 
العلمية العامة ال يمكن أبدا تكوين نظريات كرى، والتي حتتاج إىل نقاش وجدل فكري 
حت�ى تصاغ بص�ورة هنائية، ومن ث�م فإن افتق�اد ميكانيكية تكوي�ن النظريات -إن صح 
التعب�ري- حيكم عىل اجلهود املبذولة بالفش�ل، والطرح املنق�وص، وعدم وجود من يتابع 

هذه اجلهود من األجيال التالية. 
وال بد يف هذا الصدد أن نؤكد عىل قضيتني مهمتني: 

أوهلا: رضورة رؤية نظرية املقاصد من منظور حضاري. 
ثانيها: التأكيد عىل القيمة النقدية لنظرية املقاصد، والتي يمكن من خالهلا نقد الكثري من 

األفكار املطروحة عىل الساحة. 
)- ترتيب املقاصد- رؤية حضارية:

إذا كان الرتتيب املش�هور للمقاصد الرشعي�ة )الدين- النفس- العقل- العرض- املال( 
متسقا مع األحكام الفقهية الفروعية، ونابعا منها، فإنه يبدو لنا من خالل استقراء التاريخ 



355

لوب ي لايبد/ ف لم أمس لاحلال ي م  ط لاعمرلا  فتقات بفال ى خلي لحلالا لام رشي 

والواقع احلضاري لألمة أن هذا الرتتيب غري واف بمقاصد األمة احلضارية، وأن التزامه 
عىل املس�توى احلضاري أدى إىل احلالة الراهنة التي نعيش�ها؛ مما يوجب معه إعادة طرح 
ترتي�ب آخ�ر عىل املس�توى أو املنظور احلضاري، م�ع إبقاء الرتتيب اآلخر عىل املس�توى 

الفقهي الفروعي كا هو. 
وعىل املس�توى احلضاري يبدو لنا أن كافة املقاصد عىل درجة واحدة من األمهية، بحيث 
إن إضاعة أي مقصد يؤدي إىل ضياع بقية املقاصد واإلخالل هبا يف الوقت نفسه، فإضاعة 
مال األمة وثروهتا، أو تغييب الوعي العام يؤدي يف احلال إىل إضاعة دينها، وهكذا.... 

وم�ن ث�م فالرتتي�ب املق�رتح م�ن املنظ�ور احلض�اري يمك�ن أن يمث�ل بجع�ل احلضارة 
اإلس�المية مرك�زا ملحي�ط دائ�رة واحدة، ه�ذه الدائرة هي جمم�وع أقواس متث�ل مقاصد 
احلضارة اإلس�المية الستة )الدين– النفس– العقل– العرض– الكون– املال(، وقصور 
أي ق�وس ع�ن االتصال بأحد القوس�ني املجاورين له يؤدي يف احل�ال إىل ثغرة تفيض إىل 

مركز الدائرة. 
ع�ىل حني أن الرتتيب الفقهي املعت�اد جيعل الرشيعة مركزا لدوائر متداخلة أقرهبا للمركز 

هو مقصد الدين، وأبعدها عنه هو مقصد املال. 
فف�ي حني أن املقصد األبع�د من املركز محى ملا يليه من الداخ�ل يف الرتتيب الفقهي، فإن 

اجلميع محى واحد يف الرتتيب احلضاري. 
وك�ا نالح�ظ فإن هذه املقاص�د قد ذكرن�ا ضمنها مقصد الك�ون، وهو مقص�د أدانا إىل 
القول به حماولة تش�غيل نظرية املقاصد يف جمال تصنيف العلوم عىل ما سيأيت الكالم عليه 

بالتفصيل. 
وينبغ�ي أن نؤكد عىل أن هذا الرتتيب املقرتح ال نطرحه عىل أنه بديل للرتتيب التقليدي، 
بل نطرحه عىل أنه خاص باملقاصد احلضارية لألمة، بينا نرى أن الرتتيب األصي خاص 

بالرشيعة والفقه. 
2- نظرية املقاصد وقيمتها النقدية:

وم�ن جه�ة أخ�رى فإن نظري�ة املقاص�د تصلح ميزان�ا لقب�ول أو رد الكثري م�ن األفكار 
األخرى، ويمكننا اختاذها أساس�ا للنقد، من ذلك بعض األفكار املغلوطة حول ذم املال 
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مطلق�ا، أو الزه�د يف الدنيا مطلقا، حيث تدلنا نظري�ة املقاصد عىل وجوب املحافظة عىل 
مال األمة وثروهتا، ومتى وجبت املحافظة عليه وجب حتصيله من باب أوىل. 

وس�نرى من خالل تش�غيل النظرية يف جم�ال خطة تصنيف العلوم أنن�ا يمكننا من خالل 
نظرية املقاصد نقد اخلطة الشائعة التي قال هبا اإلمام الغزايل، بل وسنرى كيف أن اخلطة 
الغزالي�ة تتعارض م�ع املقاصد الكلية، وأن ش�يوع هذه اخلطة أدى بن�ا إىل الوضع الذي 

نحن فيه اآلن، مما يؤكد صحة ما قلناه. 
)- نظرية املقاصد وخطة تصنيف العلوم:

من األطر اجلديدة التي يمكن تشغيل نظرية املقاصد فيها: خطة تصنيف العلوم. 
وال خيف�ى أن مس�ألة تصنيف العل�وم من القضايا الفلس�فية املهمة، والت�ي يرتتب عليها 
عمليا آثار جد خطرية عىل املستوى احلضاري العام، حيث إن خطة تصنيف العلوم حتدد 
ما هو األول من العلوم، وما هو اآلخر، ما هو األرشف، وما هو األدنى رتبة... ومن هنا 
تأخذ خطة التصنيف أمهيتها، فخطة تصنيف العلوم هي خطة لألولويات احلضارية علا 

وعمال، با أن العلم مقدمة العمل. 
وال خيف�ى م�ا كان إلع�ادة النظر يف اخلطة األرس�طية، والنظر إىل العل�وم التجريبية نظرة 

جديدة من أثر يف النهضة األوربية احلديثة. 
ولع�ل أكث�ر التصنيف�ات ش�يوعا وتأث�ريا يف الفكر اإلس�المي هو تصني�ف اإلمام حجة 
اإلس�الم الغزايل رمح�ه اهلل يف اإلحياء، والذي ال يقل تأثريا عن تأثري موقفه من الفلس�فة 

عىل من بعده من علاء املسلمني. 
عقد حجة اإلسالم الغزايل رمحه اهلل الباب الثاين من كتاب العلم أول كتب اإلحياء لبيان 
العل�م املحمود واملذموم وأقس�امها وأحكامها، وبيان ما ه�و فرض عني وما هو فرض 
كفاية. ولن نطيل بعرض كالمه يف ذلك لش�هرته، وتداول الكتاب بأيدي الكافة، ولكن 
س�نقترص عىل القواعد العامة التي بنى عليها تصنيفه لتكون بني أيدينا ونحن نتناول هذه 

القضية: 
فالعل�م ال�ذي هو فرض عني نزله كل فريق عىل العل�م الذي هو بصدده. أما العلم الذي 
هو فرض كفاية فينقسم إىل رشعي )وهو الذي استفيد من األنبياء(، ويقابله غري الرشعي 
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)وه�و ما يرش�د العقل أو التجربة أو الس�اع إلي�ه(، فاملحمود منها كل علم ال يس�تغنى 
عن�ه يف ق�وام أمور الدنيا كالطب واحلس�اب، وأما م�ا يعد فضيلة ال فريض�ة فالتعمق يف 
دقائق احلساب وحقائق الطب وغري ذلك مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة يف القدر 
املحت�اج إلي�ه. وأما املباح منه )يعني من غري الرشعي( فالعلم باألش�عار التي ال س�خف 

فيها، وتواريخ األخبار وما جيري جمراه. 
ثم قسم العلوم الرشعية املحمودة إىل أصول وفروع ومقدمات وتتات. 

ويالحظ أنه مل يورد يف أقسام العلوم علم الكالم، والفلسفة، وأورد عىل نفسه سؤاال بذلك، 
وأجاب با حاصله أن علم الكالم إما يرجع إىل القرآن والسنة، وإما خيرج عنها ويدخل 
يف املجادل�ة املذموم�ة، وأنه يصري من مجل�ة الصناعات الواجبة ع�ىل الكفاية مع حدوث 
البدع، وأما الفلسفة فليس علا برأسه بل أربعة أجزاء: أحدها: احلساب واهلندسة، ومها 
مباح�ان، والث�اين: املنطق وه�و بحث عن وج�ه الدليل ورشوطه ووج�ه احلد ورشوطه 
ومها داخالن يف علم الكالم، والثالث: اإلهليات وهو داخل يف علم الكالم، والفالس�فة 
مل ينف�ردوا في�ه بنم�ط آخر من العلم، بل انف�ردوا بمذاهب بعضها كف�ر، وبعضها بدعة، 
وكا أن االعتزال ليس علا برأس�ه بل أصحابه طائفة من املتكلمني، فكذلك الفالس�فة. 
والراب�ع: الطبيعيات وبعضها خمالف للرشع، وبعضها بحث يف خواص األجس�ام، وهو 
ش�بيه نظ�ر األطب�اء إال أن الطبيب ينظر يف بدن اإلنس�ان عىل اخلص�وص، ولكن للطب 

فضل عليه، وهو أنه حمتاج إليه، وأما علومهم )يعني علوم الطبيعيني( فال حاجة إليها. 
ث�م ذك�ر اإلمام الغزايل رمح�ه اهلل تعاىل أن العلم باعتبار احلمد والذم ثالثة أقس�ام: قس�م 
مذم�وم قليل�ه وكثريه وهو ما ال فائدة فيه يف دين وال دنيا، أو يكون فيه رضر يغلب نفعه، 
وقسم حممود قليله وكثريه كالعلم باهلل، وقسم حيمد منه مقدار الكفاية وال حيمد الفاضل 

عليه واالستقصاء فيه، وهي العلوم التي تعلمها فرض كفاية. 
4- نحو خطة جديدة لتصنيف العلوم:

دعن�ا بعد ذلك ننتقل إىل نظرية املقاصد، والتي نرى أن تش�غيلها يف جمال تصنيف العلوم 
س�يؤدي إىل تقس�يات أخرى غري الت�ي ذهب إليها اإلم�ام الغزايل رمح�ه اهلل، وربا تنقل 

بعض العلوم من كوهنا فضلة أو ال حاجة إليها إىل كوهنا فرض كفاية. 
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سنرضب لكل مقصد بعض األمثلة للعلوم التي يمكن أن تندرج حتته. 
أوال: مقصد الدين: 

يش�مل كل عل�م وعمل ي�ؤدي إىل احلف�اظ عىل الدين، فيش�مل م�ن العل�وم: العقيدة- 
التفسري- احلديث- فقه العبادات- فلسفة الدين اإلسالمي- العلوم العسكرية. 

ثانيا: مقصد النفس:
فقه اجلنايات- علم األخالق- العلوم اإلنسانية- العلوم الطبية.

ثالثا: مقصد العقل: 
علوم املناهج- العلوم العقلية.

رابعا: مقصد العرض:
فقه األحوال الشخصية. 

خامسا: مقصد الكون )حفظه وعامرته(:
فقه العارة واإلحياء- العلوم الطبيعية والكونية. وهذا مقصد اقرتحنا إضافته كا س�يأيت 

احلديث عنه بالتفصيل.
سادسا: مقصد املال: 

فقه املعامالت- العلوم االقتصادية واملالية. 
هذا مقرتح أوىل بتصنيف العلوم حسب املقاصد، ال شك أنه سيكون بحاجة إىل التعديل 
وإعادة النظر فيه، لكننا نرجو أن يفتح بابا واس�عا لرد االعتبار للعلوم التي وس�مت بأهنا 
غ�ري رشعي�ة، وللعل�وم التي حكم عليه�ا بأهنا ال حاج�ة إليها، وتلك التي كان التوس�ع 
يف دقائقه�ا غ�ري حممود، تلك الرؤية التي كان ش�يوعها أحد األس�باب يف مجود احلضارة 

اإلسالمية. 
)- اقرتاح بمقصد جديد: حفظ الكون وعامرته:

عند تس�كني العلوم من خالل املقاصد اخلمسة س�نجد أن العلوم الطبيعية تستعيص عىل 
التس�كني حتت أهيا، بل تطرح س�ؤاال لِ�َم ال يعد حفظ الكون من مقاصد الرشع، وليس 

فقط حفظ املقاصد اخلمسة املعروفة؟ 
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أعتقد أن كل ما طرحه مفكرو اإلس�الم يف العقود املاضية عن أمهية دراس�ة الكون، وأنه 
كت�اب اهلل املنظ�ور، ك�ا أن الق�رآن كت�اب اهلل املق�روء إىل غري ذلك من مق�والت يف هذا 

الصدد يؤيد هذا االقرتاح بإضافة مقصد حفظ الكون. 
ومن هنا فلن نحاول ابتسار تسكني العلوم الطبيعية حتت أي مقصد من املقاصد اخلمسة 
املعروف�ة، وال نجاري اإلمام الغزايل يف القول بأنه ال حاجة إليها، وهو رأي ليس بحاجة 

إىل التعليق عىل ضعفه وسقوطه. 
ب�ل ندعو دع�وة رصحية إىل إضافة مقصد س�ادس إىل مقاصد الرشيعة اإلس�المية، وهو 
حفظ الكون وعارته، ويكفي من باب التذكرة للتدليل عىل هذا الرأي قوله تعاىل: }ُهَو 
ُكم 

َ
نَش��أ

َ
ۡرِض َجِيٗعا{ ]البقرة: 9)[، وقوله تعاىل: }ُهَو أ

َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ ٱلَّ

ۡرِض َوٱۡس��َتۡعَمَرُكۡم فِيَها{ ]هود: ٦١[ وقد مى جلي�ا كالم أئمة املفرسين فيها، 
َ
ّمَِن ٱۡل

كا نحيل عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املجال، وقامت باستقراء نصوص الرشع وكالم 
العلاء يف أمهية دراسة الكون. 

وم�ن حيث الرتتيب فإذا رسنا ع�ىل الرتتيب التصاعدي للمقاصد؛ فأقرتح أن يكون هذا 
ًما عىل مقصد امل�ال، باعتبار أن الرتتيب مراعى يف املقاصد،  املقصد املقرتح خامًس�ا، مقدَّ

ويرتتب عليه الكثري من املسائل الفقهية تأصيال وتفريعا. 
وم�ن ث�م فإنه جيب ب�ذل املال للحفاظ عىل مقص�د حفظ الكون وعارت�ه، كا جيب بذله 

للحفاظ عىل املقاصد األخرى التي تسبقه يف الرتتيب. 
ك�ا أن�ه جيب بذل ما يمكن بذل�ه من الكون للحفاظ عىل املقاصد األربعة الس�ابقة عليه: 

الدين- النفس- العقل- العرض. 
وم�ن جه�ة أخرى ال ينبغي اإلفس�اد يف الكون لتحصيل املال، نظ�را لتأخر رتبة املال عن 
الكون، بل يكون الترصف يف الكون عىل سبيل عمرانه واالستخالف فيه، واحلفاظ عليه، 
واإلناء له، وحتصيل املال ال يكون إال من خالل هذه الوجوه، وكل وجه لتحصيل املال 

خالف ذلك يكون خمالفا ملقاصد الرشع. 
وال شك أن مثل هذا االقرتاح سيثري جدال أصوليا، من حيث إن اقرتاح زيادة مقصد عىل 

املقاصد اخلمسة خيرق اإلمجاع عىل أن املقاصد الرشعية مخسة. 
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ونجيب بأننا نسلم باإلمجاع، ولكننا نختار أصوليا أنه جيوز إحداث قول ال يرفع األقوال 
التي انعقد عليها اإلمجاع. والقول بزيادة مقصد سادس ال يرفع شيئا من املقاصد اخلمسة 

املعروفة، بل يرفع دعوى احلرص يف اخلمسة، وهو ما ال نسلمه. 
ومن جهة أخرى فإن س�لوك الكثري من الفقهاء -وعىل رأس�هم اإلمام الشافعي- العمل 
بجواز إحداث قول ثالث عىل تفصيل يف ذلك، وأن ذلك ليس خارقا لإلمجاع عىل خالف 
م�ا اخت�اره الكثري من األصولي�ني، وليس ذلك حمل تفصيل مثل هذه املس�ألة األصولية، 

وبيان وجه اختيارنا ملا تقدم. 
وم�ن جه�ة ثالث�ة فإننا ال نس�لم كا س�بق أن اإلمجاع املذك�ور يف املقاصد اخلمس�ة يقيض 
باحل�رص، بل غايته أن تلك املقاصد اخلمس�ة مما اتفقت الرشائع ع�ىل مراعاهتا، وال يعني 
ذلك منع الزيادة، بل منع النقص فحس�ب، ولو س�لمنا جدال أن الرشائع الس�ابقة علينا 
مل ت�راع غري هذه اخلمس�ة، ف�ال يلزمنا نحن االلتزام هبا وعدم الزي�ادة عليها إذا وجدنا يف 
رشعنا، وهو الرشع اخلاتم واألكمل أنه يراعي مقاصد أخرى؛ وذلك ألن املختار أصوليا 
أن رشع من قبلنا ليس رشعا لنا، واملختار أصوليا أيضا أن إمجاع من قبلنا ليس بحجة ال 

عليهم وال علينا. 
ف�إذا ثبت من اس�تقراء نص�وص الرشع وترصفاته وج�وب املحافظة ع�ىل الكون وعدم 
إفس�اده، والقي�ام بحس�ن اخلالفة فيه، وطل�ب عمرانه، ووجدنا أح�كام الرشيعة -با ال 

نطيل بذكره- اطردت عىل هذا وجب أن يكون حفظه من مقاصد رشيعتنا. 
6- تشغيل نظرية املقاصد )حقوق اإلنسان نموذجا())):

إذا ما طبقنا مقاصد الرشيعة الرضورية يف جمال حقوق اإلنسان وجدنا أنه يف املحافظة عىل 
الدين: يكفل اإلس�الم للفرد أن يعتنق ما يش�اء من عقيدة، وأن يارس عبادته كا يريد. 
قرر اإلسالم يف آية رصحية من كتاب اهلل، فيقول جل وعال: }َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِن{))). 

نَت تُۡكرِهُ 
َ
فَأ

َ
وقد أكد اإلس�الم هذه احلرية منكًرا اإلكراه عليها فيقول لنبيه الكريم: }أ

ٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمننَِي{)٣).  ٱنلَّاَس َحتَّ
)١)  عبد احلكيم حسن العيي، احلريات العامة، م س، ص١9٥ وما بعدها، ومراجعه املذكورة يف ثنايا كالمه اآليت. 

)))  سورة البقرة: آية ٥٦). 
)٣)  سورة يونس: آية 99. 
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ويف سبيل املحافظة عىل الدين يقف اإلسالم يف وجه العاملني عىل نرش اإلحلاد، ما داموا 
بذل�ك قد خرجوا عن ح�دود العقيدة إىل دائرة االعتداء عىل الدين والتبش�ري بالفوىض، 
وبذلك يكون موقفهم خروًجا عن احلق وصداًما مع اخلري مما يستلزم احلد من حريتهم. 
- ويف املحافظ�ة ع�ىل العرض: رشع اإلس�الم الزواج لتكوي�ن األرسة وإعفاف النفس، 
وأق�ر حرية كل م�ن الزوجني يف اختيار زوجه. ففي الدع�وة إىل الزواج يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء«)١)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »األيم أحق بنفسها من وليها«، كا أن استشارة البكر الزمة للعقد. 
فإذا انحرف الفرد وعبث باألعراض، واس�تباح الزنا، وأهدر كرامة األرس، أحلق الرضر 
انَِيُة  بنفس�ه وألصق الفس�اد بغريه مما يوجب الوق�وف يف وجهه واحلد من حريت�ه: }ٱلزَّ
ِ إِن  فَةٞ ِف دِيِن ٱللَّ

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
ةٖۖ َوَل تَأ واْ ُكَّ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئَ��َة َجۡلَ اِن فَٱۡجِلُ َوٱل��زَّ

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۖ َوۡلَيۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفةٞ ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي{))).  ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
- ويف املحافظ�ة عىل املال: رشع اإلس�الم حري�ة العمل وحرية التكس�ب وحق التملك 
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ صيان�ة للحياة وكفالة للعيش، فق�ال تعاىل: }َيٰٓ

ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ 
َ
َم زِيَنَة ٱللَِّ ٱلَِّتٓ أ ُ لَُكۡم{)٣)، ويقول س�بحانه: }قُۡل َمۡن َح��رَّ َحلَّ ٱللَّ

َ
أ

ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِق{)٤).  َوٱلطَّ
ويق�ول النب�ي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: »إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون 

الناس يف أيدهيم«)٥). 
ويف س�بيل املحافظة عىل املال: أحل اإلسالم البيع، ودعا إىل العمل وامتدح التمتع بثمرة 

َم ٱلّرَِبٰواْ{)٦).  ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
العمل. فيقول اهلل تعاىل: }َوأ

ويقول النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: »من أمسى كاالًّ من عمل يده أمسى مغفورا له«)٧)، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: 

)١)  البخاري: كتاب النكاح، ص٣ )ط. الشعب(. 
)))  سورة النور: آية ). 

)٣)  سورة املائدة: آية 8٧. 
)٤)  سورة األعراف: آية )٣. 

)٥)  البخاري: كتاب الوصايا، ص٣ )ط. الشعب(. 
)٦)  سورة البقرة: آية ٧٥). 

)٧)  ابن حجر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج٤، ص٤٤). 
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ۡث{))).  ا بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ مَّ
َ
»إن اهلل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده«)١)، }َوأ

كل ذلك يف احلدود التي ال يطغى فيها املال أو يتعدى حدود النفع العام. فإذا ما بلغ املال 
ا معينًا وجبت فيه الزكاة، حتقيًقا لتوازن املجتم�ع، ومنًعا لإلرضار باآلخرين وخوًفا  ح�دًّ

عىل اإلنسان أن تبطره النعمة. 
كا حظر اإلسالم احلصول عىل املال بطريق غري مرشوع، فحرم الربا وحد السارق، ومنع 

االحتكار فرشع مصادرة املال املحتكر. 
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَس��َبا نََكٰٗ� ّمَِن 

َ
��ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ��ارُِق َوٱلسَّ يقول اهلل تعاىل: }َوٱلسَّ

َم ٱلّرَِبٰواْ{)٤).  ۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَُّ ٱۡلَ
َ
ِ{)٣)، ويقول سبحانه: }َوأ ٱللَّ

ويق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »من احتكر طعاًم�ا أربعني يوًما برئت منه ذمة اهلل ورس�وله«)٥)، وقد 
صادر النبي سلع املحتكرين ووزعها عىل املحتاجني. 

رِيَن  وإذا ما أنفق الفرد أمواله يف وجوه غري مرشوعة وقف اإلسالم يف وجهه: }إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ
ۡيَطُٰن لَِرّبِهِۦ َكُفوٗرا{)٦).  َيِٰطنِيۖ َوَكَن ٱلشَّ َكنُٓواْ إِۡخَوَٰن ٱلشَّ

ذلك أن املال يعود بالنفع عىل املجتمع كله، ويف تبذيره تبديد حلصيلة املجتمع وإرضار به. 
بل إن اإلنفاق يف س�فه حمظور؛ ألنه يرض بصاحب املال نفس�ه، مما حيق معه للمجتمع أن 
ۡمَوٰلَُكُم ٱلَِّت َجَعَل 

َ
��َفَهآَء أ يكف�ه عن هذا اإلنفاق وحيد من حريته فيه، }َوَل تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

ُ لَُكۡم قَِيٰٗما{)٧).  ٱللَّ
ك�ا أن التص�دق مع كونه فضيلة، والوصية مع كوهنا منة، إذا زاد كل منها عن حده منعه 
اإلس�الم باعتب�اره إرضاًرا بورث�ة املتصدق أو امل�ويص. فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لس�عد بن أيب 

)١)  رواه البخاري عن أيب هريرة، الشاطبي: املوافقات ج١، ص١٣١. 
)))  سورة الضحى: آية ١0. 

)٣)  سورة املائدة: آية ٣8. 
)٤)  سورة البقرة: آية ٧٥). 

)٥)  صحي�ح مس�لم، املجل�د الراب�ع ص٦)١ بلفظ آخ�ر، الغزايل: إحياء عل�وم الدين، باب الع�دل واجتناب الظلم يف 
املعاملة، ص٧٧٥. 

)٦)  سورة اإلرساء: آية ٧). 
)٧)  سورة النساء: آية ٥. 
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وقاص: »تصدق بالثلث والثلث كثري«)١)، ومل جيز الوصية إال يف ثلث الرتكة. 
- ويف املحافظة عىل النفس كرم اهلل اإلنسان وفضله عىل مجيع املخلوقات وأودعه العقل 
واحلكم�ة وكف�ل له احلاية واألمن: »كل املس�لم عىل املس�لم حرام دم�ه وعرضه وماله« 
نَّ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفِس{. 

َ
فليس لفرد أن يعتدي عىل حياته أو جسمه }َوَكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

كا أنه ليس لسلطة أن تناله بأذى، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ظهر املؤمن محى إال يف حد أو حق«))) 
أي أن املؤمن ال جيوز أن يعتدى عليه برضب أو جلد إال أن ييسء إىل غريه فيقتص منه. 

ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغۡيَ ُبُيوتُِكۡم  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وسكنه مصون ال تنتهك حرمته }َيٰٓ

َّۡم  ُروَن ٢٧ فَإِن ل ۡهلَِهاۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ
َ
ٰٓ أ نُِس��واْ َوتَُس��ّلُِمواْ َعَ

ۡ
ٰ تَۡسَتأ َحتَّ

ْۖ ُهَو  ٰ يُۡؤَذَن لَُكۡمۖ ِإَون قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا َحٗدا فََ� تَۡدُخلُوَها َحتَّ
َ
َتِ��ُدواْ فِيَهآ أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيٞم{)٣).  ۡزَكٰ لَُكۡمۚ َوٱللَّ
َ
أ

ف�إذا ما امتهن اإلنس�ان الكرامة اإلنس�انية وت�رصف عىل خالف ما يقتضي�ه االحرتام أو 
اعتدى عىل غريه وقف املجتمع يف وجه حريته وردعه. 

- ويف املحافظ�ة ع�ىل العق�ل دعا اإلس�الم إىل إعال الفك�ر وإىل العل�م والتدبر فقال اهلل 
ُروَن{)٤) وقال س�بحانه: }قُۡل  فََ� َتَتَفكَّ

َ
ۡعَمٰ َوٱۡلَِصُيۚ أ

َ
تعاىل: }قُۡل َهۡل يَۡس��َتوِي ٱۡل

ِيَن َل َيۡعلَُموَن{)٥).  ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ
وق�د كفل اإلس�الم للف�رد احلرية يف تفك�ريه، ونمى ملك�ة البحث فيه فجع�ل للمجتهد 

أجرين إذا أصاب، وأجًرا إذا أخطأ، وما ذلك إال تنمية للعقل واحرتاًما له. 
ف�إذا ما اس�تبدت الغريزة باإلنس�ان ونزعت به إىل ال�رش وانحرفت إىل ما يفس�د العقل، 
ويعطل الفكر س�واء أكان ذلك برشب اخلمر أو إدمان املخدر، كبح اإلس�الم من مجوح 
الغري�زة وقيد م�ن انطالقها، حمافظة ع�ىل العقل ومنًعا للرضر بنفس�ه أو اإلرضار بغريه؛ 
ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء ِف ٱۡلَۡمرِ 

َ
ۡيَطُٰن أ َما يُرِيُد ٱلشَّ لذلك جاء التحريم: }إِنَّ

)١)  رياض الصاحلني، باب اإلخالص، البخاري ج٤ ص٣. 
)))  البخاري ج8 ص١98. 

)٣)  سورة النور: آية ٧)- 8). 
)٤)  سورة األنعام: آية ٥0. 

)٥)  سورة الزمر: آية 9. 
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نَتُهوَن{)١). وكذلك قول  نُتم مُّ
َ
لَٰوةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱللَّ َوٱلَۡمۡيِسِ َوَيُصدَّ

النبي الكريم: »كل مسكر حرام«))). 
فالقيود التي يضعها اإلس�الم عىل احلرية الفردية يف شتى فروعها من سياسية واقتصادية 
واجتاعية ال هتدف إال إىل ضان تأكيد املصلحة العامة، وال يبيح اإلسالم لسلطة الدولة 

أي تدخل بالقهر لتوجيه النشاط الفردي إال حينا يكون هناك خطر هيدد املجتمع. 
ويف ض�وء ما س�بق يمكن تقس�يم حقوق اإلنس�ان يف ضوء املقاصد الرشعي�ة عىل النحو 

التايل:
)- حقوق اإلنسان املتعلقة بمقصد الدين: 

- حق االعتقاد والتفكري والتعبري. 
- حق الدعوة والتبليغ. 

- حق اللجوء. 
- حقوق األقلية. 

- حق املشاركة يف احلياة العامة. 
2- حقوق اإلنسان املتعلقة بمقصد النفس:

- حق احلياة. 
- حق احلرية. 

- حق املساواة. 
- حق العدالة. 

- حق احلاية من التعسف والتعذيب. 
- حق اإلنسان يف محاية خصوصياته. 

- حق حرية االرحتال واإلقامة. 
- حق اإلنسان يف أن ينال ما يكفيه با حيفظ له حياته. 

)١)  سورة املائدة: آية 9١. 
)))  البخاري: كتاب األحكام، ص88. 
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)- حقوق اإلنسان املتعلقة بمقصد العقل: 
- حق الرتبية والتعليم. 
- حق التفكري والتعبري. 

4- حقوق اإلنسان املتعلقة بمقصد العرض والرشف:
- حق محاية العرض والسمعة. 

- حق األرسة. 
)- حقوق اإلنسان املتعلقة بمقصد املال: 

- احلقوق االقتصادية والعالية. 
- حق اإلنسان يف أن ينال ما يكفيه. 
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 احملور الثاني: 
مقصد العمران وفتاوى دار اإلفتاء املصرية

م�ن خ�الل تتبع الفتاوى التي صدرت عن دار اإلفت�اء املرصية عر تارخيها الطويل ومنذ 
نش�أهتا كمؤسس�ة دينية مس�تقلة )س�نة ١٣١٣ه�( وإن كان منصب مفتي الديار املرصية 
يرج�ع إىل وق�ت أبع�د م�ن ه�ذا بكثري، فإنن�ا نجد جتلي�ا واضح�ا ملقصد "حف�ظ الكون 
وعمرانه" يف فتاوى دار اإلفتاء املرصية عر العهود املتوالية ألصحاب الفضيلة ممن تولوا 

إفتاء الديار املرصية.
وس�نعرض لبعض ناذج من هذه الفتاوى بحسب ترتيب ورودها يف اإلصدارة األخرية 

لفتاوى دار اإلفتاء املرصية)١).
)- العدالة االجتامعية من أسس العمران: 

ففي فتوى أصدرها فضيلة الشيخ حسنني خملوف بتاريخ )٣/ ٤/ ١9٤8)))) يؤسس هبا 
فضيلته ملبدأ أن الرشيعة اإلسالمية فيها ما يكفل حتقيق العدالة االجتاعية بأوسع معانيها 
لألف�راد واجلاعات، وأن الفرد يف الرشيعة اإلس�المية قوام اجلاعة، واجلاعة فيها عضد 

للفرد وظهري له يف أداء رسالته والتمتع بحقوقه.
حي�ث يقول فضيلته: "واحلق الذي ال مرية فيه أن يف الرشيعة اإلس�المية ما يكفل حتقيق 
العدالة االجتاعية بأوس�ع معانيها بالنس�بة لألفراد واجلاعات، فقد اعترت الفرد قواما 
للجاع�ة، وس�نت له النظ�م الصاحل�ة حلياته يف نفس�ه، وباعتب�اره عض�وا يف أرسته ويف 
عش�ريته ويف أمت�ه ويف املجتمع اإلنس�اين عامة؛ ليكون لبنة متين�ة يف بنائه وعضوا قويا يف 
كيانه، كا اعترت اجلاعة عضدا للفرد وظهريا له يف أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام 
بواجبات�ه، ووثقت الصلة بني الفرد واجلاعة بالتكاف�ل يف كثري من احلقوق والواجبات، 
ومل تدع شأنا من شؤون الفرد واجلاعة إال أنارت فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت 
ع�ا فيه من صالح وفس�اد وخري ورش، فكانت لذلك خامتة الرشائ�ع وأبقاها عىل الدهر 

)١)  الفت�اوى اإلس�المية م�ن دار اإلفت�اء املرصية، القاه�رة: دار اإلفتاء املرصية، مطاب�ع دار الكتب والوثائ�ق القومية، 
١٤٣١ه�/ 0١0) م، ٣9 مج. 

)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )١/ 89(. 
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وأصلحه�ا لكل أمة وزمان، قررت أس�مى املبادئ وأعدل النظم يف االجتاع والسياس�ة 
والثقاف�ة واالقتص�اد وما إىل ذلك مما يكف�ل لألمة -إذا هي استمس�كت هبا واعتصمت 
هبدهيا- القوة والس�لطان واحلياة املرشقة الرافهة التي يس�ودها التعاون عىل الر واخلري، 
ويظله�ا األمن والس�الم، وهذا كت�اب اهلل الذي أنزله عىل صفوة خلقه ب�ني أيدينا نطالع 
فيه ما هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم يف كل ما يمس شؤون احلياة، ونجد فيه العالج 
الش�ايف ل�كل نازل�ة، واحلل املوفق ل�كل معضلة مما في�ه كل الغنى عا س�واه من مذاهب 
وآراء استحدثها الغرباء عنه وأولع هبا بعض الدخالء فيه أو اجلهالء بمقاصده ومراميه، 
وهل يستوي ترشيع إهلي حكيم أنزله اهلل عىل رسوله ملصالح عباده وهو العليم اخلبري با 
يصلح هلم ويس�عد حاهلم، ومذاهب وآراء يصنعه�ا آحاد الناس كترشيع ونظام عام عىل 

ما يظنون ويتخيلون؟".
وال ريب أن أحد أهم أس�س العمران: العدالة االجتاعية، التي متى ناهلا الفرد اس�تطاع 

أن ينطلق يف الكون معمرا وحمييا له.
2- املذاهب اإلحلادية هتدم العمران وتقوض املجتمع:

ويف فتوى أخرى أصدرها فضيلة الش�يخ حس�نني خمل�وف )٣١/ 8/ ١9٥٣))١) ينقض 
فيها الش�يوعية كمذهب يعمل عىل إحلاد وإش�اعة للفاحشة يف املجتمع، وتقويض لنظام 
األرسة، وقض�اء ع�ىل احلريات وعىل امللكية الفردية، ويرى أن مبادئ الش�يوعية مناقضة 
لطبيع�ة العم�ران البرشي، فيق�ول رمحه اهلل تعاىل: "م�ن أخطر املبادئ الت�ي قامت عليها 
الش�يوعية إحالل اإلحلاد والال دينية حمل األديان الس�اوية، وإش�اعة اإلباحية الفاحش�ة 
يف املجتم�ع، وتقويض نظ�ام األرسة وفصم روابطه�ا والقضاء عىل احلرمات اإلنس�انية 
يف كل مظاهره�ا، وإلغ�اء امللكيات الفردي�ة للعقار إلغاء تاما، وانت�زاع مجيع األرض من 
مالكها وجعلها ملكا للدولة وإجلاء الشعوب إىل نوع من احلياة ال يمتاز من حياة سوائم 
األنع�ام، وتطبيق كل ذلك بالقهر واجلروت، فكانت الش�يوعية هادمة ال بانية، باغية ال 
عادلة، عذابا ال رمحة، نقمة ال نعمة، ثم هي بعد ذلك كذب وخمادعة واستغالل وإذالل، 
والرشيعة احلنيفية السمحة التي من أصوهلا وجوب املحافظة عىل الدين والعقل والنفس 

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ) ١/ ١0٥(. 
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واملال العرض، ومن مبادئها احرتام احلقوق وتقرير احلريات العامة لإلنس�ان، تنكر كل 
ذلك أشد اإلنكار".

ومتيض الفتوى ناقدة هلذا املذهب، منتهية إىل قوله: "وخالصة الفتوى: أن النظام املايل يف 
اإلسالم حيرتم حق امللكية الفردية، ويبيح للالك حق الترصف يف ملكه با يشاء من أنواع 
الترصف، وال يوجب عليه أن يقترص يف امللك عىل القدر الذي يكفي فقط لعيش الكفاف، 
وال يوجب عليه أن يمنح ما زاد عن ذلك جمانا للناس، وأن ما نس�ب يف هذه املنش�ورات 
لإلس�الم ورس�وله كذب رصاح، وهو ليس بعالج كا ظنوا، وإنا عالج مش�اكلنا كلها 
يف اتب�اع رصي�ح القرآن والس�نة وتعاليم اإلس�الم احلنيف، ال بمبادئ الش�يوعية اهلادمة 
وال بالتمكني للرأس�الية الظاملة وال با جاء بمثل هذه املنش�ورات الكاذبة، ويف الترشيع 
اإلس�المي من الوس�ائل لس�عادة الفرد واألمة اقتصاديا واجتاعيا وتعليميا وسياسيا ما 
يغن�ي املس�لمني إذا أخذوا به مجل�ة وتفصيال عن مذاه�ب وآراء اس�تحدثها الغرباء عنه 
وأول�ع هب�ا اجلهالء ب�ه، وهي بعي�دة كل البعد عن عقائدن�ا وتقاليدنا وتراثنا اإلس�المي 
اخلالد، واإلس�الم يمتاز بأنه دين فطري، ونظ�ام اجتاعي وترشيع مدين، صنع اهلل الذي 
أتقن كل يشء، هيدف إىل بناء دولة وإقامة أمة هلا من مقومات احلياة القوية ما يكفل البقاء 
أبد الدهر، ويقر كل نظام صالح وال ينكر إال ما فيه مفسدة ظاهرة للفرد أو اجلاعة، وقد 
وضع احلدود وأقام املعامل للمصالح واملفاس�د ب�ا أمر به وهنى عنه قطعا لعذر اجلاهل أو 
َق بُِكۡم َعن  ُبَل َفَتَفرَّ نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡس��َتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ َوَل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ

َ
املتجاهل، }َوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن{ ]األنعام: ١٥٣[". َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ
)- التحضي الروحاين عبث ضد العمران:

يؤكد فضيلة الش�يخ حس�ن مأمون يف فتواه التي أصدرها بتاريخ )١0/ 9/ ١9٥٥( يف 
موض�وع التحض�ري الروحاين)١) أنه ليس يف الرشيعة اإلس�المية عىل ما نذكر ما يمنع من 
البح�ث والتأمل يف مثل س�ائر العلوم م�ا مل يكن خمالفا لقواعد الدي�ن، مما يعني بوضوح 
أن الرشيعة اإلس�المية مع العلوم النافعة والبحث مما يس�اعد عىل عارة الكون، وحتقيق 
مقاص�د اهلل من خلقه، وبناء عليه ويف ضوء ما قرره صاحب الس�ؤال واملارس لتحضري 

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )١/ ١١0- ١١٤(. 
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األرواح من "أهنم ال يقبلون فيا يسمعون إال ما وافق الكتاب والسنة ويردون ويرفضون 
كل م�ا خالفه�ا، وأن هذا التحضري الذي يدعونه مل يأت ب�يء جديد من فكرة نافعة أو 
إرش�اد يف أم�ور الدي�ن أو الدني�ا"، فقد ق�رر صاحب الفضيلة الش�يخ حس�ن مأمون يف 
فت�واه: "أن االش�تغال هب�ذا العلم أم�ر ال جدوى فيه بل ه�و إىل العب�ث وتضييع الوقت 
أقرب؛ وذلك ألن وضوح تعاليم الرشيعة التي قام بتبليغها الرس�ول األمني صلوات اهلل 
وس�المه عليه إىل الناس كافة، وس�هولة معرفة احلكم الرشعي يف أي مس�ألة من املسائل 

يغني عن هذا كله".
وم�ن خالل ه�ذه الفتوى يرس�خ لدينا أن االش�تغال باألم�ور العبثية تضيي�ع للمقاصد 

املطلوبة؛ وذلك ألن القاعدة أن االشتغال بغري املقصود إعراض عن املقصود.
4- اخلروج عن النظام العام إخال بمقصد العمران:

ويف فتوى لفضيلة اإلمام األكر الشيخ جاد احلق عي جاد احلق ))/ ٥/ ١9٧9))١) يقرر 
أن "محاية املجتمع تقيض بإنزال العقوبات التأديبية الرسيعة الرادعة باعتباره خمالفا للنظام 
الع�ام"؛ وذل�ك يف واقع�ة ردة رفعت إليه مما يق�يض "بإنزال العقوب�ات التأديبية الرسيعة 
الرادع�ة باعتباره صاحب فكر ملحد وخمالف للنظ�ام العام الذي تأمر القوانني بالتزامه، 
فق�د ن�ص الب�اب األول من الدس�تور وهو خاص بالدول�ة يف املادة الثانية ع�ىل أن "دين 
الدولة اإلسالم، وأن لغتها الرسمية اللغة العربية، وأن الرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس 

للترشيع...".
واإلخ�الل بالنظام العام للدولة يفيض دون ريب إىل اإلخالل بعمراهنا واس�تقرارها، مما 

يستوجب وقفة حازمة ضد كل ما خيل بنظامها العام.
)- التعاون بني أهل األديان إلقامة املصالح العامة:

وال خيف�ى أن التعاون بني أهل األديان يف س�بيل إقامة املصالح العامة له أثره عىل عمران 
األوطان، واس�تقرارها، وأماهنا، وهو ما نبهنا عليه فضيلة اإلمام األكر الشيخ جاد احلق 
ع�ي جاد احلق يف فتواه الصادرة ))١/ ١0/ ١980)))) حيث يقول رمحه اهلل تعاىل: "إن 

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )١/ ١٣8- ١٤0(. 
)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ))/ 9)١- ١٣0(. 
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الر واإلحسان إىل الناس يف اإلسالم والتعاون بينهم يف الطاعات وإقامة املصالح العامة، 
كل ذل�ك جائ�ز بني أهل األدي�ان املختلف�ة؛ ألهنا مجيعا ق�د أمرت بالرتاح�م والتواصل 
والتع�اون عىل الر، وقد رضب اإلس�الم املثل األعىل للر بغري املس�لمني، فقد روى ابن 
أيب ش�يبة عن جابر بن زيد أنه س�ئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: يف أهل املسكنة من 
املسلمني، وأهل ذمتهم، وقال: »وقد كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقسم يف أهل الذمة من الصدقة 
اخلم�س«)١)، ولقد أباح اهلل س�بحانه يف القرآن الكريم تناول طع�ام أهل الكتاب وتزوج 
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ 

ُ
ِيَن أ ّيَِبٰ��ُتۖ َوَطَعاُم ٱلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
نس�ائهم يف قوله تعاىل: }ٱۡلَۡوَم أ

وتُواْ 
ُ
ِيَن أ َُّهۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلَّ لَُّك��ۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل

ُجورَُهنَّ ُمِۡصننَِي َغۡيَ ُمَسٰفِِحنَي َوَل ُمتَِّخِذٓي 
ُ
ٱۡلِكَتٰ��َب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَۡيُتُموُه��نَّ أ

ۡخ��َداٖن{ ]املائ�دة: ٥[ توجهن�ا هذه اآلي�ة الكريمة إىل ح�ل التعامل مع أه�ل الكتاب 
َ
أ

-اليه�ود والنص�ارى- وتبادل املنافع معهم وإباحة طعامه�م ضيافة ورشاء والتزوج من 
نسائهم".

6- املصلحة العامة الرضورية والعمران:
وس�ئل فضيلة اإلم�ام األكر الدكتور س�يد طنطاوي: هل جيوز اقتطاع جزء من مس�جد 

أقيمت فيه اجلمع واجلاعات لتوسعة عيادة مقامة بجواره؟
فكان جوابه: "ال مانع من اقتطاع جزء يسري من املسجد لتوسعة العيادة املقامة بجواره ما 
دام ذلك ال يؤثر عىل إقامة شعائر الصالة يف املسجد، وما دام هذا االقتطاع خيدم املصلحة 

العامة الرضورية للمسلمني"))).
7- أوراق البنكنوت، ومعارصة الفتاوى ملجريات العمران:

ويف فت�وى مبكرة تتناول أوراق البنكنوت التي كانت وقتها يف أوائل صدورها، فواكبتها 
تلك الفتوى للش�يخ حممد بخي�ت املطيعي والتي ص�درت )١٥/ 8/ ١9١٥(، لتكيف 

لنا أوراق البنكنوت يف صورهتا وقتها، وتبني حكم الزكاة فيها عىل املذاهب األربعة)٣).

)١)  مصنف ابن أيب شيبة )٤/ ٤(.
)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ))/ ١٤٤(. 
)٣)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ))/ 9)٣(. 
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وقد ذهبت الفتوى إىل أن "أوراق البنكنوت املتعامل هبا اآلن )وقت صدور الفتوى سنة 
١9١٥( بني الناس هي مستندات ديون، وأن املعاملة هبا من قبيل احلوالة..."، ثم مضت 

الفتوى يف التأصيل لذلك والتفريع له، وبيان املذاهب األربعة يف املسألة.
وال�ذي يعنينا هنا أن اإلفت�اء املرصي كان مواكبا لتطورات العرص أوال بأول، وهو األمر 

الذي يساعد العمران عىل التوسع والزيادة، وال يقف حائال دونه.
8- مرصف يف "سبيل اهلل" يدخل فيه مجيع أوجه الرب واملصالح العامة:

مالت فتاوى دار اإلفتاء املرصية إىل األخذ بالرأي الذي يتوسع يف مرصف "يف سبيل اهلل" 
ليش�مل مجيع أوجه الر، برشط أن يكون بقدر احلاجة املاس�ة لذلك يف كل سنة، وبرشط 
أال يطغى ذلك عىل املصارف األصلية املتفق عليها بني األئمة، وهو ما نراه يف عدة فتاوى 
صدرت عن دار اإلفتاء املرصية، لعل من أقدمها فتوى للشيخ حسن مأمون بتاريخ )٦/ 

٥/ ١9٥٦(، نزعت هذا املنزع يف تقريرها للمقصود من مرصف "يف سبيل اهلل")١).
وق�د أك�د ه�ذا املعنى وزاد علي�ه فضيلة اإلمام األك�ر جاد احلق عي ج�اد احلق يف فتواه 
الصادرة ))١/ ١0/ ١980)))) حيث مال إىل أن "س�بيل اهلل ينرصف -واهلل أعلم– إىل 
املصال�ح العامة التي عليها وهبا قوام أمر الدي�ن والدولة، والتي ال ملك فيها ألحد، وال 
خيتص باالنتفاع هبا شخص حمدد، وإنا ينتفع هبا خلق اهلل، فهي ملك هلل، ومن ثم يدخل 

يف نطاقها إعداد املعاهد واملستشفيات الصحية...".
9- إشاعة الزنا يناقض مقصد العمران:

يف فتوى مطولة لفضيلة اإلمام األكر الشيخ جاد احلق عي جاد احلق)٣)، بني فيها املوقف 
الرشعي من مرشوع "املبادئ العامة املتعلقة بمس�اواة األش�خاص املولودين دون زواج 
وع�دم التمييز ضدهم"، وال�ذي اقرتحه املجلس االقتص�ادي االجتاعي لألمم املتحدة 

بتاريخ ١٣ مايو ١9٧٧. 
مبينا احلكمة اإلهلية من حتريم الزنا، والذي من أجلها س�اها تعاىل فاحش�ة وساء سبيال، 

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ))/ ٣٤٦- ٣٤٧(. 
)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٣/ ١9- ))(. 

)٣)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ))١/ ٦)٣- ٣٣٣(. 
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وأن حتري�م الزن�ا يغل�ق الب�اب أمام ظاه�رة اللقطاء يف املجتمع املس�لم، ومن ثم أرس�ى 
اإلسالم نظام األرسة، وأعطى للطفل حقه يف أن يكون ثمرة زواج رشيف طاهر، منوها 
بأن القانون املرصي يف مس�ائل األحوال الش�خصية بني عىل أحكام الرشيعة اإلس�المية 
يف حتريم الزنا وإهدار ثبوت النس�ب للمولود يف عالقة الزنا، ومع ذلك يعطي له حقه يف 
رعاية الدولة له وكفالته وتربيته وتعليمه، فحقوقه األساسية مكفولة له، كفلتها الرشيعة، 

وكفلها القانون املرصي املبني عليها.
ويف ذلك حتقيق ملقاصد العمران من اجلهتني، بإغالق باب الفاحش�ة وس�وء الس�بيل من 
جهة ليطرد عمران املجتمع عىل أسس الرشف والطهارة، ومن جهة أخرى بعدم إضاعة 

اللقطاء ورعايتهم با يكفل هلم أن يعيشوا كمواطنني أسوياء.
0)- انتفاع املرهتن باملرهون بإذن الراهن:

اختل�ف الفقهاء يف جواز ذلك ومنع�ه، ومالت الفتوى بدار اإلفتاء املرصية إىل اجلواز إذا 
كان ب�إذن الراهن، مما يس�اعد عىل عمران ه�ذا الرهن واحليلولة دون خرابه بس�بب منع 
االنتفاع به عن الطرفني طيلة مدة الرهن، وقد نزع إىل جواز االنتفاع إذا كان بإذن الراهن 
فتوى أصدرها فضيلة الدكتور نرص فريد واصل )واملقيدة برقم ٣٦١ لسنة ١998م()١)، 
حي�ث عرض آلراء املذاهب األربعة يف املس�ألة منتهيا إىل أنه "ال جي�وز للمرهتن االنتفاع 
بالرهن بدون إذن الراهن، وجيوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم 
غريها متى أذن الراهن له باالنتفاع بالعني املرهونة... وذلك موافق ملا ذهب إليه احلنفية".
وال شك أنه متى منع املرهتن من االنتفاع بالرهن سارع اخلراب إىل الرهن لعدم االنتفاع 
ب�ه، فإذا كان الرهن أرضا مثال صارت بورا، وم�ن ثم كان يف هذا االختيار حتقيق ملقصد 

العمران باستمرار انتفاع املرهتن بالرهن الذي حتت يديه طاملا أذن له الراهن بذلك.
))- التكافل االجتامعي وحتقيقه ملقصد العمران:

حت�ض الرشيعة اإلس�المية عىل كل عمل من ش�أنه التكافل االجتاع�ي، وهو ما أظهرته 
الفت�وى املقيدة برقم )٥١٣ لس�نة ١99٧)))) والتي أصدرها فضيل�ة الدكتور نرص فريد 

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٥)/ ٥- 8(. 
)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٥)/ ١)- ))(. 
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واصل، جميبا بذلك عن موضوع الفتوى وهو مرشوع تكافل إلحدى النقابات.
وال خيف�ى أن التكاف�ل االجتاع�ي بني أفراد املجتمع هو أس�اس من أس�س عمران هذا 

املجتمع.
2)- األمانة أصل التكليف الرشعي:

وه�و املب�دأ ال�ذي أعلنته الفت�وى املقيدة برق�م )١0٤٤ لس�نة 000)( والت�ي أصدرها 
فضيلة الدكتور نرص فريد واصل)١)، وليؤكد من خالهلا عىل أن األمانة من األس�س التي 
أوضحتها الرشيعة اإلس�المية لتنبني عليها عالقة اإلنسان بربه، وعالقته بالناس، حيث 

جعل اهلل تعاىل األمانة أصل التكليف الرشعي.
ومت�ى اختلت األمانة بني الن�اس، وضاعت يف املعامالت بينه�م أرسع اخلراب إىل تلك 

املعامالت، ومل يمكن إقامة مقصد العمران بحال من األحوال.
))- املنفعة العامة مقدمة عىل املنفعة اخلاصة:

وه�ذه القاعدة متثل أساس�ا من أس�س العم�ران، وقد قررهت�ا الرشيعة اإلس�المية إقامة 
ملقص�د العمران، ومن ثم فمع احرتام الرشيعة اإلس�المية للملكية اخلاصة، إال أنه جيوز 
نزعها للمصلحة العامة، وهو ما قررته فتوى دار اإلفتاء املرصية املقيدة برقم )١٧٧ لسنة 

١99٧(، والصادرة يف عهد فضيلة الدكتور نرص فريد واصل))).
4)- التهرب الرضيبي وإخاله بمقصد العمران:

يف الفت�وى املقي�دة برق�م )٥0١ لس�نة ١998م( والت�ي أصدره�ا فضيل�ة الدكتور نرص 
فري�د واص�ل)٣)، والتي تتناول حكم الته�رب الرضيبي، يؤكد فضيلت�ه عىل أنه "ال جيوز 
رشعا للمس�لم أن يكذب ويديل بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله احلقيقي مها كانت 
األسباب والدوافع حتى ال حيرم الدولة من احلصول عىل حقها من دخل مواطنيها؛ ألن 
الرضائ�ب التي تق�وم الدولة بتحصيلها تع�د مصدرا من مصادر الدخ�ل القومي، الذي 
تقوم بإنفاقه عىل باقي أفراد الش�عب ومنه�م اليتامى واأليامى، واملحاربون واملجاهدون 

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٥)/ ٣)- ٥)(. 
)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٥)/ ٣0)- ٣١)(. 
)٣)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٥)/ ٦٥)- ٦٧)(. 
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يف سبيل اهلل، والدفاع عن الوطن ومحايته، وإنشاء البنية األساسية من رصف صحي وماء 
لل�رشب، وتوصي�ل املرافق العامة، ف�إذا هترب كل فرد قادر عن دف�ع الرضائب احلقيقية 
الت�ي قدرهتا علي�ه الدولة، فإن ذلك يؤدي إىل ضعف الدول�ة وعجزها عن القيام باملهام 

امللقاة عىل عاتقها".
))- احلفاظ عىل البيئة من مقصد العمران:

أصدرت دار اإلفتاء املرصية فتوى حاس�مة يف أن اإلسالم أوجب عىل اإلنسان املحافظة 
ع�ىل البيئة وح�رم عليه إفس�ادها، وهي الفتوى الت�ي قيدت برقم )٧٧٣ لس�نة 000)( 
وصدرت يف عهد فضيلة الدكتور نرص فريد واصل)١)، والتي استهلها ببيان أن "اإلنسان 
باعتب�ار كونه مس�تخلفا من اهلل لعارة الك�ون كرمه اهلل أبلغ تكريم، فهي�أ له الكون بكل 
مقوم�ات احلياة، وأعده إعدادا جيدا وجعله صاحلا للعيش فيه وأمده باألس�باب قبل أن 
يستقدم إليها املخلوق اجلديد املستخلف من اهلل للعيش عىل األرض..." ومتيض الفتوى 
يف إبان�ة هذا املعنى وتوضيحه بش�واهده من القرآن الكريم والس�نة النبوية، موضحة أن 

اإلسالم أوجب املحافظة عىل البيئة، وجعل إماطة األذى من أسباب حصول الثواب.
واالرتب�اط واضح غري خفي ب�ني احلفاظ عىل البيئة وبني حتقيق مقصد العمران، ومن ثم 
فه�ذه الفت�وى من الفتاوى املهمة يف ه�ذا الصدد، والذي يظهر من�ه حتقق هذا املقصد يف 

الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء املرصية.
6)- مسايرة العلم واالنتفاع به واجب عىل املسلمني:

وهو املبدأ الذي قررته الفتوى املقيدة برقم )٣٧9 لسنة ١99٧( والصادرة يف عهد فضيلة 
الدكت�ور نرص فريد واصل)))، والتي تتناول قضية دوران األرض، مؤكدة عىل أن "العلم 
التجريبي أثبت أن األرض تدور حول نفس�ها كل ٤) س�اعة، وتدور حول الش�مس يف 
كل عام، وال يوجد يف القرآن أو الس�نة ما ينفي ذلك، فيجب عىل املس�لمني مس�ايرة هذا 

العلم واالنتفاع به".
والفتوى تفتح الباب واس�عا أمام االنتفاع بالعلم الثابت التجريبي الذي ال ينايف الكتاب 
والسنة، لينهل منه املسلمون ويشاركوا فيه البرشية، وحيققوا مقصد العمران من خالله.

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، )٥)/ ٧٤)(. 
)))  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ) ٥)/ ٤0٧- ٤08(. 
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7)- الفهم املغلوط لفريضة اجلهاد وأثره عىل العمران:
يف فتوى ضافية وغاية يف األمهية قدم فضيلة اإلمام األكر الشيخ جاد احلق عي جاد احلق 
فتواه املقيدة برقم )١ لس�نة )١98))١)، والتي قدم فيها تقريرا شافيا عن كتاب "الفريضة 
الغائب�ة"، وقد اعتنت الفتوى ببيان املفهوم الصحي�ح للجهاد، واحلاكمية، ورفض فكرة 
التكفري، وكش�ف خطورهتا، وقررت الفتوى عدة مبادئ مهمة كوجوب الرجوع إىل لغة 
الع�رب يف فهم معاين الق�رآن الكريم، وبيان أنواع اجله�اد، واملعنى الصحيح لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بعث�ت بالس�يف بني يدي الس�اعة«، وحديث: »لقد جئتكم بالذب�ح«، والرد عىل تكفري 
املس�لم باملعصية، وتكفري احلاك�م، والرد عىل جتويز اخلروج عىل احلاكم املس�لم، إىل غري 
ذل�ك من مفاهي�م مغلوطة طرحه�ا الكتاب، وقامت الفت�وى أو التقري�ر باجلواب عنها 

وبيان ما هو الصحيح فيها.
وال ختف�ى أمهي�ة هذه الفت�وى يف الوق�ت الراهن والذي يط�ل علينا فيه اخل�راب بوجهه 
الكئيب من بالد ش�تى بس�بب األخذ بتلك املفاهيم املغلوطة، ذلك التطبيق املش�وه لقيم 

اإلسالم والذي أخل بمقاصد الرشيعة مجيعها، وليس بمقصد العمران فحسب.
بينا بفضل اهلل نجت مرص املحروس�ة من براثن هذا الفهم املش�وه للجهاد، ودفعت عن 
نفس�ها اخل�راب والدمار باألخذ هبذه الفتوى التي أصدرهت�ا دار اإلفتاء املرصية، وجرى 
العم�ل عليه�ا وهب�ا منذ صدرت وإىل يومنا ه�ذا، ويف ذلك أوضح دلي�ل عىل مدى تأثري 
فت�اوى دار اإلفت�اء املرصي�ة يف الواق�ع، وم�دى أثرها يف حتقي�ق مقاصد الرشيع�ة عامة، 

ومقصد العمران –حمل البحث- خاصة، وهلل احلمد واملنة.
وىف اخلتام، فإن ما س�بق ما هو إال نزر من فيض، وناذج قليلة من الفتاوى التي صدرت 

عن دار اإلفتاء املرصية، والتي تتجىل فيها مراعاة مقصد العمران.
وال شك أن تتبع الفتاوى املتعلقة هبذا حيتاج إىل دراسة أوسع وأشمل، تستقيص ما صدر 

عن دار اإلفتاء املرصية من فتاوى، وتستقرئها استقراء تاما.
وإن كنا نرجو أن يكون ما أوردناه يف عجالة موفيا بغرض هذا البحث، من رضب األمثلة 

عىل أثر مقصد العمران يف الفتاوى، واهلل من وراء القصد.

)١)  الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ) ١٦/ ١٣٦- 00)(. 
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مقدمة

 احلمد هلل الذي أنزل الرشائع إلقامة نظام البرش، وحتقيق الفالح يف الدنيا والفوز باآلخرة، 
وجع�ل القرآن الكريم مصدًق�ا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه ، وأرس�ل الصادق 
األمني رمحة للعاملني، فكانت بعثته رمحة، ودينه يرسا، ورس�الته كلها حماس�ن، فصلوات 

اهلل وسالمه عليه، وعىل آله وأصحابه قاطبة، والتابعني هلم بإحسان... وبعد: 
فلقد ظهر مفهوم التنمية بداية للداللة عىل عملية إحداث جمموعة من التغريات اجلذرية 
يف جمتم�ع معني هبدف إكس�اب ذلك املجتم�ع القدرة عىل التطور الذايت املس�تمر بمعدل 
يضم�ن التحس�ن املتزاي�د يف نوعية احلي�اة لكل أف�راده، بمعنى زيادة ق�درة املجتمع عىل 
االستجابة للحاجات األساسية، واحلاجات املتزايدة ألعضائه بالصورة التي تكفل زيادة 
إش�باع تلك احلاجات عن طريق الرتشيد الس�تغالل املوارد االقتصادية املتاحة، وحسن 

توزيع عائد ذلك االستغالل. 
والتنمية هبذا املعنى -خاصة االقتصادية- فريضة وعبادة ربانية، فاهلل تعاىل خلق اإلنسان 
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ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{)١)، وطالبه 
َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَش��أ

َ
ليعمر األرض، قال تعاىل: }ُهَو أ

بع�د أداء العب�ادة املفروضة بالس�عي والتج�ارة والعمل ع�ىل تنمية املال، واالس�تثار يف 
واْ  لَٰوةُ فَٱنتَِشُ خ�ريات األرض واالبتغاء م�ن فضل اهلل، قال تعاىل: }فَإَِذا قُِضَي��ِت ٱلصَّ
ي َجَع��َل لَُك��ُم  ِ {)))، وق�ال تع�اىل: }ُه��َو ٱلَِّ ۡرِض َوٱۡبَتُغ��واْ ِم��ن فَۡض��ِل ٱللَّ

َ
ِف ٱۡل

 

ۡرَض َذلُوٗل فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِ{ )٣).
َ
ٱۡل

ومل�ا كان�ت الوقائع واملس�تجدات يف هذا الزمان كث�رية -خاص�ة االقتصادية- وال عهد 
للسابقني هبا، فقد كانت احلاجة إىل الفتوى ومراعاهتا هلذا التغري أكر من أي وقت آخر، 
ف�ال بد للفت�وى من مراعاة ه�ذا التغري والتأثر، ك�ا أن الفتوى قد تك�ون مؤثرة يف زيادة 
التنمي�ة عام�ة واالقتصادي�ة خاصة عىل مس�توى األفراد واملجتمع�ات، ويف هذا البحث 
أتناول: الفتاوى االقتصادية وضوابط التنمية، وس�يكون احلديث يف هذه الورقة البحثية 

من خالل مبحثني: 
املبحث األول: ضوابط التنمية االقتصادية وطبيعة الفتوى.

املبحث الثاين: ناذج من فتاوى دار اإلفتاء املرصية تراعي ضوابط التنمية االقتصادية.

)١)  سورة هود من اآلية )٦١(.
)))  سورة اجلمعة من اآلية )١0(.

)٣)  سورة امللك من اآلية )١٥(.
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 املبحث األول: 
ضوابط التنمية االقتصادية وطبيعة الفتوى

للتنمي�ة االقتصادية ضوابط حتكمها جي�ب مراعاهتا عند اإلفت�اء يف القضايا االقتصادية، 
كا أن للفتوى يف اإلس�الم –خاصة االقتصادية– طبيعة مميزة، ويف هذا املبحث سأتناول 

احلديث عن هذين اجلانبني من خالل مطلبني: 
املطلب األول: ضوابط التنمية االقتصادية.

املطلب الثاين: طبيعة الفتوى. 

ول: 
ل�إ لمطل�ب ا  ا

�قهق  د �قصا
ق
� ل� م�قهق ا ل�ق�ب �بط ا وا

صب
للتنمي�ة االقتصادية يف اإلس�الم ضوابط يلتزم هبا ويعمل م�ن خالهلا وتراعى، وفيا يأيت 

بيان ألهم هذه الضوابط: 
الضابط األول: ضابط العقيدة: 

ملا كان النشاط االقتصادي يف اإلسالم ال هيدف إىل النفع املادي فقط، بل هو وسيلة لغاية 
عظمى وهي إعار األرض وهتيئتها للحياة اإلنسانية)١)، كان ال بد للمسلم أن يراعي عند 

تنمية املال عدة جوانب عقائدية من أمهها ما يي: 
اإلي�ان ب�أن اهلل تعاىل هو املالك احلقيقي للال، وأن اإلنس�ان مس�تخلف فيه، قال تعاىل: 

ۡسَتۡخلَفِنَي فِيهِ{)))  ا َجَعلَُكم مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
}َوأ

اإليان بأن اهلل تعاىل سخر هذا الكون كله خلدمة اإلنسان ولتمكينه من تشغيل املال الذي 
ۡرِض َجِيٗعا ّمِۡنُه{)٣).

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ بني يديه، قال تعاىل: }وََسخَّ

اإليان بأن تنمية املال يف األنشطة االقتصادية املتنوعة عبادة وشكر هلل تعاىل وامتثال ألمر 
َة  َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ اهلل برضورة استثار املال وعدم اكتنازه ، قال تعاىل: }َوٱلَّ

ِلٖم{)٤).
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ

)١)  خصائ�ص النظام االقتصادي يف اإلس�الم، د/ زيد بن محد الرماين، بحث من سلس�لة »دع�وة احلق« التي تصدرها 
رابطة العامل اإلسالمي، العدد: )١٧٥( رجب ١٤١٧ه�، ص�١).

)))  سورة احلديد، من اآلية: ٧.
)٣)  سورة اجلاثية ، من اآلية: ١٣.

)٤)  سورة التوبة، من اآلية: ٣٤.
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اإليان بأن اإلنسان سوف ُيْسَأل عن املال الذي بني يديه وعن كيفية استثاره.
اإلي�ان بأن اهلل تعاىل يراقب كل ترصفات اإلنس�ان ومنها ترصفات�ه املالية)١)، قال تعاىل: 

ۡعلَُم بُِكۡم{))).
َ
}ُهَو أ

الضابط الثاين: ضابط احلال واحلرام: 
املس�لم ال ب�د أن حيرص عىل أن تك�ون معامالته يف الطيبات التي أحله�ا اهلل؛ وذلك بأن 
يوجه ماله ونش�اطه نح�و املرشوعات االقتصادي�ة التي تنتج الطبيات م�ن الرزق والتي 
تع�ود باخلري عىل املجتمع املس�لم، وأن يبتعد عن املعامالت املحرم�ة كاالحتكار أو أكل 
ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل {)٤)، 

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
أم�وال الناس بالباطل)٣)، قال تع�اىل: }َوَل تَأ

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املحتكر خاطئ« )٥).
الضابط الثالث: ضابط األخاق: 

اإلس�الم منه�ج متكامل للحياة اإلنس�انية، فال فصل فيه أبدا ب�ني االقتصاد واألخالق، 
فيتع�ني عىل املس�لم أن يلتزم جمموعة من األس�س والقي�م األخالقية عن�د حتقيق التنمية 

االقتصادية من أمهها: 
الت�زام الص�دق واألمانة وحظر الغش: فاملس�لم جي�ب أن يتحىل بالص�دق واألمانة عند 
ممارسة أي نشاط اقتصادي، فيقول الصدق عند بيعه ورشائه وسائر املعامالت، كا حيظر 

عليه الغش؛ ففي احلديث:»من غشنا فليس منا«)٦)،)٧). 

)١)  صنادي�ق االس�تثار، د/ نزيه م�روك، الطبعة: األوىل، دار الفكر اجلامعي – اإلس�كندرية 0١١)م، ص�)٤، وينظر 
تفصي�ل ه�ذه اجلوان�ب كله�ا أو بعضها يف: خصائ�ص النظام االقتص�ادي د/الرماين، املرجع الس�ابق، ص��٦) – 8)، 
ضانات االس�تثار يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا املعارصة د/ عمر مصطفى جر إساعيل، الطبعة: األوىل، دار النفائس 

– األردن، ١٤٣0ه�/ 0١0)م، ص٤٦، ٤٧. 
)))  سورة النجم، من اآلية: )٣.

)٣)  صناديق االستثار د/ نزيه مروك، مرجع سابق، ص�٤٤، وملزيد من تفصيل حول هذا الضابط ينظر: متويل التنمية 
يف االقتصاد اإلسالمي، د/ شوقي دنيا، الطبعة: األوىل، مؤسسة الرسالة – بريوت، ١٤0٤ه�/ ١98٤م، ص�9٥ – 98.

)٤)  سورة البقرة، من اآلية: ١88.
)٥)  رواه الرتمذي ٣/ ١80.

)٦)  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب: اإليان، باب: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من غشنا فليس منا«، ج١، ص99، برقم: 
 .)١0١(

)٧)  ينظ�ر: صنادي�ق االس�تثار د/ نزيه مروك، مرجع س�ابق، ص��٤٣، ٤٤، خصائص النظام االقتصادي يف اإلس�الم 
د/ الرماين، مرجع سابق، ص�9). 
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الوف�اء: نش�اط التنمية االقتصادية يقوم عىل أس�اس تب�ادل املنافع، وه�ذا يقتيض وجود 
عالق�ة مس�تمرة واختالط دائم بني طرف�ني فأكثر، ومثل هذه العالقة ال ب�د أن يتوافر يف 
كال طرفيها روح االلتزام بأداء احلقوق والقيام بالواجبات والوفاء بااللتزامات والوعود 
والعه�ود والعق�ود، ولق�د تضاف�رت آيات كثرية تأم�ر بالوف�اء بالعهد منه�ا قوله تعاىل: 
ۡوفُ��واْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد 

َ
ۡوفُ��واْ بِٱۡلُعُقودِ{ )١) وقوله تعاىل: }َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َه��ا ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

َكَن َمۡس ُٔوٗل { )))وهلذا جيب أن يلتزم املسلم عند استثاره هبذا األساس األخالقي عند 
تعامله مع الناس تعاقدا وتعاهدا)٣). 

ع�دم مض�ارة الغري: فكل نش�اط اقتصادي –بل كل حق إنس�اين– يف اإلس�الم مرشوط 
بأمري�ن: األول: أن يك�ون مرشوع�ا، والث�اين: أال يك�ون يف العمل ب�ه إرضار بالغري)٤)، 
فال خيضع أي ترصف يف اإلس�الم للرغبات الش�خصية املطلقة دون اعتبار حلقوق الغري 

ومصاحلهم)٥)، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»ال رضر وال رضار« )٦).
الضابط الرابع: مراعاة حق املجتمع:

د عىل حق املجتم�ع يف املال، فجعل للالك احلق  م�ع احرتم اإلس�الُم للملكية الفردية أكَّ
يف الت�رصف يف ماله برشط عدم اإلرضار باملجتم�ع)٧)؛ لذا قد حرم عدة أمور حفظا حلق 
املجتمع كاالحتكار، والتنمية با ال يرضُّ املجتمع: سواء كان الرضر لعقوهلم كبيع اخلمور 

واملخدرات، أو الرضر بصفوفهم كبيع السالح لألعداء)8).
الضابط اخلامس: حتقيق الرفاهة الشاملة للفرد واملجتمع: 

فاإلس�الم ال يق�ر الرهبانية وال االنقطاع عن معرتك احلي�اة والعيش يف كنف الناس عالة 
عليهم؛ لذا حرم املسألة ورشع التنمية وحث عىل اإلنتاج، حتى تتحقق الرفاهة والسعادة 

)١)  سورة املائدة من اآلية: )١(. 
)))  سورة اإلرساء من اآلية: )٣٤(. 

)٣)  ينظر تفصيل هذا األساس يف: االستثار، د/ قطب سانو، مرجع سابق، ص�١٥9 – ١٦٧. 
)٤)  خصائص النظام االقتصادي د/ الرماين، مرجع سابق، ص�٣0. 

)٥)  صناديق االستثار د/ نزيه مروك، مرجع سابق، ص�٤٦. 
)٦)  رواه أبو داود يف املراسيل، ص: ٥٧، والدارقطني، كتاب البيوع ٣/ ٧٧، واحلاكم يف املستدرك )/ ٥٧. 

)٧)  املال يف القرآن، للشيخ/ حممود حممد غريب، الطبعة: األوىل، وزراة اإلعالم العراقي– بغداد، ١٣9٦ه� - ١9٧٦م، 
ص١٧.

)8)  املال يف القرآن، للشيخ/ حممود حممد غريب، مرجع سابق، ص١٧، ١8.
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للف�رد واملجتم�ع، فم�ن واجب املس�لم واملجتم�ع املنتج�ني أن يتطلعا إىل حي�اة الرفاهة 
والس�عادة واالستقرار، وذلك من خالل التفاين واالجتهاد يف التنمية، فعند حتقق التنمية 
وزيادهتا، يتحقق االستقرار واألمن واألمان، فبقدر ما تنمو ثروة املجتمع بقدر ما يتحقق 

ألفراده مبدأ الرفاهة الشاملة هلذا املجتمع، والعكس صحيح)١).
وألجل حتقيق هذا الضابط ال بد من مراعاة ما يأيت: 

اإللزام بأن تغطي التنمية األنش�طة االقتصادية الرضورية للمجتمع، فهذه التغطية فرض 
من فروض الكفاية.

التشغيل الكامل لرأس املال بحيث يتم توجيه كل املدخرات لإلنتاج والتنمية.
توزيع االستثار عىل املناطق واألقاليم لضان حتقيق التنمية االقتصادية املتوازنة. 

رضورة أن يس�تهدف االس�تثار تنمي�ة العنرص البرشي عن طريق رف�ع كفاءته اإلنتاجية 
وضان حد الكفاية من الدخل وتوفري مرشوعات البنية األساسية وغري ذلك))). 

الضابط السادس: التطوير والتغيي: 
يع�د التطوي�ر والتغيري من أهم ضوابط التنمية كونه عملية هت�دف إىل تطوير وتغيري حياة 
الن�اس إىل كل م�ا في�ه تقدم ورق�ي، ولكن عملي�ة التطوير والتغيري هذه ال ب�د أن يراعى 
فيه�ا م�دى قابلية األفراد واس�تطاعتهم لذل�ك، حتى ال يكلف الناس أكثر من وس�عهم 
ُ َنۡفًس��ا إِلَّ وُۡس��َعَها{ )٣) فتفش�ل  لوا ما ال يطيقون، قال تعاىل: }َل يَُكّلُِف ٱللَّ أو حيمَّ

العملية من حيث يراد هلا النجاح. 
وعملي�ة التغيري تكون يف التنمية دائا نح�و األفضل، وذلك لوجود فرق مهم بني كلمتي 
التغيري والتنمية، فالتنمية دائًا تعني التحس�ني والرقي والزيادة يف اليء، بينا التغيري قد 
يكون ملا هو حس�ن، كا يكون ملا هو س�يئ، وقد ورد لفظ التغيري يف موضعني من القرآن 
َ لَۡم يَُك  نَّ ٱللَّ

َ
الكري�م، أوهل�ا يف س�ورة األنفال يف قول اهلل س�بحانه وتعاىل: }َذٰلَِك بِ��أ

)١)  ينظر بترصف: املدخرات د/ قطب س�انو، الطبعة: األوىل، دار النفائس– األردن، ١)١٤ه�/ 00١)م، ص١٣٧، 
 .١٣8

)))  ينظر بترصف: صناديق االستثار د/ نزيه مروك، مرجع سابق، ص�٤٧، ٤8. 
)٣)  سورة البقرة: من اآلية رقم 8٦).
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َ َسِميٌع َعلِيٞم{)١).  نَّ ٱللَّ
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُيَغّيِ ٰ قَۡوٍم َحتَّ ۡنَعَمَها َعَ

َ
ا ّنِۡعَمًة أ ٗ ُمَغّيِ

 ٰ ُ َما بَِقۡوٍم َحتَّ َ َل ُيَغّيِ  وثانيه�ا يف س�ورة الرعد يف قول اهلل س�بحانه وتع�اىل: }إِنَّ ٱللَّ
نُفِسِهۡم{))). 

َ
واْ َما بِأ ُ ُيَغّيِ

فالتغي�ري ال�وارد يف اآلية األوىل إنا هو تغيري نحو الس�يئ، بحيث إن اهلل ال يغري نعمته إىل 
نقمة إال إذا حصل ما يقتيض ذلك. 

وإنا أريد التغيري نحو األحسن كا جاءت اآلية الثانية، وهو املراد.

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

وى
�ق ل�ب ط�ب�قعهق ا

للفتوى يف اإلسالم مكانة عظيمة وطبيعة وأحكام مميزة ليس حمل تفصيلها هنا؛ بل أكتفي 
بذكر اجلانب األعظم لطبيعة الفتوى وهو: مرونتها ومناسبتها للمتغريات واملستجدات.
فاألحكام نوعان: نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها فال يتغري بتغري الزمان واملكان، 
كوج�وب الواجب�ات وحتريم املحرمات واحلدود املقدرة بال�رشع، والنوع الثاين: أحكام 
تتبدل بتبدل الزمان وأخالق الناس وهي األحكام االجتهادية الثابتة بالقياس أو املصلحة 
أو العرف)٣)، ومن األمثلة عىل تغري الفتوى بتغري الزمان: أنه ملا ندرت العدالة وعزت يف 
هذه األزمان، قال الفقهاء بقبول ش�هادة األمثل فاألمثل، واألقل فجورا فاألقل، وقالوا 
نظ�ري ذل�ك يف القض�اة وغريه�م إذا مل يوجد إال غري الع�دول: أقمنا أصلحه�م، وأقلهم 
فجورا؛ لئال تضيع املصالح وتتعطل احلقوق واألحكام، فقد حسن ما كان قبيحا، واتسع 
م�ا كان ضيق�ا، واختلفت األحكام باخت�الف األزمان، فإن خيار زمانن�ا هم أراذل أهل 
الع�رص األول، وكذلك جوزوا حتليف الش�هود عند إحل�اح اخلصم إذا رأى احلاكم ذلك 
لفساد الزمان، وجوزوا أيًضا إحداث أحكام سياسية لقمع أرباب اجلرائم عند كثرة فساد 
الزم�ان، وأول م�ن فعل ذلك عمر بن عبد العزيز -ريض اهلل عنه- فإنه قال: »س�تحدث 

)١)  سورة األنفال: من اآلية رقم ٥٣.
)))  الرعد: من اآلية رقم ١١.

)٣)  ينظر بترصف: بحث أثر الزمان يف االجتهاد األصويل – دراسة نظرية تطبيقية، أ/ مصطفى بن شمس الدين، بدون 
طبعة، ص٦. 



388

مؤتمر: لافادى - إشكلابلت لادلقع  آللق لامسا يل                      17، 18 أغسدس 2015م / 2، 3 ذي لا عطة 1436هـ

للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«.
وأغلب الفتاوى االقتصادية هي من النوع الثاين، تتغري بتغري الزمان واملكان واألشخاص، 

تبعا لتغري األعراف والعادات أو تغري احتياجات الناس أو حدوث رضورة )١). 
لذلك اشرتط يف املفتي أن يكون متمكنا من نوعني من الفهم: 

الن�وع األول: فه�م الواق�ع وفقهه واس�تنباط عل�م حقيقة م�ا وقع بالقرائ�ن واألمارات 
والعالمات حتى حييط به علا.

النوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكم اهلل يف املسألة، فالعامل هو من يتوصل 
بمعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله))). 

كا جيب عىل املفتي مراعاة املآالت يف تنزيل احلكم عىل املس�ألة املس�تفتى عنها، فعليه أن 
يلح�ظ م�ا يؤول إلي�ه احلكم عىل املس�ألة من نتائج، فق�د حيكم املجته�د أو املفتي بجواز 
واقع�ة ما نظرا للمآالت الراجحة التي تقتيض جلب املصلحة ودفع املفس�دة، وقد حيكم 

بعدم جواز واقعة ما ملآالت راجحة تقتيض جلب مفسدة ودفع مصلحة)٣). 
ومم�ا يوض�ح ذلك أن طريق�ة األئمة األربعة يف فهمهم فقه الواق�ع ال خترج يف مجلتها عن 
طري�ق الس�لف الصالح من الصحابة والتابعني وتابعيهم ألهن�م حذوا حذوهم، واقتفوا 

آثارهم بعد أن دونوا مذاهبهم وفتاوهيم، فضاًل عن تقارب زماهنم.
ولعل أقرب مثال يرتبط بورقتنا هذه هو مس�ألة التس�عري، وس�أعرض لفتاوى الس�لف 

فيها، مشرًيا إىل مظهر املرونة يف فهمهم له. 
أفتى س�عيد بن املس�يب، وربيعة، وحييى بن سعيد بجواز التسعري، وهو وضع السعر عىل 

املتاع، ويمنع البائع الزيادة عليه أو النقصان عنه، وذلك بأمر احلاكم.
وقوهلم بجواز التس�عري خيالف ما رواه أبو هريرة أن رجاًل جاء إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: 
ر. فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل، فقال: يا رسول اهلل، سعر. فقال: بل  »يا رسول اهلل، َسعِّ

اهلل خيفض ويرفع وإين ألرجو أن ألقى اهلل وليس ألحد عندي مظلمة«. 

)١)  ينظر بترصف: بحث أثر الزمان يف االجتهاد األصويل، أ/ مصطفى بن شمس الدين، املرجع السابق، ص9. 
)))  ينظ�ر بترصف يس�ري: إعالم املوقعني عن رب العاملني، لإلمام ابن قي�م اجلوزية، الطبعة: األوىل، دار الكتب العلمية 

– بريوت، ١٤١١ه�/ ١99١م، ج١، ص٦9. 
)٣)  بحث أثر الزمان يف االجتهاد، أ/ مصطفى بن شمس الدين، مرجع سابق، ص٧. 
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ويف رواي�ة »إن اهلل هو املس�عر القابض الباس�ط الرازق، وإين ألرج�و أن ألقى اهلل وليس 
ألحد منكم يطالبني بمظلمة من دم وال مال«. 

فه�ذا رس�ول اهلل ال ي�رىض بالتس�عري ويش�ري إىل أنه ظلم ملا في�ه من جر الن�اس عىل بيع 
أمواهل�م ب�ا ال يرضون به، و اهلل مل يبح أكل أم�وال الناس بالباطل إال إذا كانت جتارة عن 

تراض. 
مما جيعلنا نتساءل: ما الذي استند إليه املجوزون؟ هل ورد حديث آخر يبيح التسعري؟ 

نق�ول: ال، مل ي�رد، ولكنها املصلح�ة ورفع الرضر عن الن�اس)١) ومعرفته�م بفقه الواقع 
ه�ي التي جعلتهم يقولون باجلواز، فهذا لس�ان حاهلم وهو اإلمام الباجي املالكي يقول: 
إن�ه نظ�ر إىل مصالح الناس ومنع لإلفس�اد عليهم، وليس فيه ج�ر للباعة عىل البيع حتى 
يكون منافًيا للملك، ولكنه منع من البيع بغري هذا الس�عر عىل حس�ب ما يرى اإلمام من 
املصلحة فيه للبائع وال�مبتاع، وال يمنع البائع ربًحا وال يسوغ له منه ما يرض الناس))). 

ق�ال أس�تاذنا الدكتور/ حممد مصطفى ش�لبي: »ومن تأمل لفظ احلدي�ث بروايتيه مل جيد 
في�ه أن التس�عري حرام ال ترصحًيا وال تلوحًيا، بل غاية ما في�ه تفويض األمر هلل تعاىل؛ ألنه 
القاب�ض الباس�ط، وأم�ر هل�م بالدعاء كي يرف�ع اهلل ما نزل هب�م، ومل يكن ثم�ة غري غالء 
الس�عر، والغالء كا يكون من حتكم أصحاب الس�لع يكون من قضية العرض والطلب، 
فلو كان الذي حدث يف عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو حتكم التجار بقصد اإلرضار بالناس ما 

تركهم من غري تسعري رفًعا هلذا الظلم ولكنه جمرد الغالء فقط«.)٣) 
وعل�ل الق�ايض عبد الوه�اب املالكي ذلك بقول�ه: »فإذا ثبت ذلك فال�ذي خياف رضره 
بعقد التس�عري هو الزيادة فيه، وهذا يمكن حس�مه بأن يقال ملن حيط السعر: إما أن تلحق 
بالن�اس وإما أن تنرصف، ومثال�ه: أن يكون بيع الناس مثاًل للخبز عرشة أرطال بدرهم، 
فيبت�دئ هو البيع عىل ثانية، فيقال له: إنا ال نس�عر علي�ك، وال يلزمك البيع با ال ختتار، 
ولك�ن نأم�رك بأن ال ترض بالناس تغي األث�ان زيادة عىل بيع غريك لئ�ال يقتدي الباقون 
ب�ك، فيرض ذل�ك بالناس، فإما بِْعه ع�ىل بيعهم، وإال أزلن�ا األرضار عن الناس برصفك 

)١)  فقه الواقع، دراسة أصولية، د/ عبد الفتاح الدمخييس، مؤسسة قرطبة للنرش، طبعة )00)، ص: ١١١. 
)))  املنتقى رشح املوطأ ٥/ ١8. 

)٣)  تعليل األحكام، ص: ٧9. 
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عنهم«.
وق�د روي أن عم�ر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- قال حلاطب بن أيب بلتعة وهو يبيع زبيًبا 

له بالسوق: إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع من سوقنا)١).
ويفه�م م�ن ذل�ك أن الذين منعوا التس�عري وقف�وا عىل ظاه�ر احلديث وهم: الش�افعية، 
واحلنابل�ة، وفرق احلنفية، ومالك، وأش�هب من املالكية، وابن تيمي�ة وتلميذه ابن القيم 
بني غالء السعر إن كان بفعل عامل العرض والطلب، وبني إخفاء التجار للسلع، فمنعوا 
التسعري يف احلالة األوىل، وأجازوه يف احلالة الثانية، بل أوجبه بعضهم، وليس يف القول به 

خمالفة حلديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لكنه نظر ملصالح الناس، كا ذكر الباجي رمحه اهلل.
وهذا ما نسميه بفقه الواقع ))).

وم�ن هن�ا جاءت ُجل الفت�اوى االقتصادية م�ن دار اإلفتاء املرصية س�واء كانت املجيزة 
للوقائع املس�تجدة -كفتوى جواز إخراج الزكاة للمستشفيات- أو املحرمة هلا – كفتوى 
التس�ويق الش�بكي- مراعية لضوابط التنمية االقتصادية، ويف املبحث القادم أذكر بعض 

ناذج من هذه الفتاوى. 

)١)  املعونة )/ ١0٣٥. 
)))  فقه الواقع، دراسة أصولية، د/ عبد الفتاح الدمخييس، ص: )١١.
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 املبحث الثاني: 
مناذج من فتاوى دار اإلفتاء املصرية تراعي ضوابط التنمية االقتصادية

دار اإلفت�اء املرصية مؤسس�ة عريقة وس�طية تراع�ى يف فتاوهيا التيس�ري وحتقيق املصلحة 
للب�الد والعباد، خب�رية بالواقع املرصي عىل مر عصوره منذ نش�أهتا، ومن أجل ما راعته 
ال�دار يف فتاوهيا االقتصادية هو: ضوابط التنمية، ويف هذا املبحث ذكر هلذه الناذج وهي 

كالتايل: 
النموذج األول: فتوى رصف الزكاة للجهات العاجية:

جاء يف الفتوى رقم 0١٣) لسنة 00٣)م جوابا عن سؤال: هل جيوز رشًعا رصف أموال 
الزكاة لبناء مستشفى الرسطان لألطفال، وكذا دعم قسم القلب املجاين بالقرص العيني؟ 

يتضمن ما يأيت: 
بدأ الرد ببيان أن يف األموال حقا غري الزكاة كحق الصدقات والوقف، ثم نصحت الدار 

القائمني عىل املرشوع بإنشاء صناديق ثالثة: -
الصن�دوق األول: يك�ون للوق�ف، فيوقف فيه الن�اس أمواهلم وجيعل�ون ريعها وثمرهتا 

لصالح هذا املستشفى وعالج املرتددين عليها أبد الدهر.
والصن�دوق الث�اين: يك�ون للصدق�ات، ويتصدق من�ه عىل البن�اء والتأس�يس والصيانة 

ا وفنيًّا. وإظهار هذا املبنى بصورة الئقة باملسلمني إنشائيًّا ومعاريًّ
والصندوق الثالث: يكون للزكاة يرصف منه عىل اآلالت وعىل األدوية وعىل مصاريف 
الع�الج واإلقام�ة واألكل وال�رشب املتعلق�ة بامل�رىض بصورة مب�ارشة أو بص�ورة غري 
مب�ارشة، كمرتب�ات املوظفني وأج�ور األطباء ومصاري�ف العملية اجلراحية واألش�عة، 

ونحو ذلك...
وحثت الدار املسلمني يف كل مكان -داخل مرص وخارجها- عىل املسامهة يف هذا العمل 
اجللي�ل الذي خُيفف فرط األمل عن أطفال الناس مجيًع�ا، وجعلت ذلك من باب الرتاحم 

والسعي يف عارة األرض ومصلحة الناس.
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مدى مراعاة الفتوى لضوابط التنمية: 
املالح�ظ من الفتوى أهن�ا راعت ضوابط التنمية؛ حيث أوصت الفتوى بإنش�اء صناديق 
للزكاة والوقف للمسامهة يف عالج املرىض، والزكاة والوقف من أبرز املصادر التي حتقق 

التنمية االقتصادية يف املجتمعات اإلسالمية، وبيان ذلك كالتايل: 
أوال: لل�زكاة دور كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية للمجتمع؛ حيث إن الزكاة معناها يف 
اللغ�ة: الطهر والناء، والناء ينرصف إىل ناء مال املعطي وكذلك اآلخذ وأخريا ناء مال 
املجتمع؛ إذ إن الزكاة تتجه مبارشة خللق طاقات إنتاجية برشية جديدة يف املجتمع وذلك 
عن طريق مبدأ: »حتقيق الغناء للفقري«، من منطلق قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »أغنوهم عن السؤال«، 

ا أحد أسلوبني:  والزكاة يف سبيل حتقيق هذا املبدأ تسلك اقتصاديًّ
األسلوب األول: أسلوب القوة الرشائية، والذي يتمثل يف أن يقدم للفرد من األموال ما 

يمكنه من رشاء طعام و ثياب وسكن وعالج وغري ذلك من احلاجات األصلية.
األس�لوب الثاين: أس�لوب القوة اإلنتاجية، حيث نص الفقهاء عىل أن من حيس�ن حرفة 
أو جت�ارة -كإعطاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص للرجل قادوًما وقوله له »اذهب واحتطب وال أراك إال بعد 
ثالث«- وكان من مس�تحقي الزكاة، ال يقدم له الطعام أو ثياب، وإنا يقدم له رأس مال 

حرفته، وهذا األسلوب هو األصل يف إخراج الزكاة.
ف�إذا كان ه�ذا الف�رد ال حيس�ن ذلك نبحث عن الس�بب، ف�إذا كان مرج�ع ذلك املرض 
والعجز – كا هو احلال يف سؤال الفتوى- أو غري ذلك مما ال يساعد عىل قيامه باإلنتاج، 
فيمك�ن أن يعطى املال حتى يزول هذا الس�بب املانع م�ن اإلنتاج، أو يعطى له عن طريق 
خل�ق طاقات إنتاجية مادية بأن يملك أص�اًل إنتاجيًّا كمنزل أو حانوت يمكنه من عائده 

أن يعيش)١).
والناظ�ر يف الفت�وى جي�د أهن�ا راعت ه�ذا البعد اإلنتاج�ي يف الزكاة فأوص�ت بصندوق 
لل�زكاة للرصف منه ع�ىل اآلالت وعىل األدوية وعىل مصاريف العالج واإلقامة واألكل 
وال�رشب املتعلقة بامل�رىض بصورة مبارشة أو بص�ورة غري مب�ارشة، كمرتبات املوظفني 

وأجور األطباء ومصاريف العمليات اجلراحية واألشعة. 

)١)  ينظر بترصف: متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي، د/شوقي دنيا، مرجع سابق، ص�80) -8٣). 
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وهذا كله حتى يتم إزالة الس�بب املعطل لإلنتاج وهو املرض، فإذا زال املرض كان هناك 
تشغيل للطاقات اإلنتاجية، فتحصل التنمية للبالد والعباد.

ثانيا: للوقف عىل املستش�فيات واملرىض أثر كب�ري أيضا يف حتقيق التنمية االقتصادية –بل 
الش�املة– للمجتمع�ات؛ حيث إن الوقف ع�ىل الرعاية الصحية لألف�راد يعتر نوعا من 
أن�واع االس�تثار يف العملي�ة اإلنتاجية؛ فإن�ه إذا توفرت الرعاية الصحي�ة لألفراد حصل 

تطور للموارد البرشية كا وكيفا.
فم�ن الناحي�ة الكمي�ة تس�اعد الرعاي�ة الصحي�ة يف تقلي�ل نس�بة الوفيات ب�ني األطفال 
والشباب، وهذا من شأنه أن حيافظ عىل عدد السكان وبخاصة القوة البرشية التي تسهم 

يف زيادة اإلنتاج.
وأم�ا م�ن الناحية الكيفية فإن الرعاية الصحية تس�هم يف القضاء ع�ىل األمراض املتوطنة 
– كم�رض الرسطان والقلب-، وبالتايل التأثري عىل مقدرهتم اإلنتاجية س�واء بالنس�بة 
لساعات العمل أو بالنسبة ملقدار العمل الذي يؤدونه أثناء حياهتم، وبذلك يرتفع معدل 

الكفاية اإلنتاجية ويزيد اإلنتاج والتنمية الشاملة يف املجتمع.
ه�ذا وقد وعى املس�لمون قديا هذه األمهي�ة الكرى للوقف عىل صح�ة األفراد وتأثريه 
عىل التنمية االقتصادية بل التنمية الش�املة للمجتمع، فكانوا يوقفون األوقاف الواس�عة 
عىل إنش�اء املستش�فيات واملراكز الصحية، ون�رش مهنة الطب وما يتعل�ق هبا من متريض 

وصيدلة، وكل ما يتعلق بصحة اإلنسان)١).
وه�ذه الفتوى كان هلا عظيم األثر يف الواقع العمي؛ حيث التزم القائمون عىل مستش�فى 
٥٧٣٥٧ لع�الج رسط�ان األطفال بتوصية دار اإلفتاء، فقاموا بإنش�اء الصناديق الثالثة، 
وكانت نتيجة ذلك زيادة يف التنمية؛ حيث وصل نسبة الشفاء يف عام 0١٤)م إىل )٧%، 

وهي نسبة قريبة جدا من نسب الشفاء العاملية من هذا املرض اخلبيث وهي %8٥ ))).

)١)  ملزيد من التفصيل ينظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتاعية، لألس�تاذ/ عبد العزيز علوان س�عيد عبده، 
رس�الة ماجستري يف االقتصاد اإلسالمي – كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة أم القرى،١٤١٧ه�/١99٧م، 

ص�9٥ – ١0٣. 
 )))  ينظ�ر أخب�ار موق�ع مستش�فى رسط�ان األطف�ال ٥٧٣٥٧، بتاري�خ: ١٥ إبري�ل 0١٤)م، ع�ىل الراب�ط الت�ايل:

.http://www.57357.com/2014 
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النموذج الثاين: فتوى حتريم االستياء عىل أنابيب الغاز وبيعها بسعر مرتفع:
جاء يف الفتوى رقم ٥8٤ لس�نة 0١١)م جوابا عن س�ؤال: تعاين بعض األماكن يف مرص 
من َعَوٍز ش�ديد يف أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه األزمة فيعقدون اتفاقات مع 
القائمني عىل املس�تودعات ليش�رتوا منهم حصًصا كاملة فيبيعوها بأس�عار مضاعفة. فا 

حكم ذلك يف الرشع؟ يتضمن ما يأيت: 
أن هذا الفعل حمرم؛ ألنه فيه استيالء عىل املال العام، وفيه أيضا حيلولة دون وصول الدعم 
إىل مس�تحقيه، ك�ا أنه يع�د اعتداء عىل أموال الن�اس بالباطل وبغيا وفس�ادا يف األرض، 
وخيانة لألمانة، واحتكارا، ثم ختمت الفتوى بتوصية من يعلم هبؤالء أو أولئك أن يقوم 
بواجبه يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ بالنصح ملن ينتصح منهم، أو السعي يف دفع 

رشهم بتبليغ اجلهات املسؤولة لتقوم بواجبها يف إيقافهم عن َغيِّهم وَبْغِيهم. 
مدى مراعاة الفتوى لضوابط التنمية: 

هذه الفتوى جاءت مراعية ألكثر من ضابط من ضوابط التنمية، وبيان ذلك كالتايل: 
أوال: جاءت مراعية لضابط العقيدة؛ ألن النش�اط االقتصادي يف اإلس�الم – كا سبق– 
ال هي�دف إىل النفع املادي فقط بل هو وس�يلة لغاية عظم�ى وهي: إعار األرض وهتيئتها 
للحياة اإلنس�انية، فحرمت الفتوى هذا الفعل املسؤول عنه مراعاة هلذا الضابط؛ إذ ليس 
يف االس�تيالء عىل مال الناس واملجتمع واستغالل حاجات الناس أي جانب إنساين وال 
إعار لألرض، بل هو فعل يدل عىل عدم مراقبة صاحبه هلل تعاىل ففيه خيانة هلل ولرسوله 

وللمجتمع.
فمراع�اة ه�ذا الضاب�ط كان واضح�ا يف الفت�وى؛ حيث ج�اء فيها: »وتواط�ؤ أصحاب 
مستودعات األنابيب مع هؤالء اجلشعني يعد رشًعا خيانة لألمانة التي ائتمنهم عليها اهلل 
تعاىل ورس�وله صىل اهلل عليه وآله وسلم وائتمنهم عليها املجتمع الذي عاشوا يف ظالله، 
ه؛ فهم داخلون يف قوله تعاىل:  ه، ثم َس�َعْوا يف َضرْيِ ومل حيافظ�وا ع�ىل ماله، وأكلوا من َخرْيِ
نُتۡم َتۡعلَُموَن{)١)، 

َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
َ َوٱلرَُّس��وَل َوَتُونُٓواْ أ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتُونُواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

)١)  سورة األنفال، من اآلية: ٧).
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َ َل ُيِ��بُّ ٱۡلَآئِننَِي{)١)، كا أن يف فعلهم ذلك تبديًدا للال  واهلل تع�اىل يقول: }إِنَّ ٱللَّ
الع�ام؛ ألهنم مس�تأمنون عىل هذه الس�لع املدعوم�ة للمواطنني ليحصل�وا عليها من غري 
عناء، فتفريطهم يف هذه األمانة وتس�هيلهم للجش�عني أن حيصلوا عىل األنابيب ليبيعوها 
للناس بأغىل من سعرها هو مشاركة هلم يف الظلم والبغي واالستيالء عىل حقوق الناس«. 
ثاني�ا: ك�ا أهنا راعت ضابط احلالل واحلرام؛ حيث حرمت الفتوى هذه املعاملة ألن فيها 
أكال ألم�وال الناس بالباط�ل، وارتكابا جلريمة االحتكار الذي يؤدي إىل تعطيل مس�رية 
التنمي�ة، فق�د جاء يف الفتوى: »ومعن�اه – أي معنى ارتكاب هذا الفع�ل- أيضا احليلولة 
دون وصول الدعم إىل مس�تحقيه من املواطنني خاصة البس�طاء وحمدودي الدخل الذين 

يرهقهم رشاؤها بسعر مرتفع، وكل ذلك ُيَعدُّ اعتداًء عىل أموال الناس بالباطل«. 
وجاء فيها أيضا: »واالحتكار س�بٌب يف انتشار احلقد والكراهية وتفكك املجتمع واهنيار 
العالق�ات بني األفراد، ويرتت�ب عليه العديد من املش�كالت االقتصادي�ة واالجتاعية؛ 

كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة واملحسوبية والنفاق والرسقة والغش«.
ثالث�ا: مراع�اة ضابط�ي األخالق وح�ق املجتم�ع؛ حيث حرم�ت الفتوى ه�ذه املعاملة 
مس�تدلة ب�أن فيها خيان�ة لألمانة وعدم وف�اء بالعهود، وإرضارا بالغ�ري واملجتمع، وغري 
ذلك من األمور التي تتناىف مع ضابطي األخالق وحق املجتمع اللذين مها أس�اس جيب 
تواف�ره يف عملي�ة التنمي�ة، فراعت الفت�وى هذين اجلانب�ني بوضوح فقد ج�اء فيها: »فا 
يفعله املس�ؤولون عن خمازن األنابيب أو املتولون لبيعها من التواطؤ مع بعض اجلش�عني 
ببيعها هلم الس�تغالل حاجة الناس وإغالئها عليهم يعد رشًعا خيانة لألمانة وافتياًتا عىل 
ويل األمر، وتس�هيال لالس�تيالء ع�ىل املال الع�ام وأكل أموال الناس بالباط�ل، وتضييًعا 
للحق�وق، وإجحافا باملحتاجني وحمدودي الدخل، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب، 
أما أولئك املس�تغلون اجلش�عون الذين يسعون يف الدخول يف أس�عار األنابيب إلغالئها 

فقد دخلوا يف أبواب غليظة من اإلثم والبغي واإلفساد يف األرض«. 
النموذج الثالث: فتوى حتريم التسويق الشبكي: 

ج�اء يف الفتوى رقم )٥8 لس�نة 0١١)م جوابا عن س�ؤال: حكم التس�ويق الش�بكي؟ 
)١)  سورة األنفال، من اآلية: ٥8.
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مضمونه كالتايل: 
أن الدار حرمت هذه املعاملة –وقد س�بق القول بجوازها– بعد أن تصورت املس�ألة من 
املختص�ني؛ وذل�ك مل�ا تضمنته ه�ذه املعاملة من آثار س�لبية عىل االقتصاد، ومل�ا فيها من 
صوري�ة العقد، فاهلدف األس�ايس منها العمولة والربح الرسيع وليس الس�لعة، وملا فيها 
م�ن اإلخ�الل بمنظومة العمل واإلنتاج، كا أهنا وس�يلة تدفع األفراد إىل ممارس�ات غري 

أخالقية كالكذب.
مدى مراعاة الفتوى لضوابط التنمية: 

أوال: لق�د تأث�رت هذه الفتوى تأثًرا واضًحا بالواقع العمي؛ حيث كثر الس�ؤال عن هذه 
املعامل�ة كثرًة جعلت دار اإلفتاء متعن النظر يف تصورها وبعد متام التصور حكمت الدار 

بحرمتها بعد أن أفتت يف بدء األمر بجوازها. 
وه�ذا دلي�ل واضح عىل ما مر ذكره أنه م�ن الرضوري يف الفتوى أن يفه�م املفتي الواقع 
ويتصوره جيدا حتى يمكنه احلكم عليه؛ لذا توقفت دار اإلفتاء عن اجلواب عن األسئلة 
املتعلق�ة هب�ذه املعامل�ة حتقيقا هل�ذا املبدأ املهم الذي جي�ب أن يراع�ى يف الفتوى، ونصت 
الفت�وى ع�ىل هذا فقد جاء فيه�ا: »وتزداد أمهي�ة تصوير الفت�اوى إذا تعلقت باملعامالت 
املس�تحدثة؛ كا هو احلال يف التس�ويق الشبكي والتسويق اهلرمي، وقد تبني أن هلذا النوع 
من املعامالت تأثريات اقتصادية واجتاعية واس�عة املدى بعد ازدياد الشكوى منها ومن 
آثاره�ا؛ ولذلك أحجمت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املرصية عن اس�تمرار الفتوى بِحلها 
حت�ى تس�تجمع املعلومات املتاحة ح�ول هذه املعام�الت وتدرس مآالهت�ا واآلثار التي 
يمكن أن تسببها عىل االقتصاد املحي، واجتمعت األمانة يف هذا الصدد باألطراف ذات 
الصل�ة هب�ذه املعاملة؛ حرًصا عىل االطالع املبارش عىل تفاصيله�ا، ملتزمًة بالنظر يف واقع 
املعاملة يف مرص، فقابلت األمانة يف هذا الس�ياق مس�ؤواًل عن تس�ويق إحدى معامالت 
التسويق الشبكي بإحدى الرشكات املارسة هلا يف الرشق األوسط...، وبعض األطراف 
املعارض�ة ملارس�ة ه�ذا النوع من املعام�الت؛ للوقوف ع�ىل مدارك رفضهم ملارس�تها، 

وبعض خراء االقتصاد واالجتاع؛ لبيان هذه اجلوانب التي تتعلق هبا سلًبا وإجياًبا«. 
ثانيا: لوحظ مراعاة هذه الفتوى لضوابط التنمية، وبيان ذلك من وجهني: 
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الوج�ه األول: مراعاهت�ا لضابط حق املجتمع؛ فلقد حرمت الفتوى هذه املعاملة بس�بب 
إرضارها بحق املجتمع إرضارا يؤثر س�لبا عىل العمل والتنمية، فقد جاء يف الفتوى: »أن 

مؤرشات التحليل االقتصادي هلذه املعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سلبي، أمهها: 
أ- غياب الرقابة املالية.

 ب- التأث�ري الس�لبي هلذه املعامل�ة عىل االقتصادي�ات املحلية، وذلك يتض�ح يف جانبي: 
اإلنتاج، وحجم االدخار من العملة األجنبية.

ج- واألثر اخلطري عىل منظومة القيم يف املجتمعات، من خالل التشجيع عىل االستهالك 
غري الرشيد، وعىل االجتاه نحو الكسب الرسيع الذي ال ينتج عن حتسن يف حجم اإلنتاج«.
وجاء فيها أيضا: »واملعاملة املسؤول عنها -والتي يمكن تسميتها بالرشاء التسويقي- قد 
اش�تملت عىل معاٍن ال تظه�ر إال من خالل تتبع املآالت ومراجعة خراء الس�وق، وهذا 
جيعله�ا حراًما رشًعا، وأه�م هذه املعاين: خمالفة هذه املعامل�ة لرشطني من رشوط صحة 

املعامالت املستحدثة ومها: 
١- اش�رتاط حفاظ املعاملة عىل اتزان الس�وق، وهو الرشط الذي من أجله حرم الرشع 

الرشيف االحتكار وتلقي الركبان، مما جيعل هذه املعاملة ذات تأثري سلبي عىل السوق.
)- حتقيق مصلحة املتعاقدين؛ حيث إن مصلحة املش�رتي املس�وق تزيد نس�بة املخاطرة 

فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة حتقق رشط العائد املادي للتسويق«.
وجاء فيها أيضا: »وبناء عىل ذلك كله: فإن هذه املعاملة تكون هبذه احلال املس�ؤول عنها 
حراًما رشًعا؛ الش�تاهلا عىل املعاين الس�ابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل االختصاص 
أن ش�يوع مث�ل هذا النمط من التس�ويق خُيِلُّ بمنظوم�ة العمل التقليدي�ة التي تعتمد عىل 
الوسائط املتعددة، وهو يف ذات الوقت ال ُينِشُئ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، 

وُيضيِّق فرص العمل-«.
الوج�ه الثاين: مراعاة الفتوى لضاب�ط األخالق؛ حيث حرمت هذه الفتوى تلك املعاملة 
ب من التسويق قد  إلخالهلا بضابط األخالق؛ فقد جاء يف الفتوى: »وُوِجد أن هذا الرضَّ
يدفع األفراد إىل ممارسات غري أخالقية من كذب املوزع أو استخدامه أللوان من اجلذب 
يمك�ن أن متثل عيًبا يف إرادة املش�رتي؛ كالرتكيز عىل قضية العمول�ة، وإهدار الكالم عن 
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العقد األساس وهو رشاء السلعة«. 
فتحريم دار اإلفتاء هذه املعاملة جاء مراعيا لضوابط التنمية، بينا القول بحلها يؤدي إىل 
خلق بيئة بعيدة عن التنمية واإلنتاج والعمل، بيئة اس�تهالكية يس�تنزف فيها نس�بة عالية 
من املال واجلهد كان من املمكن االس�تفادة منها يف مش�اريع اس�تثارية حقيقية تزيد من 

تنمية املجتمع.
النموذج الرابع: فتويا جواز االستثامر يف أذون اخلزانة، وشهادات قناة السويس: 

كان مقتى اجلواب يف الفتوى رقم ١0١9 لسنة 009)م املسؤول فيها عن االستثار يف 
أذون اخلزانة، والفتوى رقم ٧٥٤) لس�نة 0١٤)م املسؤول فيها عن االستثار يف شهادة 

قناة السويس اجلديدة ما يأيت: 
أن كال من أذون اخلزانة وش�هادات قناة الس�ويس عقد متويل استثاري مبناه عىل الفضل 
وم�كارم األخ�الق وس�د احلاج�ات وكش�ف الُك�َرب، ولي�س عق�د قرض، فه�و عقد 
مس�تحدث جائ�ز؛ ألن�ه قائم عىل مراع�اة املصالح واملناف�ع، خاٍل م�ن املحاذير الرشعية 

املفسدة للعقود كالربا والغرر والرضر. 
مدى مراعاة الفتوى لضوابط التنمية: 

ا  أذون اخلزانة وشهادات االستثار –والتي منها شهادات قناة السويس- تندرج اقتصاديًّ
حتت مس�مى الس�ندات احلكومية، والفتوى يف دار اإلفتاء اآلن ع�ىل جوازها؛ نظرا ألهنا 
عق�د متوي�ل -وليس قرًض�ا- يرتتب عليه مصال�ح وخيلو من املحاذي�ر الرشعية، وحيقق 

التنمية االقتصادية ويراعي ضوابطها وذلك من عدة وجوه: 
الوج�ه األول: أن�ه يمكن للحكومات أن حتقق عن طريق إصدار هذه الس�ندات الرفاهة 
الش�املة والت�وازن االجتاعي يف املجتمع –ال�ذي هو أحد ضواب�ط التنمية-؛ حيث إن 
الس�واد األعظ�م م�ن أفراد املجتم�ع يعزفون عن اس�تثار مدخراهتم لس�بب أو ألمر ما، 
وهذه الوس�يلة االستثارية يمكن اس�تخدامها يف حث هؤالء عىل إخراج مدخراهتم من 
دياج�ري االكتن�از املحرم إىل عامل اس�تثاري رحب، مما ي�ؤدي إىل حتقق الرفاه�ة والتنمية 

الشاملة لألفراد واملجتمع )١). 
)١)  ينظر بترصف: املدخرات، د/ قطب سانو، ص٣٤٣، ٣٤٤.
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ومراعاة هذا اجلانب االقتصادي اهلام يف مس�رية التنمية واضح جدا يف تعليل دار اإلفتاء 
املرصي�ة؛ حي�ث ج�اء يف فتوى ش�هادات قن�اة الس�ويس: »إن األرباح املقدم�ة عىل هذه 
الش�هادات إن�ا هي لتش�جيع األفراد ع�ىل االكتتاب فيها؛ حت�ى ُيمِكَن للدول�ة مواجهُة 
التحديات وَحلُّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية املستدامة بأسلوٍب حكيم.
ك�ا أن اهل�دف م�ن إصدار ه�ذه الش�هادات هو: دع�م الوع�ي االدخاري ل�دى مجهور 
املتعامل�ني، ومتويل خطة التنمية يف الدولة، وتقوي�ة االقتصاد املرصي يف منظومة تنهض 
باملجتم�ع وتعزز أس�باب التكافل والتعاون فيه، مع احلف�اظ عىل هوية وأمن الوطن ضد 
أي خماط�ر مس�تقبلية. وعلي�ه فإن هذه الش�هادات عقوُد متوي�ٍل جديدٌة خالي�ٌة ِمن الغرر 
�ُق مصالَح أطرافها، ول�ذا فهي معامالٌت جائ�زٌة وال يشء فيها، وال  قِّ وال�رضر والربا حُتَ

مانع ِمن االستثار فيها رشًعا«.
الوجه الثاين: أن إصدار هذه الس�ندات ينبغي أن يندرج ضمن قاعدة السياس�ة الرشعية 
الت�ي توج�ب عىل الراع�ي مراعاة كل ما من ش�أنه حتقيق مصالح ومناف�ع الرعية، والتي 
تقت�يض من الراع�ي اختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون وقوع أي مش�كالت اقتصادية، 
فإصدار السندات من هذه التدابري؛ حيث إهنا حتول دون وقوع مشكالت عدة كالتضخم 
والرك�ود والكس�اد يف املجتمع)١)، ووجود مثل هذه املش�كالت ي�ؤدي إىل إعاقة التنمية 

للمجتمع. 
ومراع�اة هذا الوج�ه االقتصادي واضح ج�دا يف تعليل دار اإلفت�اء املرصية؛ حيث جاء 
يف فت�وى أذون اخلزان�ة: »اهل�دف م�ن إصداره�ا -كا هو مق�رر يف عل�م االقتصاد- هو 
دع�م الوعي االدخ�اري لدى مجهور املتعامل�ني، ومتويل خطة التنمي�ة يف الدولة ومتويل 
عج�ز املوازن�ة؛ مما يقلل من مش�كلة التضخم املايل يف الدولة، وجُينِّب مش�كالت إصدار 
البنكنوت وزيادة كمية املعروض منه يف املجتمع، وما يرتتب عليه من زيادة يف األس�عار 
ٍ ملحدودي الدخل، فهو من قبيل السياس�ات النقدية التي ال بد منها مع َجْعل  وظل�م َب�نيِّ
وسيط التبادل بني الناس هذه األوراق املطبوعة واخلروج عن قاعدة ربطها بالذهب وهو 

ما ُيعَرف بالتعويم«.

)١)  ينظر بترصف: املدخرات، د/ قطب سانو، ص٣٤٥، ٣٤٦.
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وه�ذه الفت�وى كان هل�ا أثر م�دوٍّ يف الواق�ع العمي؛ حيث اس�تطاعت احلكوم�ة املرصية 
اجتذاب نحو ٦٤ مليار جنيه يف غضون ثانية أيام حلفر قناة السويس اجلديدة)١)، مما أدى 
بعد ذلك إىل إهناء العمل يف هذه القناة –املباركة إن شاء اهلل- يف عام واحد، وتم افتتاحها 
يف شهر أغسطس هذا العام ، مما سيعود إن شاء اهلل عىل املجتمع املرصي بالرفاهة ألبنائه 

وزيادة تنميته ورقيه. 

www.misrday.com/ الت�ايل:  الراب�ط  ع�ىل  0١٥)م   /٥  /٧ بتاري�خ:  الي�وم،  م�رص  موق�ع  ينظ�ر    (١(
Economy/1951236.html
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اخلامتة 

وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات:
: النتائج:  أوالاً

١- إط�الق الفت�وى والقول باحلل أو احلرم�ة من غري ضوابط افرتاء ع�ىل اهلل عز وجل؛ 
لِۡس��نَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰ��ٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ 

َ
لقول�ه تع�اىل: }َوَل َتُقولُ��واْ لَِما تَِصُف أ

ِ ٱۡلَكِذَب{)١).  واْ َعَ ٱللَّ َۡفَتُ ّلِ
)- للفتوى يف اإلس�الم مرونة جتعلها تتناس�ب مع املتغريات واملستجدات فيا ال يصادم 

ا.  نصًّ
٣- إن دار اإلفت�اء املرصي�ة راعت فيا ذكر من فتاو ى -س�واء كانت املجيزة للوقائع، أو 
املحرمة هلا- املآالت املتعلقة بالتنمية الشاملة عامة، واالقتصادية خاصة للبالد والعباد. 

ثانياًا: التوصيات: 
١- تن�اول الفت�اوى االقتصادي�ة ل�دار اإلفتاء يف رس�ائل علمية؛ إلبراز دوره�ا يف تنمية 

املجتمعات، ومدى تأثرها هبا. 
)- إص�دار قان�ون جي�رم الفت�وى من غ�ري املتخصصني يف ش�تى مناحي احلي�اة، خاصة 

االقتصادية. 
٣- تن�اول دار اإلفت�اء املرصي�ة موض�وع االقتصاد اخلف�ي بالبحث والدراس�ة وإصدار 
الفت�اوى التي حتد منه، وتش�جع األفراد واهليئات عىل االنخراط يف االقتصاد الرس�مي، 

األمر الذي يكون له أكر األثر عىل التنمية االقتصادية املستدامة. 

)١)  سورة النحل: من اآلية ١١٦.
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402 .................................................................... ل�فح�ث هرس ا
ف
�
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إطار البحث

- متهيد.
١- رصد للمتغريات االقتصادية احلديثة.

)- الرؤية الكلية للنشاط االقتصادي يف منهج اإلسالم.
٣- غاية النظام االقتصادي يف اإلسالم.

٤- الرخاء االقتصادي ليس حمظوًرا يف الرشيعة اإلسالمية.
٥- مفهوم التنمية يف املنهج االقتصادي لإلسالم.
٦- استمرار األزمة التنموية يف البالد اإلسالمية.

٧- ضوابط الفتاوى االقتصادية والتنمية.
8- التنمية االقتصادية من منظور فقهي.

9- احلاجة إىل منظور فقهي اقتصادي جديد.
١0- اخلالصة والنتائج.
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متهيد

اإلسالم ينظِّم العالقَة بني اإلنسان وربِّه، وبني اإلنسان واإلنسان، وبني اإلنسان واملوارد 
)املس�خرات( االقتصادية، ومن َثمَّ تكون هذه الدوائُر موضوًعا لبيان احلكم الرشعي يف 
س�لوكيات اإلنسان يف هذه العالقات، ويكون السلوك االقتصادي لألفراد واملؤسسات 
واحلكوم�ات ال�ذي هي�دف إىل إنج�از عملية التنمي�ة االقتصادي�ة )العم�ران باملصطلح 

اإلسالمي( موضوًعا للفتوى، أو ما يكمن تسميته بالفتاوى االقتصادية.

�ق�ثهق:  لحد �قهق ا د �قصا
ق
� ل� �ق ا �قرا

1- رصد للم�قعب

لقد اكتس�ب موضوع التنمية االقتصادية أمهي�ًة متزايدًة يف القرنني املاضيني، وبخاصة يف 
الفرتة التي َتَلْت حترر البالد اإلسالمية وغريها من بالد العامل الثالث من االستعار الغريب، 
ف�كان هدف حتقيق التنمية االقتصادية هو اهل�دف املتفق عليه يف أهداف تلك الدول بعد 
االستقالل، فاالستقالُل االقتصادي هلذه الدول يف استغالل مواردها االقتصادية يف رفع 

مستوى معيشة شعوهبا أمر مسلَّم به يف مجيع تلك البالد.
وقد ازداد هذا األمر أمهيًة بعد الدور املتزايد للقدرات االقتصادية يف القرارات السياسية، 
وخضوع الكثري من القرارات السياس�ية لتأثري العوامل االقتصادية، باإلضافة إىل اتس�اع 
الفجوة الكبرية بني مستويات املعيشة للمواطنني يف البالد الغربية الصناعية وبني املواطنني 

يف البالد النامية، واحلاجة الرضورية للبالد النامية إىل رفع مستوى معيشة مواطنيها.
لقد صار امليدان االقتصادي حلبة املنافسة بني الدول -وبصفة خاصة- يف القرن امليالدي 
م العلمي،  األخ�ري بعد التطورات العميقة يف النش�اط االقتصادي، وتزاي�د عالقته بالتقدُّ
لقد اس�ُتخدم التقدم العلمي والتكنولوجي وبش�كل مكثف يف اكتساب قدرات إنتاجية 
هائل�ة يف العق�ود األخرية، وتزاي�دت القدرات اإلنتاجي�ة املعتمدة ع�ىل عمليات علمية 
ت شكل احلياة  وتكنولوجية كثيفة عىل إنتاج املزيد من السلع واملنتجات املتنوعة التي غريَّ
االجتاعية للعامل، وارتفعت وتريُة التجديد املس�تمر للطاقات اإلنتاجية وألنواع الس�لع 

واملنتجات التي يتم طرُحها كل يوم يف األسواق.
وهن�اك متغريات نوعية أخ�رى تتعلق بالفت�وى يف موضوع التنمي�ة االقتصادية، ومنها: 
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االرتب�اط والتكام�ل بني األس�واق املنترشة يف بق�اع األرض، حتى صارت كأهنا س�وق 
�ٍر رئييس يف تلك األس�واق با  واح�دة، وب�روز دور ال�رشكات متعددة اجلنس�يات كمؤثِّ
متلك�ه من قدرات مالي�ة هائلة، وما حتتكره من فنون اإلنتاج والعل�م والتكنولوجيا، وما 
تقوم به من تأثري يف تقس�يم األعال واألنشطة االقتصادية؛ بحيث أصبحت هي املتحكم 

يف األسواق عىل مستوى العامل.
وب�رز متغري نوع�ي آخر، وهو االبت�كارات املس�تمرة واملتالحقة بال توقف يف الوس�ائل 
املالية الستثار وتوظيف ونقل وحتريك وخلق الصكوك النقدية واملالية واألرصدة املالية 
وتضخمه�ا ورسع�ة حتركها حول العامل، واآلث�ار االقتصادية واالجتاعي�ة العميقة التي 
حتدثها، بحيث يمكن أن ترتتب عىل هذه التحركات خسائُر فادحٌة ومدمرة القتصاديات 

بالد بأكملها.
لقد أدَّت كلُّ هذه املتغريات يف عمليات اإلنتاج والتمويل واالس�تثار والتبادل والتوزيع 
واالستهالك إىل بروز مؤسسات اقتصادية جديدة تقوم عىل التخصص، وتقسيم األنشطة 
واألع�ال االقتصادي�ة إىل عمليات جزئية مس�تقلة ومتكاملة يتطلب القيام هبا اكتس�اب 
مه�ارات وقدرات فنية وس�لوكية حمددة، وجيري إدارة هذه املؤسس�ات وتكوينها واختاذ 

القرارات فيها بطرق إدارية وعلمية متطورة باستمرار.
إن ه�ذه املؤسس�ات االقتصادي�ة احلديث�ة واملتخصص�ة وأدواهت�ا اإلنتاجي�ة والتمويلية 
واالس�تثارية واإلداري�ة... إل�خ هي ص�ورة حديثة مل يعرفه�ا الفقه امل�وروث، وتقتيض 
اجته�اًدا جديًدا يف ضوء املقاص�د الكلية واملصالح الرشعية املعترة والقواعد والضوابط 
الفقهي�ة ونص�وص الكتاب والس�نة وفق منهج فقه�ي يلتزم بأصول االس�تنباط والفهم 
ملص�ادر الرشيع�ة اإلس�المية، ويس�توعب يف الوق�ت ذاته ه�ذه املنجزات ويس�تخدمها 
يف حتقي�ق املقاص�د والغايات التي يس�عى إىل حتقيقه�ا دينُنا احلنيف يف حتقيق االس�تقالل 
االقتص�ادي وحي�ازة القدرات االقتصادية لألم�ة واألفراد يف حلبة املنافس�ة االقتصادية 

والتكنولوجيا املحتدمة يف أرجاء احلياة والعامل احلديث.
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م:
سلا ل�إ ه�ب ا

�ق م�ب
ب
دىق � �قصا

ق
� ل� ط ا ا لكل�قهق لل�بسث �قهق ا

إ
لرو 2- ا

ينظ�ر اإلس�الم إىل النش�اط االقتص�ادي من خالل رؤي�ة كلية حتك�م غاية هذا النش�اط 
وعنارصه ووسائله، يمكن تبسيطها يف النقاط التالية:

أواًل: جيري يف اإلسالم النشاط االقتصادي لألفراد واملجتمعات يف إطار غاية هنائية هي 
مرضاة اهلل س�بحانه والفوز برضوانه يف اآلخرة والسعي لتحصيل سعادة الدارين: الدنيا 
واآلخرة، وال يوجد انفصال بني العمل للدنيا واآلخرة؛ بل العمل يف الدنيا غايته اآلخرة 
ُ َخۡيٞ  اَر ٱٓأۡلِخ��َرةَ{، }َوٱللَّ ُ ٱدلَّ {، }َوٱۡبَت��ِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱللَّ ۡبَقٰٓ

َ
}َوٱٓأۡلِخ��َرةُ َخۡيٞ َوأ

 .} ۡبَقٰٓ
َ
َوأ

ثانًي�ا: يف إطار هذه الرؤية يعمل املس�لم عىل حتصيل أع�ىل درجات التقوى وتطبيق القيم 
واملث�ل العليا يف حياته، فيحرص عىل طهارة الكس�ب، وفعل اخلريات، وإصالح احلياة، 
فيزده�ر النش�اط االقتصادي، وحتل الركة الربانية، وتعينه الس�اء، ويرس�ل اهلل الس�اء 
مطًرا مدراًرا، وتنبت األرض من كل يشء، ويكون الرغد حيث ش�ئتم، ويتس�اند عطاء 
القيم مع عطاء املادة االقتصادي، ويتوسع اإلنفاق اخلريي عىل امتداد مساحات املجتمع 
ةٞ  ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّ فيتكافل الفقراء، }فَُكُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِش��ۡئُتۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ ٱۡلَاَب ُس��جَّ

نَّۡغفِۡر لَُكۡم َخَطَٰيُٰكۡمۚ وََسَنِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي{ ]البقرة: ٥8[.
ثالًثا: يعمل املس�لم عىل االس�تفادة من تس�خري اهلل له كلَّ ما يف األرض من نعٍم وموارَد، 
ََّها{،  ��ۡمُس َتۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ل فيطوعها وفًقا لقانون الس�نن املخلوق هلل سبحانه: }َوٱلشَّ
 ِ ُُكۡم ِف ٱلَۡبّ ِي يَُسّيِ ٰ ُظُهورِهِۦ{، }ُهَو ٱلَّ ۡرَنُٰه َمَنازَِل{، }لِتَۡس��َتوُۥاْ َعَ }َوٱۡلَقَمَر قَدَّ
��ننَِي َوٱۡلَِس��اَب{، فيص�ل إىل التمكن من كل يشء  {، }َوِلَۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلّسِ َوٱۡلَۡحرِ
ءٖ َس��بَٗبا{، ويرتفع مس�توى التطبي�ق التكنولوجي  ِ َشۡ

مس�خر ل�ه: }َوَءاَتۡيَنُٰه ِمن ُكّ
ِس��ُكۡم{ 

ۡ
للمنتج�ات والنع�م: }وََعلَّۡمَنٰ��ُه َصۡنَعَة َلُ��وٖس لَُّكۡم ِلُۡحِصَنُكم ّمِۢن بَأ

]األنبي�اء: 80[ وذل�ك يف مس�تًوى راٍق م�ن فنون الصناع�ة والتكنولوجي�ا لصناعة من 
الصناعات الثقيلة.

رابًعا: تتكامل العبادات املحضة مع اإلنفاق املايل واإلحسان يف استعال املسخرات ومنع 
يِۡن إِۡحَس��اٗنا َوذِي ٱۡلُق��ۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنِي  َ َوبِٱۡلَودِٰلَ الفس�اد }َل َتۡعُبُدوَن إِلَّ ٱللَّ
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نُتم 
َ
ُۡتۡم إِلَّ قَلِيٗ� ّمِنُكۡم َوأ َكٰوةَ ُثمَّ تََولَّ لَٰوةَ َوَءاتُ��واْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحۡس��ٗنا َوأ

ۡعرُِضوَن{ ]البقرة: 8٣[. مُّ
ل العبادات املحضة إال جزًءا يسرًيا من الوقت، ويف معظم الوقت املسلُم  خامًسا: ال تشكِّ
وَۡحۡيَنآ إَِلِۡهۡم 

َ
منش�غٌل باإلعار واإلحسان واملسارعة للخريات ومنع الفساد والظلم }َوأ

فِۡعَل ٱۡلَۡيَرِٰت{ ]األنبياء: ٧٣[، أي ش�عب اإليان -غري العب�ادات املحضة- فاألصُل 
تزكيُة النفوس وإصالُحها وبث اإليان، ويش�مل هذا ش�ؤون اإليان وش�عبه وآدابه)١). 

وهكذا ال ينفصل النشاط االقتصادي عن العبادات املفروضة يف نفس املؤمن الزكية.
سادًس�ا: وفًقا هل�ذا النموذج تتوفَّر العن�ارص الالزمة لتنمية اقتصادي�ة واجتاعية وإيانية 
شاملة ودائمة، وذلك لتوفر عنارص: القيم الصحيحة، واخلريية، واإلنسان املؤمن الفعال 
واإلجي�ايب واحلريص ع�ىل حتصيل العلم، والتس�خري الكام�ل للنعم يف أفض�ل جماالهتا، 
وارتفاع مستوى التكافل يف املجتمع، وتوفر الدافعية واحلافز للولوج يف خمتلف األنشطة 
االقتصادي�ة ابتغ�اًء للفضل م�ن اهلل حتى أثناء ممارس�ة عبادة دينية مث�ل احلج، وهذه هي 
ال، بيئة  العنارص الالزمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة )قيم إجيابية، إنسان فعَّ

مساندة، مستوى مرتفع من النشاط االقتصادي(.
س�ابًعا: يف إطار هذه الرؤية تكون معادلة حتقيق التنمية االقتصادية واالجتاعية الش�املة 

واملستدامة هي:
١- القيم الصحيحة.
)- اإلنسان الفعال.

٣- البيئة املساندة.
٤- نشاط اقتصادي كفء.

فإذا ختلفت بعض هذه العنارص غابت االس�تدامة والش�مولية، وعانى املجتمع أو بعض 
ر وقوع األزم�ات االقتصادية، كا نش�اهده يف النظام  فئات�ه من الظل�م واحلرمان، وتك�رَّ
االقتصادي الرأس�ايل املعارص، والذي يقوم بالفعل بنش�اط اقتصادي كفء من اإلنتاج 
الواس�ع واملتط�ور ونظ�م اإلدارة احلديث�ة مع توف�ر بعض القي�م الصحيحة م�ن األمانة 

)١)  الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش والتوزيع، تونس، )١٧/١١0(.
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واحلرص عىل الوقت والنظام واجلدية يف العمل... إلخ، ولكن مع غياب التزكية اإليانية 
ومراقبة اهلل وخشيته واإليان باجلزاء يف اآلخرة، فتنترش األنانية، والنفاق، وقطع األرحام، 
والرتف، والفس�اد االقتصادي، والتبذير، واختالل األولويات، واستغالل موارد البالد 
النامي�ة، وش�يوع الربا، فيتواجد الفق�ر والتفاوت الكبري يف الدخول والثروات، ويش�يع 
الرب�ا والقار واالنحراف واألخالق�ي، ويتكرر وقوع األزم�ات االقتصادية، فضاًل عن 
غياب السعادة احلقيقية التي ال تكون إال يف قلٍب عامٍر باإليان باهلل ورسله وكتبه واليوم 

اآلخر، فتشع األنوار فيه ومتلؤه يقينًا ورضا وسعادة.
فاملجتم�ع اإلنس�اين ليس جمرد وع�اء حيقق فيه الف�رُد نزعاته ورغبات�ه، ودعاوى إطالق 
الغرائز اإلنس�انية سلطوية وش�هوانية دون قيد بدعوى احلرية، واعتبار الرصاع أصاًل يف 
عالق�ات الناس واإلعالء من ش�أن البقاء والس�يطرة لألقوى يقيض ع�ىل أخص ما يميز 
معنى اإلنس�انية، وهو إدراُك املجتمع اإلنساين لقيم العدل والرمحة، فاحلرية املطلقة دون 
قي�د ت�ؤدِّي للظلم والفس�اد، فحينا ال حت�رم رشيعة أكل امل�ال بالباطل والرب�ا واملقامرة 
واالحت�كار، يصب�ح مجُع املال س�هاًل لضعاف النفوس بأس�اليَب مرضي�ٍة، وحينا ُتنتزع 
الرمح�ُة من النفوس ال جتد من يرعى املك�روب والفقري، أو يوايس املحتاج وامللهوف، يف 
نفس الوقت الذي يتبجح فيه الرتف االس�تفزازي واإلنف�اق التفاخري، يصبح املجتمع 

غابًة ال مكان فيها للضعيف)١).
فبالرغم من أش�عار احلري�ة يف الليرالية الغربية يف مظهرها االقتصادي وهو الرأس�الية، 
في�ه احرتام للغرائز الفطرية لإلنس�ان من حرية وِمْلكية ومنافس�ة، والتي وفَّرت احلوافز 
للتوس�ع االقتص�ادي، وتكوين الثروة، ونم�و اإلنت�اج، إال أن األداء االقتصادي للدول 
الرأس�الية يعاين م�ن االختالالت االقتصادية؛ وذلك مث�ل: تركيز االحتكارات لصالح 
املرشوعات الكرى، وقد سادت حاالت االحتكار بعد فرتة قصرية من الثورة الصناعية، 
وتزايدت حدهتا بعد ظاهرة العوملة االقتصادية، واجتهت الرشكات إىل التكتل واالندماج 
هبدف املحافظة عىل السيطرة عىل األسواق واألسعار واألرباح، وهذه الرشكات الكرى 
حتتكر مصادر التجديد التكنولوجي يف العامل، ومتتلك مفاتيح التقدم التكنولوجي، حيث 

)١) ١ يوسف كال حممد، فقه اقتصاد السوق، دار القلم، 00٣)، القاهرة، ط. ٤، ص)٤.
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تس�تخدم مواردها اهلائلة يف األبحاث والتطوير، وال تنق�ل للدول النامية إال تكنولوجيا 
متخلفة اس�تغنت عنها أو صناعات ملوثة للبيئة أو مس�تهلكة للطاقة، أو ختدم صناعاهتا 
كالصناعات االستخراجية، أو يف قطاعات خدمية كاملصارف واالسترياد؛ وذلك لتضمن 

استمرار تبعيتها واستنزافها، وكثرًيا ما متول هذه الصناعات برؤوس أموال حملية)١). 
ك�ا تواجه الرأس�الية االقتصادي�ة اخت�الالٍت يف األداء االقتصادي يف ش�كل))) تعاقب 
دورات االزده�ار واالنك�اش والكس�اد، وذل�ك لعوام�َل كامن�ٍة داخل بني�ة االقتصاد 
الرأس�ايل ويف الس�وق الرأس�الية، وتتك�رر أزمات الكس�اد واالنكاش بص�ورة دورية 
كلَّ ف�رتة زمني�ة، وترتك خلفه�ا خس�ائَر اقتصاديًة كبريًة وإفالًس�ا لكريات املؤسس�ات 

االقتصادية يف أكثر البالد الصناعية تقدًما.
وتواج�ه اقتصادياُت البالد الرأس�الية أيًضا ظاه�رَة انخفاِض مع�دِل النمو االقتصادي 
ى هذا املعدل يف أحس�ن األحوال نس�بة ٣ % يف مقابل  بدرج�ة ملحوظ�ة؛ حي�ث ال يتعدَّ

ا. حتقيق الصني واهلند وبعض دول جنوب رشق آسيا ملعدالت نمو تصل إىل 9 % سنويًّ
وم�ع تزايد التقدم االقتصادي للبالد الرأس�الية ممثاًل يف تزايد قدراهت�ا اإلنتاجية اهلائلة، 
إال أهن�ا مل حتق�ق مس�تًوى مرضًيا يف عدال�ة التوزيع والدخ�ول، فتعاين تل�ك املجتمعاُت 
م�ن التف�اوت الكب�ري يف الدخ�ول والثروات ب�ني فئات املجتم�ع، ويتواج�د داخَل هذه 
املجتمع�ات املالي�ني من الفق�راء بجانب درج�ات عالية من ال�رتف واإلرساف وإهدار 
املوارد االقتصادية؛ ففي أمريكا عىل سبيل املثال تؤكد اإلحصائيات أن مخس عدد السكان 
حيصل فقط عىل ٥ % من الدخل القومي خالل النصف األخري من القرن العرشين، وأن 
اخلمس الغني فيها حيصل عىل ما يزيد عن ٤0 % من الدخل القومي)٣)، فضاًل عن وجود 

مرشدين ال جيدون مأوى، وعن قطاع من املجتمع يعيش حتت خط الفقر.
وبجان�ب أم�راض االحتكار وع�دم االس�تقرار االقتصادي وغي�اب العدال�ة يف توزيع 
الدخ�ل والثروة يف املجتمعات الرأس�الية، فق�د أدَّت عمليات التصني�ع الكثيفة إلنتاج 
املزيد من السلع إىل تلويث البيئة واإلرضار باخلصائص الطبيعية لألرض، وتسبب ذلك 

)١)  املرجع السابق، ص٤٣، ٤٤.
)))  د. عبد اهلل عابد، دراسات يف الرأسالية واالشرتاكية، بدون، 009)، ص٧٤. 

)٣)   البنك الدويل، تقرير عن التنمية البرشية لعام )١99م، ص ٣٤.
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يف املزيد من األمراض وتدمري املوارد الطبيعية. 
والع�امل الغريب يس�ود العامل اليوم بفضل امتالكه للقوة العلمي�ة التي تتحول إىل تطبيقات 
تكنولوجي�ة يف خمتل�ف جم�االت احلياة، ومنها الس�لع واملنتج�ات االقتصادي�ة التي ُتباع 
يف األس�واق وجي�ري الرتوي�ج هلا عر وس�ائل إعالم وتس�ويق تؤثر يف الس�لوك لألفراد 
واملجتمعات، كا يس�تخدم العامل الغ�ريب هذا التفوق العلم�ي والتكنولوجي -بالدرجة 
األوىل- يف اس�تغالل واس�تنزاف ث�روات الع�امل الثال�ث بحك�م قدرات�ه االحتكاري�ة، 
ويس�تعمل العامل الغ�ريب جزًءا من املوارد املتحصلة من هذا االس�تنزاف يف املحافظة عىل 
متاس�ك جمتمعات�ه داخليًّ�ا، وض�ان توفري مس�تًوى مقبوٍل من احلي�اة املادي�ة، واالرتفاع 

بمستوى اخلدمات التي تقدمها تلك املجتمعات ألفرادها.
والفك�رة الرئيس�ة ه�ي أن العقيدة اإليانية للمس�لم -ك�ا يربيها القرآن الكريم والس�نة 
النبوية املرشفة- تؤثر تأثرًيا عميًقا يف السلوك االقتصادي لإلنسان املسلم؛ فتجعله يعطي 
من ماله مها قلَّ مقداُر ما يملكه من هذا املال: }َويَۡس َٔلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَو{، 

ا ُتِبُّوَن{. ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ }لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
وتتنوع صور هذا العطاء اخلريي يف أشكال متنوعة من اإلنفاق اخلريي الواجب والتطوع 
عىل فئات ممتدة يف املجتمع، فتش�مل القريب، واجلار، واملس�كني، والفقري، واملدين، ويف 
س�بيل اهلل، ويؤدي هذا اإلنفاق إىل حتوهلا إىل طلب عىل الس�لع واملنتجات يف األس�واق، 

فيكون هناك وبشكل دائم َطَلب مستمر، ويستمر الرواج، وتتولَّد األرزاق.
أما الرأسالية فال تعرف مثل هذه القيمة اإليانية، فترتكز الثروات يف أيدي رشحية ضيقة 
م�ن املجتم�ع، فينخف�ض الطلب بش�كل دوري، وحت�دث األزمات، ويفرس ه�ذا جزئيًّا 
العج�وزات الكب�رية يف ميزانيات الواليات املتح�دة األمريكية وبعض الب�الد الصناعية 
املتقدمة األخرى، إن هذه املستويات املرتفعة لإلنفاق احلكومي فيها بغرض جعل عملية 
بيع املنتجات وحتقيق أرباح للرشكات س�هلة نس�بيًّا بس�بب تأثريها عىل زيادة الطلب)١). 
وهلذا ابتكرت الرأس�الية وس�ائَل لتنشيط الطلب يف الس�وق، منها: مؤسسة النقود التي 

)١)   فرانس�يس جرين، وبيرت نور، دراس�ات نقدية يف النظرية االقتصادية، ترمجة: د. نعان كنفاين، دار الطليعة، بريوت، 
ط ١، ١98٧، ص١٥٤.
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تصدر نقوًدا ورقية هلا قبول عام كثمن لألش�ياء، ومؤسس�ة امل�رصف )البنك( التي تقدم 
القروض للناس يف خمتلف األشكال ولشتى األغراض، فتضمن الرأسالية تنشيَط الطلب 
عىل الس�لع ولو بتضخم الدين وانخفاض القوة الرشائية للنقود، ويعيش معظم س�كان 
ه�ذه املجتمعات يتمتعون بس�لع الرفاهي�ة بديون تثقل كاهلهم ط�وال حياهتم، ولو فقد 
فرصة العمل التي حيلم هبا لرفع مستواه املادي، فإنه يكتئب أو يلجأ لالنتحار، وتفككت 

األرسة وفقد الدفء االجتاعي حتت وطأة حياة مادية زائفة وطاحنة.

م:
سلا ل�إ �ق ا

ب
دىق � �قصا

ق
� ل� م ا ا طب ل�ب �قهق ا ا 3- عب

يس�عى النظ�ام االقتص�ادي اإلس�المي إىل حتقي�ق احلياة الطيب�ة لكل إنس�ان، وهي التي 
تتحقق بالقيام باملقاصد الرشعية اخلمسة، ويتوقف إنجاز هدف احلياة الطيبة لكل إنسان 
ع�ىل حتقيق مت�ام الكفاية ألف�راد املجتمع، وذلك وفًقا إلس�رتاتيجية حم�ددة لألولويات، 
ومفه�وم مت�ام الكفاية ه�و مفه�وم ديناميكي يتوقف عىل املتوس�ط الس�ائد للمعيش�ة يف 
املجتم�ع، أي يرتبط بتحقيق مس�تويات مرتفعة من التنمي�ة االقتصادية، يقول املاوردي: 
»أم�ا تقدير العطاء فمعتر بالكفاية حتى يس�تغنى هب�ا«)١)، وقال عنه النووي إنه: »املطعم 
وامللبس واملس�كن وس�ائل ما ال بد منه ع�ىل ما يليق بحاله بغ�ري إرساف وال إقتار لنفس 
الش�خص وملن هو يف نفقته«)))، ويقول الش�اطبي: »الكفاية ختتلف باختالف الس�اعات 
واألح�وال«)٣)، ويق�ول الغ�زايل: »وللمحت�اج يف تقدي�ر احلاجات مقام�ات يف التضييق 

والتوسيع، وال حترص مراتبه«)٤).
وإىل جانب حتقيق متام الكفاية لكل إنسان يف املجتمع؛ أي حد الغنى، فإن اإلسالم يسعى 
ين مانًعا من ال�زكاة، وخيصم من وعاء الزكاة،  إىل س�داد الديون ع�ن األفراد، وجيعل الدَّ
وجع�ل الغارمني مرصًف�ا من مصارف الزكاة، وعن أيب س�عيد اخلدري أن رجاًل ُأصيب 
عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ثار ابتاعها أو كثر دينه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تصدقوا عليه، 
فتص�دق الن�اس عليه، فلم يبلغ ذلك وف�اء دينه، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائه: خذوا ما 

)١)  املاوردي، األحكام السلطانية، مطبعة احللبي، ط. ١، ١9٦0، ص 0٥).
)))  النووي، املجموع املهذب ورشحه، الطباعة املنريية، )٦/ ١9١(.

)٣)  الشاطبي، املوافقات )١/ ١0٤(.
)٤)  الغزايل، إحياء علوم الدين )١/ ٤))(.
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وجدتم وليس لكم إال ذلك«. رواه الرتمذي.
يقول القرطبي: »}َوٱۡلَغٰرِِمنَي{ هم الذين ركبهم الدين وال وفاء عندهم به، وال خالف 
ان يف سفاهة، فإنه ال ُيعَطى منها وال من  فيه -أي يف أنه يأخذ من الزكاة- اللهم إال من ادَّ
غريه�ا إال أن يت�وب، وُيْعَطى منها َمن ل�ه مال وعليه دين حميط به ما يقيض به دينه، فإن مل 
«)١)، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يصي عىل  يك�ن له مال وعلي�ه دين، فهو فقري وغارم يعطى بالَوْصَف�نْيِ
امليت املدين إال إذا قى دينه، أو التزم أحد بقضائه، حتى إذا وسعت موارد الدولة املالية 
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أوىل بكل مؤمن من نفس�ه، من ترك مااًل فألهله، ومن ترك دينًا أو ضياًعا 

«))). وكان من دعائه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم اقِض عني الدين وأغنني من الفقر«. فإيلَّ وعيَّ
ك�ا يس�عى النظام االقتص�ادي اإلس�المي إىل إقامة جمتم�ع )املتقني املنتج�ني( أو جمتمع 
)القدرة والقدوة( أو )القدرة واالستقالل والقدوة(؛ أي توفري عنارص القوة االقتصادية 
واإلنتاجي�ة واحلضارية، إىل جان�ب التنمية االجتاعية أو تنمية الف�رد، حمور التنمية ذاهتا 

ا وروحانيًّا، وهذه هي سمة جمتمع املتقني)٣).  ماديًّ

م�قهق:  سلا ل�إ عهق ا
ق
ر�

ل��ث �ق ا
ب
ا � ورً

دىق ل�قس محطب �قصا
ق
� ل� ء ا ا لرحب 4- ا

غاية اإلس�الم هي عبادة اخلالق -سبحانه وتعاىل- باملعنى الواسع للعبادة التي تعني كل 
عمل صالح ُقصد به طاعة اهلل س�بحانه، وهدف النظام االقتصادي يف اإلسالم هو إعاُر 
األرض؛ أي التنمي�ة االقتصادية والش�املة واملس�تمرة إلقامة جمتم�ع »املتقني املنتجني«، 
وذلك بتثمري ما يف املجتمع من موارَد بأكفأ الطرق إلش�باع حاجاته وفًقا لنظام أولويات 
حم�دد وواضح، يب�دأ بتوفري الرضوريات، وه�و أمر مطلوب رشًعا وف�رض واجب، ثم 
توف�ري احلاجي�ات، وه�ي ما يزي�د عن احل�د األدنى اإلس�المي من الرضوري�ات بقصد 
التخفي�ف ع�ن العباد، ويعتر توفريها من الس�نة املؤكدة، وختتلف تل�ك احلاجات بتغري 
مس�توى معيش�ة املجتم�ع وظروف�ه، ثم توفري التحس�ينات، وه�ي أمور تكميلي�ة يؤدِّي 

)١)  القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، كتاب الشعب )٥/ ))٣0، ٣)٣0(.
)))  القرطبي، مرجع سابق )٥/ ٣)٣0(.

)٣)  د. حات�م القرنش�اوي، التموي�ل والتنمي�ة يف إط�ار االقتصاد اإلس�المي، الندوة الدولي�ة عن م�وارد الدولة املالية 
يف املجتم�ع احلدي�ث م�ن وجهة النظر اإلس�المية، القاهرة، إبري�ل ١98٦، مركز صالح كامل بجامع�ة األزهر، والبنك 

اإلسالمي للتنمية، ص ١8.
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توفريها إىل تيسري وحتسني وجتميل احلياة)١). 
والنظ�ام االقتصادي يف اإلس�الم هيدف إىل مراعاة هذه األولوي�ات تبًعا ملرتبة أمهيتها يف 
إش�باع احلاجات لتحقيق متام الكفاية للفرد أي حد الغنى، ومفهوم متام الكفاية مصطلح 
ديناميكي، يتوقف عىل ظروف املجتمع املعيشية يف املتوسط، ولذا فهو يتغري باستمرار مع 
املتوس�ط السائد للمعيش�ة يف املجتمع، وقد قال عنه املاوردي: »أما تقدير العطاء فمعتر 

بالكفاية حتى يستغنى هبا«؛ أي ما يكفي الفرد))). 
وقد حتقق يف التاريخ اإلسالمي يف حاالت متعددة الوصوُل إىل جمتمع متام الكفاية بحيث 
مل يوج�د فقري واحد يف املجتمع، والش�ائع من تلك احل�االت حالة اليمن يف خالفة عمر، 

وحالة املجتمع يف حكم عمر بن عبد العزيز.
فق�د روى أب�و عبي�د أن مع�اذ بن جبل مل ي�زل باليم�ن إذ بعثه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى مات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم قدم عىل عمر، فرده عىل ما كان عليه، فبعث معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر 
عمر وقال: مل أبعثك جابًيا وال آخًذا جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فرتدها 
ع�ىل فقرائهم، فقال معاذ: م�ا بعثت إليك بيء أنا أجد أحًدا يأخذه، قال: فلا كان العام 
الث�اين بعث إليه بش�طر الصدقة، فرتاجعا بمثل ذلك، فل�ا كان العام الثالث بعث إليه هبا 

كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ: ما وجدت أحًدا يأخذ مني شيًئا)٣). 
ويف عه�د اخلليف�ة عمر بن عبد العزيز، أمر والَِيه عىل العراق عبد احلميد بن عبد الرمحن: 
»َأْن َأْخ�ِرْج للناس أعطياهتم، فكتب إليه عب�د احلميد: َأْن قد أخرجُت للناس أعطياهتم، 
ان يف غري س�فٍه وال رسٍف  وق�د بق�ي يف بي�ت امل�ال ماٌل، فكت�ب إليه أن انظ�ر كلَّ م�ن ادَّ
فاق�ِض عنه، فكت�ب إليه: إين قد قضيت عنهم، وبقي يف بيت مال املس�لمني ماٌل، فكتب 
ْجُه وَأْصِدْق عنه، فكتب إليه: إين  َج�ه َفَزوِّ إلي�ه أن انظر كلَّ بِْكٍر ليس له مال فش�اء أن ُتَزوِّ
ج�ُت كلَّ من وجدت، وقد بقي يف بيت مال املس�لمني مال، فكت�ب إليه: أن انظر  ق�د زوَّ
م�ن كانت عليه جزية، َفَضُعَف عن أرضه، فَأْس�ِلْفه ما يقوى ب�ه عىل عمل أرضه، فإنا ال 

نريدهم لعام أو لعامني«)٤).
)١)  أمرية مشهور، االستثار يف االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبويل، القاهرة، ص١) وما بعدها.

)))  املرجع السابق، ص٧).
)٣)  أبو عبيد، األموال، ص٥9٦.

)٤)  املرجع السابق، ص٣١9، 0)٣.
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ا؛ حيث إن عمل املس�لم -س�واء  يكتس�ب النش�اط االقتصادي يف اإلس�الم طابًعا تعبديًّ
ا أم غري ذلك- هو بمثابة عبادة يثاب عليها، إذا اس�تهدف به وجه اهلل تعاىل  أكان اقتصاديًّ

وابتغاء مرضاته)١). 
ّيَِبِٰت  فالرخ�اء االقتصادي للمجتم�ع أمر مطلوب رشًعا، قال تع�اىل: }َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
ئَِث{ ]األع�راف: من اآلية ١٥٧[. قال ابن كثري يف تفس�ري هذه  َوُيَح��ّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ
اآلي�ة: كل م�ا أحل اهلل فه�و طيب نافع يف الب�دن والدين، وكل ما حرم�ه اهلل فهو خبيث 

ضار يف البدن والدين))). 
ولق�د أباح اهلل لإلنس�ان الزين�ة والطيبات من ال�رزق للتمتع دون حرج، ق�ال اهلل تعاىل: 
ِيَن َءاَمُنواْ  ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ قُۡل ِهَ لذِلَّ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ

َ
ِ ٱلَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱللَّ }قُۡل َمۡن َحرَّ

ۡنَيا َخالَِص��ٗة يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ{ ]األعراف: )٣[، ونصح اهلل عباده املؤمنني أن  ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
ِيَن َءاَمُنواْ َل  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ يصحب هذا االس�تمتاع وعدم الع�دوان التقوى، قال تع�اىل: }َيٰٓ

ا  َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٨٧ َوُكُواْ ِممَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا َحلَّ ٱللَّ
َ
ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ أ

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن{ ]املائدة: 8٧ - 88[، 
َ
ِٓي أ َ ٱلَّ ُ َحَلٰٗ� َطّيِٗباۚ َوٱتَُّق��واْ ٱللَّ َرزَقَُك��ُم ٱللَّ

يقول الش�اطبي: روي يف س�بب نزول ه�ذه اآلية أخبار مجلُتها ت�دور حول معنى واحد، 
وه�و حتري�م ما أح�ل اهلل من الطيب�ات تدينًا أو ش�به التدين، واهلل هنى ع�ن ذلك وجعله 
بِيِع بن زياد احلارثي أن�ه قال لعي بن  اعت�داء، واهلل ال حي�ب املعتدي�ن، وقد روي ع�ن الرَّ
أيب طال�ب -ريض اهلل عن�ه-: اْغ�ُد يب عىل أخي عاص�م. قال: ما باله؟ ق�ال: لبس العباء 
يري�د النس�ك، فقال عي ب�ن أيب طالب -ريض اهلل عن�ه-: عيَّ به، فأيت به مؤت�زًرا بعباءة 
مرتدًيا باألخرى، َش�ْعَث الرأس واللحية، فعبس يف وجهه وقال: وحيك، أم اس�تحييت 
من أهلك؟ أما رمحت ولدك؟ أترى اهلل أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها ش�يًئا؟ 
ۡرَض َوَضَعَها 

َ
ب�ل أنت أه�ون عىل اهلل من ذلك، أما س�معت اهلل يف كتابه إذ يق�ول: }َوٱۡل

نَاِم{ ]الرمحن: ١0[، إىل قوله: }َيۡخُرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجاُن{ ]الرمحن: ))[. 
َ
لِۡل

أفرتى اهلل أباح هذه لعباده إال ليبتذلوه وحيمدوا اهلل عليه فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذالك نَِعَم 

)١)  أمرية مشهور، مرجع سابق، ص٣١. 
)))  ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، احللبي، القاهرة ))/ ٥٤)(.
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اهلل بالفعل خري منه بالقول. قال عاصم: فا بالك يف خش�ونة مأكلك وخش�ونة ملبسك؟ 
روا أنفَسهم بَضَعَفة الناس)١).  قال: وحيك! إن اهلل فرض عىل أئمة احلق أن ُيَقدِّ

وقد ورد يف خطبة عمر -ريض اهلل عنه-: »عيَّ أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم«))).
وورد يف الس�نة النبوية عن املس�تورد بن شداد الفهري قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ويل 
لنا ش�يًئا، فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن مل يكن له مس�كن فليتخذ مس�كنًا، ومن 
مل يك�ن له مركب فليتخ�ذ مركًبا، ومن مل يكن له خادم، فليتخذ خادًما، فمن اختذ س�وى 

ذلك، كنًزا أو إباًل، جاء اهلل به يوم القيامة غاالًّ أو سارًقا«)٣). 

م:
سلا دىق للاإ �قصا

ق
� ل� ه�ب ا

لم�ب �ق ا
ب
م�قهق � ل�ق�ب هوم ا

5- م�ب

هن�اك العدي�د م�ن التعريف�ات الت�ي تطرح ملفه�وم التنمي�ة س�واء يف منظورها الش�امل 
االقتصادي، والس�يايس، واالجتاعي، والثق�ايف، أو باالقتصار عىل جانبها االقتصادي، 
فيق�ال: التنمية االقتصادية، ويف العقود األخرية ُأضيف إليها مصطلح الش�املة، وأيًضا: 
املستمرة، أو املستدامة، ويقصد بالتنمية االقتصادية الشاملة عملية تغيري اقتصادية جذرية 
يف اهلي�اكل االقتصادية الس�ائدة ت�ؤدِّي إىل إطالق طاقات إنتاجية حتق�ق زيادة منتظمة يف 
اإلنتاج، وهو تغيري مقصود يف مس�توى أداء االقتصاد القومي يرتتب عليها رفع مس�توى 
املعيش�ة يف املجتم�ع، بحي�ث يتمكن أف�راد املجتمع م�ن التمتع بقدر أكر من اس�تهالك 

السلع واخلدمات)٤).
ويمكن تبسيط مفهوم التنمية االقتصادية يف املنهج االقتصادي يف اإلسالم يف أهنا السيطرة 
واالس�تغالل الكامل واألكفأ للموارد املسخرة خلدمة اإلنسان لتحقيق متام الكفاية لكل 
ف�رد يف املجتمع، وذلك يعني حتقيق مس�تويات متزايدة م�ن الدخل لكل فرد، وأيًضا من 
عن�ارص الق�وة االقتصادية للمجتمع، وتنمية الفرد حمور التنمي�ة ذاهتا، وصواًل إىل حتقيق 
احلي�اة الطيبة -أي الرفاهية- بمراعاة تقوى اهلل م�ع وفرة اإلنتاج وعدالة توزيع الدخل، 

)١)  الشاطبي، االعتصام، دار الفكر، )ج١/ )٣٤(.
)))  عابدين أمحد س�المة، احلاجات األساس�ية وتوفريها يف الدولة اإلسالمية، جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، العدد 

الثاين، املجلد األول، شتاء ١٤0٤ه�، ١98٤م، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية، ١98٤م، ص ٣9 - ٥8.
)٣)  أبو عبيد، األموال، الكليات األزهرية، القاهرة، ١٣9٥ه� – ١9٧٥م، ص ٣٣8.

)٤)  د. فاروق حسني، التنمية االقتصادية، القاهرة، ص ٣8.
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إىل جانب ارتفاع مستوى القدرة التكنولوجية والعلمية يف النشاط اإلنتاجي والعمل عىل 
حتقيق إسرتاتيجية االعتاد عىل الذات متويليًّا وإنتاجيًّا، وحتقيق جمتمع القدوة والقوة)١).

وي�رى بعض الباحثني توس�يع مفهوم التنمية يف اإلس�الم ليش�مل أبع�اًدا أخرى تتعدى 
جم�رد مرشوع�ات التحدي�ث االقتصادي حت�ى لو حتقق�ت يف ظلها مس�توياٌت أعىل من 
النم�و االقتص�ادي، وذلك بالنظ�ر إىل التنمي�ة باعتبارها عمليَة بناء حض�اري للمجتمع 
ب�أرسه يف خمتل�ف نواحي حيات�ه، وأهنا عملية ذات طبيعة ش�املة للجوان�ب االقتصادية 
والسياس�ية واالجتاعية والثقافية املادية واملعنوية، والتنمية الش�املة لإلنس�ان ذاته غاية 
التنمي�ة وأداهتا، وتربيته النفس�ية واإليانية وإط�الق قدراته الوجداني�ة والعقلية وحترير 
إرادت�ه، وأن التنمي�ة عملي�ة تغي�ري إداري منظم ومتكام�ل ومرتاكم يف ظل إس�رتاتيجية 
واضح�ة املع�امل واملنطلقات حمددة الوس�ائل واألهداف، عىل أن تعتمد ه�ذه التنمية عىل 
استغالل وتعظيم إمكاناته الذاتية، ويف ضوء هذا املرشوع احلضاري الشامل الذي يعظم 
ويستغل املوارد املتاحة واملمكنة، تتحدد أهدافه يف إعادة بناء االقتصاد الوطني عىل أسس 
صحيحة، وحتقيق االس�تقالل االقتصادي وتعزيز االعتاد عىل الذات واستخدام املوارد 
املجتمعية اس�تغالاًل رش�يًدا، وتوزي�ع الثروات والدخ�ول توزيًعا ع�اداًل، وجتديد البناء 
االجتاع�ي لألمة، ورفع مس�توى املش�اركة اإلنس�انية يف العملية التنموي�ة، والتحديث 

التأصيي للثقافة))).
خصائص التنمية يف املنهج االقتصادي يف اإلسام:

يتميز مفهوم التنمية يف املنهج االقتصادي يف اإلس�الم بأنه مفهوم ش�امل ينطلق من البناء 
النفيس والروحي لإلنسان، وال يتغافل عن احتياجات البرش املادية، يطلق طاقاِت الفرد 
يف جماالت نش�اطه يف احلياة، وترز فيه قدراته وملكات�ه، فهو مفهوم إياين روحي كإطار 
حاكم، ويف داخله النش�اط االقتصادي كنش�اط فرعي من أنش�طة احلياة، والغاية الرمحة 
بالعامل�ني: }َهَٰذا رَۡحَ��ةٞ ّمِن رَّب{ ]الكهف: 98[ باس�تخدام الق�درات االقتصادية، 
لَٰوةِ  وَۡحۡيَنآ إَِلِۡهۡم فِۡع��َل ٱۡلَۡيَرِٰت ِإَوقَاَم ٱلصَّ

َ
وحم�وره فعل اخلريات باملفهوم الواس�ع: }َوأ

)١)  راجع: د/ أمرية مشهور، االستثار يف االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبويل، القاهرة، ص ٣8 - ٤١.
)))  د/ صال�ح صاحل�ي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلس�المي، دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة، 00٦)/ 

ص ١١١ إىل ١١٧.
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ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت{، وتتجىل فيه بأبرز املعامل معاين  َكٰوةِ{، }إِنَّ ِإَويَت��آَء ٱلزَّ
ۡحِسن 

َ
التكافل واإليثار واإلحسان وإتقان العمل وأداء األمانة والشكر عىل النعمة: }َوأ

ُ إَِلَۡك{، }وََسَنِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي{، ويف هذا النموذج اإلياين للتنمية  ۡحَس��َن ٱللَّ
َ
َكَمآ أ

والعمران الش�امل يمتد ُأُفُقُه الزمني لريبط بني الدنيا واآلخرة يف رباط وثيق ال ينفصل: 
ۡنَيا{، و»إذا قامت  اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوَل تَن��َس نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ ُ ٱدلَّ }َوٱۡبَت��ِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱللَّ

القيامة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها« رواه أمحد وغريه.
وتكون من نتائج هذا النموذج التمكن من تسخري موارد األرض، وعطاء الساء متضامنًا 
آًء َغَدٗقا{، }َولَۡو  ۡسَقۡيَنُٰهم مَّ

َ
رِيَقةِ َل َّوِ ٱۡسَتَقُٰمواْ َعَ ٱلطَّ ل

َ
مع رخاء موارد األرض: }َوأ

َكلُواْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َتِۡت 
َ
ّبِِهۡم َل نزَِل إَِلِۡهم ّمِن رَّ

ُ
ِنيَل َوَمآ أ قَاُم��واْ ٱلَّۡوَرىَٰة َوٱۡلِ

َ
ُهۡم أ نَّ

َ
أ

َمآَء َعلَۡيُكم  اٗرا ١٠ يُۡرِس��ِل ٱلسَّ رُۡجلِِهم{، }َفُقۡلُت ٱۡس��َتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم إِنَُّهۥ َكَن َغفَّ
َ
أ

ّمِۡدَراٗرا{، فتحل الركة ويسود الرخاء االقتصادي.
كا يتميز مفهوم التنمية يف املنظور اإلسالمي بالتوازن بني إشباع املطالب املادية لإلنسان 
وب�ني تربيته إيانيًّ�ا وروحانيًّا، والتوازن بني تنمية ثروة املجتم�ع وبني عدالة توزيعها بني 
الفئ�ات يف املجتم�ع، والتوازن يف األعباء املالية بني اجليل احلارض واألجيال املقبلة، وبني 
الت�وازن يف جه�ود التنمية بني خمتلف نواحي البالد اإلس�المية، فال تتميز املدن أو بعض 
املناط�ق عىل القرى أو بعض املناطق األخرى، والتوازن أيًضا بني القطاعات االقتصادية 
املكون�ة للهيكل االقتص�ادي للمجتمع، فيتوازن الوزن النس�بي ب�ني الصناعة والزراعة 

والتجارة واخلدمات)١). 
ك�ا تتميز التنمية يف املنهج اإلس�المي بأهنا غايتها اإلنس�ان وإصالح�ه وهتذيب أخالقه 
وكفاية متطلباته، إهنا ليس�ت مثل الرأسالية التي هتدف إىل تكوين أقىص ربح، فاإلسالم 
يري�د أن يرتفع باإلنس�ان إىل املس�توى الالئق ب�ه كخليفة ع�ن اهلل يف األرض، مكرم عىل 
س�ائر املخلوقات، وبالتايل فإن منظوره للحياة أوس�ُع من جمرد اإلشباع املادي باستهالك 
ۡرِض 

َ
ُٰهۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ األش�ياء ومتلكها، إن اإلس�الم غايته بناء الفرد الصالح: }ٱلَّ

َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َع��ِن ٱلُۡمنَكرِ{، }وََجَعۡلَنُٰهۡم 
َ
َك��ٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُم��واْ ٱلصَّ

َ
أ

)١)  عبد احلق الشكريي، التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي، كتاب األمة، فراير ١988، ص ٦٥، ٦٦.
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ۡمرِنَا{، ومن أهم ما تتميز به التنمية يف املنهج اإلس�المي حتقيق العدالة 
َ
��ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
أ

االقتصادية، وذلك بضان توفري حد الكفاية لكل فرد يف األمة با يليق بمكانته، قارن هذا 
بمؤرش التنمية يف االقتصاديات الوصفية الذي يدور حول متوسط معدل الدخل للفرد.

م�قهق: سلا ل�إ د ا ل�بلا �ق ا
ب
مو�قهق � ل�ق�ب مهق ا ب

ر
ل�إ ر ا س�قمرا 6- ا

حياول العامل اإلس�المي منذ قرنني من الزمان حتقيق هنضة اقتصادية، ولكن احلصاد كان 
س�لبيًّا؛ فلم يس�تطع العامل اإلس�المي حتقيق هذه النهضة املأمولة، وقد دلت جتربة مسرية 
التنمية االقتصادية يف البالد اإلسالمية عىل أن حماولة حماكاة نموذج التنمية الغريب وتقليد 
جتربته التحديثية واس�ترياد النظم والسياس�ات والقوانني واملؤسسات وأساليب اإلدارة 
واحلي�اة عىل النمط الغريب مل خيفف من مش�كالت التخل�ف االقتصادي، بل زادت اهلوة 
ا، وتعاين رشائُح واسعٌة من السكان من الفقر،  اتساًعا بينها وبني الدول املتقدمة اقتصاديًّ
وال يتسع املجال هنا إليراد مؤرشات تدهور األداء االقتصادي للبالد اإلسالمية وتعميق 

التبعية االقتصادية واملالية للغرب املتقدم.
ويوضح ذلك غياب الفكر األصيل لتشخيص صحيح ألزمة التنمية يف العامل اإلسالمي، 
وغي�اب حتدي�د واضح لألهداف حيظ�ى بالقبول العام يف األمة، وعج�ز تنظريي وافتقاد 
للتحليل الفكري العميق، وخلط واضح بني النظريات العلمية والتحاليل األيديولوجية، 
وخطأ يف فهم موقف الفقه اإلسالمي من التنمية االقتصادية، ومن االستفادة من الرتاث 
الفقهي اإلسالمي يف حتديد األولويات وصياغة السياسات وتعميق قيم الدين اإلسالمي 

الصحيح.
لقد ش�هدت مس�رية التنمية يف عاملنا اإلس�المي تعثًرا متتالًيا، ويف كل فرتة تارخيية تس�ود 
أف�كاٌر ورًؤى تؤك�د عىل أننا س�نجتاز تلك العقبة، ثم ُتْس�فر النتائ�ج يف آخر املرحلة عن 
فشٍل ذريٍع وشعوٍر نفيس بني الشعوب بخيبة األمل وضياع اجلهود، والتخي عن الفكرة 
الس�ابقة، ث�م اإلعالن عن الب�دء من جديد مع تك�رار نفس التأكي�دات والوعود بقدوم 

الرخاء االقتصادي الذي مل يأِت بعُد يف بالدنا اإلسالمية.
ويؤكد تكرار الفش�ل يف كل مرة غياَب العلم باألس�باب احلقيقية لألزمة، وفقدان املنهج 
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الصحي�ح للخ�روج منه�ا، أو صياغ�ة بن�اء اجتاع�ي واقتص�ادي وثق�ايف للتخلُّص من 
التخلُّ�ف والتبعية، واملخرج ليس يف النظريات والسياس�ات االقتصادية وحدها؛ ولكن 
حتقيق التنمية الش�املة أوسع من ذلك، فإن األداء االقتصادي للبالد ال يتوقف فقط عىل 
العوامل االقتصادية، وإنا يتوقف بالدرجة األوىل عىل القيم السائدة يف املجتمع، واتساع 
املش�اركة املجتمعية عن اقتناع يف جهود التنمية، وتوزيع املسؤوليات، وصياغة سياسات 
حتقق العدالة وتؤمن املستقبل وترفع من تقدير الكادحني األمناء وتأخذ بالعلم يف أحدث 

قوانينه ونظرياته...إلخ.
ول�ن تتحق�ق كلُّ هذه الرشوط بدون فهم صحيح حلقيقة اإلس�الم املكون األس�ايس يف 
ش�خصية الف�رد يف البالد اإلس�المية، وأن�ه رمحُة اهلل للعامل�ني، ووضوح وثب�ات أهدافه 
ومقاصده وغاياته، وأنه ال صلة عضوية بني التخلف االقتصادي يف القدرات واألساليب 
والسياس�ات والص�ور وب�ني أح�كام الرشيع�ة، ب�ل العكس ه�و الصحيح؛ ف�إن النظام 
االقتصادي يف اإلس�الم يس�عى إىل تنمي�ة القدرات اإلنتاجية وتوس�يع األس�واق وفتح 
اآلفاق بني التقدم االقتصادي واالنتفاع بثار التفوق االقتصادي واالبتكارات اإلنتاجية 
واإلداري�ة واملالية، وال يعرتض اإلس�الم كذل�ك عىل العمل عىل رفع مس�توى الرفاهية 
االقتصادي�ة طامل�ا كانت من وس�ائل كس�ٍب مرشوعة، وحيرم اإلس�الم ال�رتف والتبذير 
واإلرساف، ويؤكد اإلسالم يف أحكامه عىل حتقيق أعىل درجة من توزيع الدخل والثروة 
بض�ان ح�د الكفاية لكل فرد، مع محاي�ة امللكية اخلاصة وحق الرب�ح وتكوين الثروة من 
مصادر حالل، ويش�جع اإلس�الم توس�يع الرصيد من املعدات الرأس�الية، فيعفيها من 

الزكاة، ويوفر آلة احلرفة للعامل غري القادر من الزكاة.
ك�ا ال يفوتن�ا اإلش�ارة إىل أمهية إب�راز التمييز بني املطلق والنس�بي يف النظام اإلس�المي 
للحي�اة؛ فاإلس�الم عقي�دة التوحي�د ورشيعة الرمح�ة واليرس م�ن الثواب�ت، وأهدافه يف 
العدالة واحلرية والكرامة لإلنس�ان من الثوابت أيًضا، أما التطبيقات يف واقع احلياة فهي 
نس�بية تسعى إىل حتقيق غاية اإلس�الم ومقاصده وأهدافه، طاملا كانت هذه التطبيقات يف 

وسائلها نظيفًة ومرشوعًة وغري خبيثة.
ورؤية التنمية يف ضوء مبادئ اإلس�الم تس�عى إىل إعال الفق�ه يف التطبيقات االقتصادية 
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عىل مس�توى السياس�ات واألدوات واملؤسس�ات إىل توظيف منج�زات العرص احلديثة 
لتحقيق غايات اإلس�الم يف احلياة الكريمة لكل إنس�ان يف املجتم�ع، أي األصالة يف فهم 
حقيق�ة اإلس�الم ومقاصده، واحلكم�ة يف العمل، والتق�دم يف األش�غال والتطبيقات با 
يت�الءم مع كل ع�رص، فالفقه ليس ضد حتديث أدوات الع�رص يف تنمية احلياة وتطويرها 
وحتديث وسائل توفري احتياجات اإلنسان وجعل حياته ميرسة، حتى ال يظن البعض أن 
العرص فوق مس�توى الفقه وإمكاناته، فالفقه ينظر إىل املؤسس�ات واألدوات االقتصادية 
واإلنتاجية والتمويلية من منظور حتقيق املصالح ودرء املفاس�د وحتقيق مقاصد الرشيعة، 
ك�ا ينظ�ر إىل بع�ض التطبيق�ات االقتصادية أهن�ا خاص�ة بمجتمعات معين�ة أو بظروف 
مؤقت�ة، وأن النص�وص الرشعية هلا م�راٍم ومقاصُد ينبغي حتليُله�ا يف كل عرص، ويف كل 
�س عىل  ع�رص يوج�د اجتهادات يف وقائَع خت�ص هذه العصور، وهذه االجتهادات تتأسَّ

منهج العلم الرشعي يف االجتهاد.

م�قهق: ل�ق�ب �قهق وا د �قصا
ق
� ل� وى ا �قا ل�ب �بط ا وا

7- صب

تف�رض املتغ�ريات االقتصادي�ة والتكنولوجي�ا املتالحق�ة والعميق�ة يف الع�امل يف العقود 
األخرية املاضية رؤيًة فقهيًة تس�توعب هذه املتغريات وترش�دها هبدي الوحي الرشيف، 
ب�ا حيقق املقاصد الرشعية والفوز يف الدنيا واآلخرة، فيكون التقدم االقتصادي قائًا عىل 

قواعد اإليان وتزكية النفوس.
ويمكننا حماولة تسديد هذه الرؤية باالستناد إىل األصول والضوابط الفقهية اآلتية:

التنمية يف فقه الزكاة:
أح�كام ال�زكاة عديدة، تتناول الضبط الرشع�ي هلذه الفريضة اإلس�المية اهلامة، منها ما 
يتعلَّ�ق ب�رشوط املال اخلاضع لل�زكاة، ومق�داره، ونوعيت�ه، والقدر الواج�ب إخراجه، 
ومنها جانب املص�ارف وأنواعها وصورها احلديثة ومقدار العطاء لكل صنف، وجانب 

التحصيل للزكاة وأحكامه...إلخ.
واملتأم�ل يف هذه األحكام الزكوية يلحظ بوض�وح الصلة القوية بينها وبني حتقيق التنمية 
االقتصادية احلقيقية واملس�تمرة كمقصد أس�ايس للزكاة، منها عىل س�بيل املثال املحافظة 
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ع�ىل رأس امل�ال الثاب�ت وإعف�اؤه من ال�زكاة، مما يزي�د من رصي�د االس�تثار الثابت يف 
املجتم�ع، وه�و عامل هام يف التأث�ري عىل معدل النمو يف االقتص�اد، كا يالحظ اختالف 
سعر الزكاة وفًقا لنوعية النشاط االقتصادي وخصائصه، بحيث تقل النسبة عندما حيتاج 
النش�اط االقتصادي إىل بذل جمهودات أكر، أو عند ارتفاع تكلفة اإلنتاج، كا يف أحوال 
الزكاة عىل األرض الزراعية التي تس�قى باآللة، وكذلك مقدار الواجب يف زكاة العس�ل 
عن�د املوجب�ني هلا، فالواجب فيه�ا العرش إذا كان يف الس�هل، ونصف الع�رش إذا كان يف 
اجلبل)١). كا ينبغي النظر الس�ديد إىل خضوع صور األموال احلديثة للزكاة وفًقا ألحكام 
ال�زكاة، حيث حتولت الثروة من أش�كاهلا القديمة إىل أش�كال حديثة متغرية باس�تمرار، 
وذل�ك ضاًنا لتوفري موارَد ماليٍة متجددٍة ومس�تمرة وكافية لتحقي�ق مقاصِد الرشيعة يف 

التكافل االجتاعي. 
ويف األحكام اخلاصة برصف الزكاة، نرى غاياٍت س�اميًة يف اإلعطاء الذي حيرتم مستوى 
املعيش�ة الالئ�ق باإلنس�ان املك�رم يف الق�رآن بإعطائه مق�دار الكفاية ملس�تواه االجتاعي 
وألص�ل زمني ممت�د من العام حتى كفاية العمر وفًقا لتوفر أم�وال الزكاة، ويعطي املدين 
م�ا يغطي دينه مع إعطائه ما يكفيه، ويف احلفاظ عىل مالءة أصحاب املرشوعات ومنعهم 
م�ن بي�ع األصول اإلنتاجية لس�داد ديوهن�م عند التعث�ر؛ وذلك ألن الرشيعة تس�عى إىل 
االس�تغالل الكامل واألكفأ ملوارد املجتمع اإلنتاجية، وص�دق عمر بن عبد العزيز: فإنا 

ال نحتاجهم لعام أو لعامني))).
يت�م توف�ري آلة احلرفة للق�ادر عىل العمل م�ن الزكاة؛ إعان�ًة عىل رفع معدل التش�غيل يف 
املجتمع، ولنفس اهلدف فإنه ال يعطى من الزكاة املتفرغ للعبادة بينا يعطى املتفرغ لطلب 
العل�م الناف�ع؛ ألن فائ�دة علمه ليس�ت مقصورًة عليه، ب�ل ملجموع األم�ة)٣). ويف ضوء 
ذلك تتش�كل رؤية معارصة سديدة تعكس روح ومقاصد ومبادئ النظام االقتصادي يف 
اإلس�الم، تأخذ فيه الوس�ائل االقتصادية املتغرية واحلديثة حكم املقاصد كا هو مقرر يف 

القواعد الفقهية.
)١)  أبو عبيد، األموال، ص ٥98، ٥99.
)))  راجع النووي املجموع، )٦/ 09)(.

)٣)  القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ص٣00٦.
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التنمية وفقه توفي حد الكفاية:
تؤك�د اآلي�ات القرآني�ة واألحادي�ث النبوية أن توفري ح�د الكفاية جلميع أف�راد املجتمع 
واج�ٌب ع�ىل األمة؛ ففي القرآن الكريم: }َما َس��لََكُكۡم ِف َس��َقَر ٤٢ قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن 
رََءيَۡت 

َ
ٱلُۡمَصّلنَِي ٤٣ َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم ٱلِۡمۡس��ِكنَي{، ]املدثر: )٤ - ٤٤[، وقوله تعاىل: }أ

ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكنِي{  ِي يَُدعُّ ٱۡلَتِيَم ٢ َوَل َيُضُّ َعَ ُب بِٱدّلِيِن ١ فََذٰلَِك ٱلَّ ِي يَُكّذِ ٱلَّ
]املاعون: ١ - ٣[، وعن اإلمام أمحد: س�ئل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما هو األفضل يف اإلس�الم؟ 

قال: »إطعام اجلائع، ونجدة من تعرفه ومن ال تعرفه«)١).
وق�د تنوعت آراء الفقه�اء يف تقدير املال أو مقدار العطاء ال�ذي يوفر حد الكفاية للفرد، 
ولكنه�م يف النهاية يس�تهدفون توف�ر هذا احلد، ومن حتليل ه�ذه اآلراء نرى أن هذا احلد 
مس�تًوى يتغري وفًقا لألحوال االقتصادية واالجتاعية وحالة الش�خص نفس�ه، ونستنتج 
م�ن س�نته ملسو هيلع هللا ىلص يف العط�اء وفعل اخللفاء الراش�دين من بع�ده ومن أقوال الفقه�اء قواعَد 
لألس�س والضوابط التي تصاغ يف ضوئها جمموعة متكاملة من السياسات واإلجراءات 
االقتصادي�ة الرشعي�ة الت�ي توفر معاجل�ًة جذري�ًة وتفصيليًة لتوف�ر الكافية ل�كل فرد يف 
املجتم�ع يف الظ�روف واألح�وال االقتصادية احلديث�ة، وذلك من حيث مق�دار العطاء، 
ونوعي�ة املحتاج�ني، واألغراض واحلاج�ات االقتصادية التي ينبغ�ي توفريها، ومصادر 
األموال هلذا العطاء، والسياسات واإلجراءات االقتصادية التي تكفل استمرار هذا املبدأ 
وتطبيقه بش�كل دوري منتظم، مما يشكل معاجلًة استباقيًة حتول دون حتول الفقر إىل حالة 

د أمن واستقرار املجتمع. مستعصية هتدِّ
التنمية وفقه استثامر األموال:

أكد القرآن والسنة النبوية رضورة استثار األموال ألهنا مصادر حياة األمة وتوفري أقواهتا 
وقوهت�ا، وذلك يف أح�كام عديدة خاصة بضبط الترصفات يف أموال اليتامى والس�فهاء، 
وكس�ب املال وإنفاقه والواجبات املفروضة عليه...إلخ، وقصدنا هنا أن نشري -وبشكل 
خمت�رص ومركز- إىل إلق�اء الضوء يف جوانَب بعينها تفيد كثرًيا يف حتقيق التنمية الش�املة، 
منها لفت النظر إىل املقاصد واألغراض من اس�تثار األموال، ورضورة النظر املستوعب 

)١)   أخرجه أمحد يف مسنده، املجلد العارش، رقم ٦٥8١.
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هلذه األغراض التي تش�مل رضورة كسب املرء ما يكفيه، ومن يعول عىل القادر، وقصد 
القي�ام بواج�ب الكفايات يف األمة عىل أوس�ع نط�اق، والوصول إىل مس�تًوى اقتصاديٍّ 
َكٰوةَ{، ونية قصد تيس�ري  يرتفع بالش�خص إىل أن حيقق األمر يف قوله تعاىل: }َوَءاتُواْ ٱلزَّ
وقضاء مصالح الناس ملا فيه من ثواب عظيم، وإقراض املحتاجني بغية الثواب املضاعف، 
وتوسيع املدى الزمني لالستثار يف عقيدة املسلم حتى يستثمر والقيامة تقوم، قارن ذلك 
مثاًل با يراه كثري من أن من أسباب األزمة االقتصادية حالة التشاؤم لدى رجال األعال.
إنه -يف إطار هذا املنظور- يمكن لعلاء االقتصاد والفقه والرشيعة صياغة نموذج تنموي 
جديد للضوابط الرشعية لالس�تثار يف اقتصاديات النظام اإلس�المي يتالءم مع مستوى 

التطورات االقتصادية املعارصة.
التنمية وفقه الصدقات التطوعية:

تتك�رر يف الق�رآن الكريم آي�ات احلضِّ عىل اإلنفاق التطوعي، ويس�تخدم الق�رآن ألواًنا 
م�ن احلوافز والتش�ويق والتأكيد والصور البالغية واألمث�ال يف دفع املؤمن إىل التصدق، 
كا تش�مل دعوة الق�رآن إىل الصدقات فئات املتصدق عليهم، وأن�واع املال املتصدق به، 
ا  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ وح�االت اإلنف�اق، ومقدار املال...إل�خ، قال تعاىل: }لَن َتَنالُواْ ٱلۡ��ِبَّ َحتَّ
لُونََك َم��اَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَو{، ويف آي�ة أخرى: }قُۡل َمآ  ُتِبُّ��وَن{، وقال: }َويَۡس َٔ

ۡقَربنَِي{ والعديد من اآليات األخرى.
َ
يِۡن َوٱۡل نَفۡقُتم ّمِۡن َخۡيٖ فَلِۡلَودِٰلَ

َ
أ

إننا أمام فقه تتوس�ع فيه أنواع ومس�تويات وصور وأغراض ومقاصد اإلنفاق التطوعي 
إىل مس�تويات ال تعرفه�ا نظ�م إعادة التوزي�ع يف االقتصاديات املعارصة، والتي تس�جل 
فش�اًل مؤكًدا يف حتقيق عدالة التوزيع باملس�توى الالئق يف عرصنا، كا تؤثر سياسات هذه 

الدول يف هذا الصدد تأثرًيا سلبيًّا عىل كفاءة أداء النظام االقتصادي)١).
وإذا نظرنا إىل التاريخ االقتصادي للمسلمني نجد أداًء مرتفًعا يف معدالت اإلنفاق اخلريي 
يف صور عديدة؛ فلقد أوقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته األموال عىل اخلري، واستمرت هذه 
الروح يف األمة إىل اليوم، ونستخلص من ذلك رؤية تربط بني أغراض التنمية األساسية 

)١)  راج�ع عرًض�ا تفصيليًّا هلذه النقطة يف: د. نعمت مش�هور، الزكاة.. األس�س الرشعية وال�دور االئتاين والتوزيعي، 
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط ١، ١٤١٣ه� - ١99٣م، ص٣٣٦.  
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وهي عدالة توزيع الدخل يف األمة بضان توفري حد الكفاية جلميع أفرادها وبني وس�يلة 
أساسية من وسائلها وهي اإلنفاق اخلريي.

َمۡرنَ��ا ُمۡتَفِيَها 
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡرَيًة أ

َ
َرۡدنَ��آ أ

َ
وه�ذه الرؤي�ة نابع�ة من اهل�دي الق�رآين: }ِإَوَذآ أ

ۡرَنَٰه��ا تَۡدِمٗيا{ ]اإلرساء: ١٦[، حيث اختالل  َفَفَس��ُقواْ فِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلَقۡوُل فََدمَّ
التوزي�ع تظه�ر معه حاالت الرتف املنه�ي عنه، ويغيب فيه عن املرتفني خلق التوس�ع يف 

اإلنفاق اخلريي تعمرًيا آلخرهتم.
التنمية وفقه إعادة التوزيع :

هذا جانب مل يأخذ حظَّه يف التأمل الفكري والفقهي الذي يستحقه يف نظري عىل األقل؛ 
فق�د ذكرن�ا أن توفري ح�د الكفاية لكل فرد يف املجتمع فرُض كفاي�ٍة، وهو غاية التنمية يف 
اإلس�الم، وقد رأينا يف عمل الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ويف ترصفات وسياس�ات اخللفاء الراش�دين 
ااًل للدولة اإلس�المية يف إعادة توزيع الدخل يف أحوال متعددة،  من بعده دوًرا إجيابيًّا فعَّ
وبوس�ائَل وسياساٍت متنوعة، منها عىل س�بيل املثال أنه ملسو هيلع هللا ىلص قسم أحوال بني النضري عىل 
ُف عمر يف أرض اخلراج ورْفُضه تقس�يَمها عىل  املهاجري�ن دون األنص�ار)١)، ومنها ترصُّ

الفاحتني، وجعلها خراًجا لألمة... إىل غري ذلك من احلاالت األخرى.
ويف تلك احلاالت تدخلت الدولة يف اإلس�الم تدخاًل فعااًل ورش�يًدا للتأثري يف األوضاع 
غري املستقرة من توزيع املال يف املجتمع، ووجود حاالت من االحتياج عند بعض الفئات 
والرشائح، وقامت بتصحيح هذا الوضع بخطوات جذرية، أو باختاذ السياس�ات اهلادئة 

التدرجيية))).
�ة للنظر الفقه�ي يف هذا املوض�وع، ونقط�ة البدء حتديد إس�رتاتيجية  إنن�ا يف حاج�ة ماسَّ
اإلس�الم يف مس�توى عدالة التوزيع يف املجتمع، ثم األدوات واإلجراءات والسياس�ات 
التصحيحي�ة، وص�واًل إىل م�ا يرضاه اإلس�الم من العدال�ة، والفتوى الت�ي تعكس هذه 

الرؤية.

)١)  حييى بن آدم، اخلراج، ص٣٥.
)))  املبارك، تدخل الدولة االقتصادي يف اإلس�الم، املؤمتر اإلعالمي األول لالقتصاد اإلس�المي، ص١٧)، د. عابدين 
س�المة، احلاج�ات األساس�ية وتوفريه�ا يف الدولة اإلس�المية، جملة أبح�اث االقتصاد اإلس�المي، ج�دة، ١٤0٤ه� - 

١98٤م، العدد الثاين، املجلد األول، ص٣9.
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التنمية وفقه املقاصد واملصالح والرضوريات:
التنمية الشاملة أو اإلعار بمعناه الشامل فرُض كفايٍة، وحيقق مقاصد الرشيعة يف احلفاظ 
عىل املال والنسل بتوفري إشباع احلاجات األساسية لكل فرد يف املجتمع وحيفظ حياته، كا 
أهنا حتقق الكرامة اإلنسانية يف توفري املستوى الالئق للمعيشة لكل أفراد املجتمع، والتنمية 
الش�املة هي أس�اس قوة األمة، وتضمن محايتها من العدوان واالعتداء واالستغالل من 

جانب القوى االقتصادية يف عامل اليوم.
فالنظر إىل التنمية الشاملة عىل أهنا من وسائِل حتقيِق املقاصِد وأهنا من املصالح املرشوعة 
عىل مس�توى األف�راد وعىل مس�توى املجتمع واألمة، وأهنا وس�يلة لتوف�ري الرضوريات 
واحلاجي�ات، كلُّ ذل�ك يقتيض إع�ال النظر الفقهي يف ترتيب أهدافه�ا ومقاصدها، ويف 
إن�زال احلكم الرشعي املناس�ب لظ�روف العرص ومتغريات�ه االقتصادي�ة والتكنولوجية 

العميقة عىل وسائل وسياسات وأدوات حتقيق التنمية الشاملة. 
�س فقه التنمية وفتاوى ملسائلها، يرتقي فيه مستوى  ويف ضوء هذه الدوائر املتكاملة يتأسَّ
األداء االقتص�ادي للمس�لمني إىل مس�توى إنج�ازات الع�رص االقتصادي�ة )تكنولوجيا 
ومؤسس�ات وسياس�ات وأدوات( ويك�ون القصد من ه�ذا الفقه حتقيق مس�توى احلياة 
الطيب�ة بتوف�ري ح�د الكفاية ل�كل فرد، وحي�ازة الق�درات اإلنتاجي�ة، وتيس�ري التمويل 
والتداول للطيبات، وازدهار األس�واق، ومتتع املس�لم بالطيبات مما أحله اهلل، فكا يقول 
ابن كثري: كل ما أحله اهلل فهو طيب نافع يف البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار 
يف البدن والدين)١)، وتشمل التنمية يف اإلسالم رفع مستوى القدرات االقتصادية لألمة، 
ويف نفس الوقت رفع مستوى العنرص البرشي، فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف، 

دِۖ َوٱۡعَملُواْ َصٰلًِحا{ ]سبأ: ١١[. ۡ ۡر ِف ٱلسَّ ِن ٱۡعَمۡل َسٰبَِغٰٖت َوقَّدِ
َ
وقال تعاىل: }أ

وتعم�ل الدول�ة بفعالية عىل مراقبة النش�اط االقتص�ادي واختاذ السياس�ات االقتصادية 
لرتش�يد اإلنت�اج والطلب واالس�تهالك واألس�عار وعدالة التوزي�ع والتنمي�ة البرشية، 
ويف التطبيقات االقتصادية النبوية والراش�دة جماٌل فس�يٌح الس�تخدام أدوات وسياسات 
اقتصادي�ة رش�يدة وفعالة يف الوصول إىل التمكن من اس�تغالل امل�وارد االقتصادية »من 

)١)  ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، احللبي، ))/ ٥٤)(.
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أحي�ا أرًض�ا ميت�ة فهي له«، وسياس�ة اس�تغالل نخ�ل خير، وسياس�ات تقس�يم أموال 
الفيء...إىل غري ذلك من دوائر عمل السياس�ات االقتصادي�ة للتنمية والعدالة، وصواًل 
ِ َمَكٖن{ ]النحل: )١١[، فالدين 

تِيَها رِزُۡقَها رََغٗدا ّمِن ُكّ
ۡ
إىل جمتمع القوة والرغد: }َيأ

اإلس�المي ال يعنى فقط بصون مصلحة الفرد ومحايته من الغبن والغرر، بل يعنى بضبط 
املجتمع الكبري)١).

:
ه�ق

�ق
ب
ور �

طب �قهق م�ب م�ب د �قصا
ق
� ل� م�قهق ا ل�ق�ب 8- ا

8/): التنمية االقتصادية )العمران( فرض عىل الكفاية: 
عارة األرض واجب عىل اإلنس�ان أن يقوم به عىل أس�اس رس�الته املكلف هبا يف عارة 
ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{، يقول اجلصاص يف 

َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَش��أ

َ
الدنيا، قال تعاىل: }ُهَو أ

تفسري هذه اآلية: يعني أمركم من عارهتا با حتتاجون إليه، وفيه داللة عىل وجوب عارة 
األرض للزراع�ة والغ�راس واألبنية))). ويقول القرطبي: أمرك�م بعارة ما حتتاجون إليه 
فيها)٣). ونقل عن ابن العريب قوله: قال بعض علاء الش�افعية: االس�تعار طلب العارة، 

والطلب املطلق من اهلل تعاىل عىل الوجوب)٤). 
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حتى يغِرَسَها 
فلَيْغِرْسها« )اجلامع الصغري للسيوطي(، ويقول املناوي: واحلاصل أن يف احلديث مبالغًة 
يف احلثِّ عىل غرس األشجار وحفر األهنار لتبقى هذه الدار عامرًة إىل آخر أمدها املحدود 
املعل�وم عن�د خالقها، فكا غرس لك غرُيك فانَتَفْعَت به، فاْغ�ِرْس ملن جييء بعدك لينتفع 

وإن مل تبَق يف الدنيا إال صبابة، وذلك هبذا القصد ال ينايف الزهد والتقلل من الدنيا)٥).
وتس�تند التنمية االقتصادية )اإلعار يف الفقه اإلس�المي( إىل العقيدة اإلس�المية والقيم 
األخالقية واألحكام الرشعية املنبثقة عنها، وتس�خر نتائج هذه التنمية )اإلعار( لتحقيق 
مقاصد الرشيعة اخلمس�ة )حفظ الدي�ن، واملال، والنفس، والنس�ل، والعقل(، فاألصل 

)١)  حممد الغزايل، تقديم كتاب االستثار يف االقتصاد اإلسالمي، أمرية مشهور، مكتبة مدبويل، القاهرة، ص٧.
)))  اجلصاص، أحكام القرآن، )٣/ ١٥٦( دار الكتاب العريب.

)٣)  القرطبي، سابق، )9/ ٥٦(.
)٤)  املرجع السابق، نفس الصفحة.

)٥)  املناوي، فيض القدير، دار الغد، ١٣9١ه� - )٣/ ٣0(.
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يف اإلسالم أن تشتق الوسائل من العقائد، وأن توجه لتحقيق األهداف املنبثقة عنها)١).
2/8: التنمية االقتصادية وسيلة لتوفي الرضوريات حلفظ النفس:

الرضوري�ات -ك�ا نعل�م- ه�ي التي ال بد منه�ا يف قيام مصال�ح الدني�ا والدين، بحيث 
�ِر مصال�ح الدنيا عىل اس�تقامة، بل عىل فس�اد وهتارج وف�وت حياة، ويف  إذا فق�دت مل جَتْ
اآلخرة فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلرسان املبني)))، وبالتايل فتش�مل الرضوريات 
االقتصادية: املنتجات واخلدمات األساسية حلفظ املال والعقل والنفس والدين والنسل، 
فحفظ النفس يس�تلزم توفري املأكل واملرشب وامللبس واملس�كن والدواء وكل ما يصون 
البدن ويسرته، إىل جانب توفر األمن وكل اخلدمات الرضورية حلفظ النفس، كا يستلزم 
أداء العب�ادات )حف�ظ الدين( توفري القوت ال�الزم للقيام بالعبادة، ويس�تلزم حفظ ملال 
اس�تخدامه في�ا أباحه اهلل، وتنميت�ه وأداء حقوقه، وعدم إتالفه، واس�تثاره يف املجاالت 

التي تدر األرباح. 
وبذل�ك فإن توفري الرضوريات االقتصادية الس�ابق اإلش�ارة إليها أم�ٌر مطلوٌب رشًعا، 
وف�رض واجب، وليس أمًرا مس�تحبًّا فقط؛ ألن توفريها حيفظ حياة املس�لم وييرس عليه 
أداء التكالي�ف، وم�ا ال يتوص�ل إىل العبادة إال به فه�و عبادة)٣)، والوس�ائل تأخذ حكم 

املقاصد.
8/): التقدم االقتصادي والعلمي والتكنولوجي فرض كفاية:

التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظيُفه يف حتقيق التقدم االقتصادي وحيازة عوامل القوة 
والقدرات االقتصادية املرتفعة يف جماالت اإلنتاج احلديثة واالس�تغالل األكمل واألمثل 
للمس�خرات )النعم أو املوارد( فرُض كفايٍة عىل املس�لمني، يأثمون إذا ختلفوا عنه؛ ألنه 
حيقق هلم املنعة واالس�تقالل، ويمنع عنهم االعتداء واالستغالل من جانب قوى اهليمنة 
واالستغالل االقتصادي، ويزيل عنهم التبعية االقتصادية والفكرية والسياسية، وقد قال 

)١)  حممود أبو الس�عود، االستثار اإلس�المي يف العرص الراهن، جملة املسلم املعارص، الكويت، العدد، 8) ذي القعدة، 
حمرم ١٤0١ه� - أكتوبر، نوفمر، ديسمر ١98١م، ص ٧٥.

)))  الشاطبي، املوافقات، دار املعرفة، بريوت، ))/ 8(.
)٣)  الغزايل، إحياء علوم الدين، )١0/ ١١(.
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مجهور العلاء عن الصناعات: إن هذه الصناعات فرٌض عىل الكفاية)١).
إن يف حي�ازة الق�درات التكنولوجي�ة واالقتصادية احلديثة ضاًنا الس�تمرار أداء رس�الة 
املسلمني يف األرض واستعادة دورهم احلضاري ونرش القيم واألخالق امللتصقة باألداء 

االقتصادي إنتاًجا وتوزيًعا واستهالًكا.
4/8: التنمية االقتصادية يف اإلسام وسيلة لنرش الرمحة عىل العاملني:

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ 
َ
اإلسالم يف مبادئه وُأُسسه وترشيعاته وأخالقه رسالُة رمحٍة للعاملني: }َوَمآ أ

 ُ {، }ُيرِيُد ٱللَّ ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{، }ُيرِي��ُد ٱللَّ
ن ُيَّفَِف َعنُكۡم{. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف الس�اء«. رواه 

َ
أ

الطراين.
وحتمل أمُة الرس�الِة الس�اوية القرآنية رسالِة الرمحة للعاملني مس�ؤوليَة مواجهِة ومدافعة 
هذه اهليمنة الغربية بتقديم البديل؛ أي املفهوم القرآين عن اإلنسان واحلياة، إنسان يتعاطى 
مع دفق احلياة وعامل األشياء، لكن بشعور كريم ناظر إىل األشياء بوصفها مسخرة له، فال 

يليق به أن يسخر اإلنسان نفسه هلا وهو اإلنسان املكرم عند ربه))).
وخَتَلُُّف املس�لمني يف جمال اإلبداع املادي والتقدم االقتصادي يضيق املس�احة التي تعمل 
د إنس�انيتها، وكا يقول ديوران�ت: »وثقافتنا اليوم  فيها قيم اإلس�الم يف احلضارة، مما هيدِّ
س�طحية ومعرفتن�ا خط�رة؛ ألنن�ا أغني�اُء يف اآلالت، فق�راُء يف األغ�راض، وق�د ذهب 
ات�زان العق�ل ال�ذي نش�أ ذات ي�وم من ح�رارة اإلي�ان الدين�ي، وانتزع العلم األس�س 
املتعالي�ة ألخالقياتنا، ويبدو العامل كله مس�تغرًقا يف فردية مضطرب�ة، تعكس جتزؤ خلقنا 

املضطرب«)٣).
ويقول غريه: »فاجلاهري الضائعة التي ال جذور هلا يف املجتمع احلديث، والتمجيد القلق 
التع�س لألش�ياء الدنيوية متجيًدا بلغ ح�دَّ التأليه يقض مضاجع الع�امل احلديث ويذهله، 
والوطنيات اهلس�تريية واختاذ القادة أرباًبا والعقائديات الشديدة التعصب، واحلب التافه 

)١)  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ))/ ٧8، ٧9(، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، احللبي، ١9٦٦، )١/ )٤(.
)))  الطيب بوعزة، نقد الليرالية، كتاب البيان، ط ١، الرياض، 009)، ص ١٣٤.

 Will Durant، Outline of philosophy.، pp.14 – 20 – 2:2 Earmest Benn. London   (٣(
1962
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للمخرتع�ات اآللي�ة، ومذاهب العنف، كل ذلك صنع فلس�فة للتاري�خ ال تؤمن بوجود 
احلقائق األزلية«)٤).

فالتنمية االقتصادية يف ظل اإلس�الم مطلوبة لنرش اهلدي يف السلوك االقتصادي لألفراد 
واملجتمعات والدول وإش�اعة اخلري بني جنباته، ومتنع الفس�اد والظلم واالس�تغالل، إن 
دوائر التكافل يف النظام االقتصادي تتواىل وتتسع حتى تعم البرشية كلها، وكذلك ضان 
ۡوفُواْ ٱلِۡمۡكَياَل 

َ
إقامة العدل يف املعامالت، قال تعاىل عىل لسان نبي اهلل شعيب: }َوَيَٰقۡوِم أ

ۡرِض ُمۡفِسِديَن{ ]هود: 
َ
ۡشَيآَءُهۡم َوَل َتۡعَثۡواْ ِف ٱۡل

َ
َوٱلِۡمزَياَن بِٱۡلقِۡسِطۖ َوَل َتۡبَخُسواْ ٱنلَّاَس أ

نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم 
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
8٥[، وقال تعاىل: }لََقۡد أ

ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط{ ]احلديد: ٥)[.
ويف شمول التكافل يف اإلسالم لغري املسلمني، يقول الرمي الفقيه الشافعي: ودفع رضر 
املعصوم من املس�لمني وأهل الذمة عىل القادرين، وهم َمن عندهم زيادة عىل كفاية َس�نَة 
هِنِْم... ثم يقول: ومما يندفع به رضر املسلمني والذميني فكُّ أرسهم.... فمؤونة  هلم َوملَُِموَّ
ذلك عىل بيت املال، ثم عىل القادرين املذكورين)٥). وروى أبو أمحد بن زنجويه النس�ائي 
يف كتاب األموال عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تصدق عىل أهِل بيٍت من اليهود 
بصدق�ة، فهي جتري عليه�م)٦)، وذهب زفر والزه�ري وابن ش�رمة إىل أن الزكاة تعطى 
ِيَن لَۡم  ُ َعِن ٱلَّ للذمي، واس�تدلوا لعموم آية الصدقات وبقوله تعاىل: }لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ
َ ُيِبُّ  وُهۡم َوُتۡقِس��ُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ن َتَبُّ

َ
يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

ٱلُۡمۡقِسِطنَي{ ]املمتحنة: 8[.
8/): التنمية االقتصادية جتلب املصلحة:

املصلحة ضد املفس�دة، وهي التي اعترها الرشع، وش�هدت هل�ا نصوُصه، وُأخذت من 
جمم�وع أدلت�ه، وكل ما يتضمن حف�َظ مقاصد الرشع يف اخللق )وهي األصول اخلمس�ة: 
حفظ العقل والدين والنفس واملال والنس�ل( فهو مصلحة، وكل ما يفوهتا فهو مفس�دة، 

)٤)  ترشال فرانكل، أزمة اإلنسان احلديث، ملكية احلياة، مؤسسة فرانكلية، ١9٥9، ص٥٤، ٥٥.
)٥)  الرمي، هناية املحتاج، احللبي، ١٣8٦، )8/ ٤9(.

)٦)  الزيلعي، نصب الراية ألحاديث اهلداية دار احلديث، القاهرة، )/٣98
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ودفع�ه مصلح�ة كا يقول الغزايل)١)، واملصلحة يف ال�رشع إذن هي التي تتفق مع مقاصِد 
الرشيع�ة وحتق�ق مصلح�ًة عام�ًة للمجتمع وليس لف�رد بعين�ه، وأن يراعى فيه�ا ترتيب 

األولويات.
وحتقي�ق التنمي�ة االقتصادية وتيس�ري ش�ؤون املع�اش للناس يف احلي�اة بتوف�ري مطالبهم 
األساس�ية يف الطعام والرشاب واملس�كن والتعليم والصحة بمس�تًوى الئٍق من املصالح 

املرشوعة التي تتفق مع مقاصد الرشيعة.
واملصال�ح الرشعي�ة تقرره�ا نص�وص الوحي قرآًن�ا وس�نًة، وال تتقرر من حي�ث أهواء 
النف�وس ك�ا يقول الش�اطبي: املصالح املجَتَلبة رشًعا واملفاس�د املس�َتْدَفعة إنا تعتر من 
حي�ث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حي�ث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها 
العادية أو درء مفاس�دها العادية)))، ولذلك فإن حتليل أهداف وبرامج ووس�ائل وخطط 
التنمية االقتصادية تتحدد يف ضوء توفري الطيبات من اإلنتاج لتوسيع األرزاق، وازدهار 
األس�واق، وإشباع حاجات الناس من السلع، والتمكن من القدرات اإلنتاجية، وتوفري 

املوارد املالية للمبادالت واالستثار...إلخ
وقيام ويل األمر بوضع السياسات واخلطط والرامج االقتصادية والتعليمية والتكنولوجية 
لتحقي�ق أهداف التنمية االقتصادية هو من قبيل الوس�ائل املحققة للمصلحة، والقاعدة 

ف اإلمام عىل الرعية منوٌط باملصلحة)٣). الرشعية تنص عىل أن ترصُّ
وتوفري الس�لع االقتصادية التي يس�تهلكها الناس يف إش�باع حاجاهت�م البرشية أمٌر الزٌم 
للحفاظ عىل حياهتم، وفيه تقوية عىل العبادة، يقول الغزايل: وما ال يتوصل إىل العبادة إال 
به فهو عبادة، فأخذ الكفاية من الدنيا ألجل االستعانة عىل الدين من الفوائد الدينية)٤). 

�قد: د دىق حب �قصا
ق
�  ا

ه�ق
�ق

ب
ور �

طب ل� م�ب  اإ
هق حب لحا 9- ا

مصادر الرشيعة يف القرآن والسنة وغريها من املصادر الرشعية املعترة حافلٌة بوسائِل حتقيق 
الرش�اد يف النشاط االقتصادي لألفراد واألمة، وهي وسائُل تنجز الرخاء االقتصادي يف 

)١)  الغزايل املستصفى، املطبعة األمريية ))١٣ه�، )١/ 9٦)(.
)))  الشاطبي، املوافقات ))/ ٣٧(.

)٣)  ابن نجيم، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ١٤00ه�، ص٣)١.
)٤)  الغزايل، إحياء علوم الدين، )١0/ ١١(.
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قال�ٍب إياين وأخالق�ي من تزكية النفوس ومراعاة اهلل يف كل عم�ل وإخالص النية لنفع 
الناس وتيسري شؤون حياهتم وقضاء مصاحلهم.

حيدد أبو حامد الغزايل األمور التي جيب أن يراعيها التاجر يف معامالته، منها حس�ن النية 
والعقيدة عند مزاولة عمله، واملداومة عىل ذكر اهلل وعبادته، وأال يتجنب احلرام فقط، بل 
يتقي مواقع الشبهات أيًضا، وأن يقصد بعمله أداء فرض من فروض الكفايات، فهذا ما 

عىل املكتسب يف عمله من العدل واإلحسان والشفقة يف الدين)١).
إننا نحتاج إىل إدراك حلقائق االجتاعية وتغري البيئات وأثرها يف االجتهاد والفتوى، وإدراك 
أس�س ومقاصد النظام االقتصادي يف اإلسالم عند إصدار الفتاوى االقتصادية، وإعال 
فق�ه الكفايات لتحقي�ق النهضة العلمية وحيازة مصادر الق�وة االقتصادية وتنمية قواعد 
اإلنتاج وتنويعها وتفعيل التكافل االجتاعي حتقيًقا لتام الكفاية لكل فرد يف األمة، فهذا 
هو اهلدف والغاية النهائية للنظام االقتصادي يف اإلس�الم، كا حتتاج الفتوى االقتصادية 
إىل إدراك وسائل حتصيل املصالح العامة للمجتمع بعد فهم عميق وواٍع ملنجزات العرص 
االقتصادية عىل مس�توى املؤسس�ات املتخصصة والفنون اإلنتاجية ال�مبدعة واألدوات 

ال�الية ال�متطورة ونظم اإلدارة وال�معامالت يف األسواق واملبادالت...إلخ.
إن هذا األس�لوب ه�و األجدى ليحيا الفقه اإلس�المي يف احلي�اة، وأوىل بالتقديم، وهو 

نفس فكر السلف الصالح))).
لقد أثبت الواقع االقتصادي يف التطبيق فش�ل مس�رية التنمية االقتصادية يف معظم البالد 
النامية، وكانت حاالت النجاح يف حتقيق التنمية هي االس�تثناء، وبخاصة يف بعض دول 
جنوب رشق آسيا، بسبب التقليد اجلزئي ألسلوب التنمية يف الغرب بالرتكيز الشديد عىل 
اجلان�ب املادي، واعتبار أن العقبة الرئيس�ة أمام التنمية هي ن�درة رأس املال املادي، وأن 
توسيع حجم االستثار كفيل بالتغلب عىل معوقات التنمية، فكان مصري هذه املحاوالت 

الفشل، وأدَّت يف واقع األمر إىل تعميِق التخلف االقتصادي)٣). 

)١)  الغزايل، إحياء علوم الدين، كتاب الشعب )٥/ ٧9٣(.
)))  حممد الغزايل، تقديم كتاب الزكاة واألسس الرشعية والدور اإلنائي والتوزيعي، للدكتورة/ نعمت مشهور، املعهد 

العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ص١0.
)٣)  د. نعمت مشهور، املرجع السابق، ص)١.
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إن عملي�ة التنمي�ة االقتصادية هي عملية تغيري ش�املة يف كافة نواح�ي احلياة االجتاعية 
واالقتصادي�ة والعلمية...إل�خ، وبالت�ايل فجوهره�ا فكري قيمي، وهو املؤثر األس�ايس 
يف تغي�ري أن�اط الس�لوك والترصف�ات لألف�راد واملجتم�ع، تس�تهدف غاية يس�عى إليها 
املجتم�ع، ويبذل يف س�بيلها اجلهود والتضحيات، ويتحمل املش�اق راضًي�ا، أما اجلانب 
الفن�ي املتخصص يف االقتص�اد بمتغرياته الكمية يف معدالت االس�تثار والرتاكم املادي 
لألص�ول اإلنتاجية، فهي عملية تابعة وثانوية، وهي أداة ووس�يلة، وليس�ت هي املحدد 

للغاية والتوجهات الرئيسة يف اجتاهات وسلوكيات األفراد يف خمتلف جوانب احلياة.

: �ب
�إ �قا ل�ب لاصهق وا لحب 10- ا

رص�د البحث أه�م املتغريات االقتصادية احلديثة التي وقع�ت يف العقود األخرية، حيث 
تعاظم دور العامل االقتصادي يف حياة األفراد والبالد، وحتققت منجزات اقتصادية هامة 
ا من نمط احلياة، فتزايد قدرات اإلنسان عىل تسخري املوارد يف إنتاج العديد  غريت جذريًّ
من الس�لع واخلدمات، وتم توظيف املعرفة العلمية يف تكثيف اإلنتاج اآليل، واستجدت 
مؤسس�ات حديثة وط�رٌق ومناهُج إلدارهتا ووس�ائُل حديث�ٌة لنقل األم�وال وتوفريها، 
عت  وازداد التخصص واالعتاد يف اإلنتاج عىل كفاءات برشية مدربة ومتخصصة، وتوسَّ
األسواق واندجمت، وزاد تأثري قدرات الرشكات متعدية اجلنسيات عىل التأثري يف أحوال 

البالد االقتصادية والسياسية واالجتاعية...إلخ.
واإلسالم دين شامل له رؤية متكاملة لنظام حياة إنسانية راقية جتيب عىل األسئلة الكرى 
للعقل البرشي، وتنظم سلوكه يف مجيع مناحي احلياة، وال تفصل بني الدنيا واآلخرة، وال 
بني العبادة اخلالصة واألنش�طة االقتصادية لإلنس�ان، بل إن العمل االقتصادي الذي له 
غاي�ة خ�رية يف إقامة احلياة الطيبة وتس�خري املوارد لإلنس�ان وإنتاج الطي�ب من األرزاق 
والوف�اء باحتياجات اإلنس�ان يف إطار م�ن االلتزام باألحكام الرشعية، يعتره اإلس�الم 

نوًعا من العبادة التي هلا أجر عظيم.
وهبذا فإن التوس�ع يف إنتاج الس�لع الطيبة ال يمنعه اإلسالم، وحيدد النظام االقتصادي يف 
اإلس�الم غايته يف توفري مت�ام الكفاية لكل فرد يف األمة مع حتصي�ل القدرات االقتصادية 

احلديثة إلقامة جمتمع القدوة والقوة أو جمتمع املتقني األقوياء.
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وق�د انترش مفه�وم التنمي�ة االقتصادي�ة يف العقود اخلمس�ة األخرية من الق�رن امليالدي 
الس�ابق، وذلك س�عًيا لتحقيق الدول معدالٍت عاليًة ومنتظمة من النمو االقتصادي، مما 
يرفع مس�توى معيشة األفراد وفًقا ملعيار متوسط معدل الدخل الفردي، وذلك بإحداِث 
تغي�رٍي جذري مقص�ود يف البن�اء االقتصادي للدولة، ويش�ري املفهوم املوس�ع للتنمية إىل 

التغيريات العميقة يف كافة مناحي احلياة االقتصادية واالجتاعية والسياسية والثقافية.
ويس�عى النظام االقتصادي يف اإلس�الم إىل حتقيق مفهوم متميز للتنمية الشاملة والتنمية 
االقتصادية أو العمران الش�امل، ويعتره وس�يلًة لتحقيِق مقاصِد الرشيعة ووسيلة أيًضا 
لتوف�ري الرضوري�ات لفئات واس�عة م�ن املجتمعات اإلس�المية، وأهنا م�ن قبيل حتقيق 

املصالح، ومن فروض الكفاية...إلخ.
وق�د اس�تعرض البح�ث ضواب�َط الفت�اوى االقتصادي�ة والتنمي�ة ك�ا ت�رز واضحة يف 
بع�ض أب�واب الفقه اإلس�المي، مثال: فقه ال�زكاة حتصياًل ومرصًفا، ويف فق�ه توفري متام 
الكفاية لكل فرد يف املجتمع، ويف فقه اس�تثار األموال يف الرشيعة، ويف فقه الرضوريات 
واملقاص�د واملصال�ح وترتيب األولوي�ات، ويف كل هذه األبواب ويف غريها نس�تخلص 

قواعَد وضوابَط لتحقيق التنمية يف املجتمع اإلسالمي.
وخيل�ص البحث إىل أن�ه توجد حاجة ش�ديدة إىل منظور فقهي اقتص�ادي جديد تفرضه 

مقتضيات التغري االقتصادي العميق وآثاره البارزة يف حياة كل فرد ويف حياة األمة.
إن أه�م مقاييس القوة الش�املة للدول اآلن ه�ي القدرات االقتصادية التي تس�تطيع أن 
تتحم�ل -وبدون ختل�ف- تكاليف البح�ث العلمي املتس�ارع، ومعاجلة الفق�ر، وتوفري 
العالج، وحتقيق عدالة التوزيع، وحيازة قدرات عسكرية كفؤة ومتطورة...إلخ، واحلاجة 
إىل فق�ه ذك�ي وواٍع وع�رصي لتوفري ف�روض الكفاي�ات يف األم�ة والتمييز ب�ني ثوابت 
اإلسالم يف العقيدة والرشيعة، وبني املتغريات يف الوسائل واألساليب واملؤسسات، ويف 
تغ�ري التطبيقات لإلس�الم يف الواقع والتحديث املس�تمر لقدرات وطاق�ات األمة علميًّا 
ا، إننا نحتاج إىل أن يس�توعب الفقه منجزات العرص االقتصادي  وتكنولوجيًّ�ا واقتصاديًّ

يف حتقيق مرامي ومقاصد الرشيعة، رشيعة الرمحة واإلحسان للعاملني. 
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املوضوع الثالث:

الفتاوى االجتامعية وأثرها يف تنمية املجتمع
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﷽�
املقدمة

احلمد هلل، والصالة والس�الم عىل س�يدنا حممد رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، 
وعىل كل من اتبع هداه، وهنج هنجه يف وصاياه وفتاواه.

أما بعد فهذا بحث أعددته للمؤمتر الدويل »الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق املستقبل«.
الذي س�يعقد بمش�يئة اهلل تع�اىل يف القاهرة عاصم�ة مجهورية مرص العربي�ة يف الفرتة من 
»١٧: ١8/أغس�طس/0١٥)م« وه�و بعن�وان »الفت�اوى االجتاعي�ة وأثره�ا يف تنمية 
م مفتي  املجتم�ع«، بناء عىل دعوة كريمة تلقيتها من س�احة الش�يخ الدكتور ش�وقي عالَّ

مجهورية مرص العربية.
وقد جعلته حتت العناوين التالية:

- تعريف الفتوى.
- الفتوى مهمة األنبياء وورثتهم.

- إلزامية الفتوى.

ع
�ة�م� ��م��ن �م�ة��ة ا

���ن��ة �ة�ن �شر���ا 
إ
��وا  

�ع�ة��ة �ة�م�ا ��ن �ل�ا
� ��و��� ا �ة�ا

��ل��ن ا

�ن�ي �ل��������ي�ا ح���د �ن�ن ��س�عود ا
أ
ا

�ن �ة عما سلط�ن
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- الفتاوى االجتاعية.
- الشيخ بكي وكتابه »الفتاوى«.

- أثرها يف تنمية املجتمع.
- اخلامتة.

قت يف طرح املوضوع مناقشة وتديلال.
ِّ
ولعيل أكون قد وف

واهلل ويّل اتلوفيق،،،
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هق ومصطلًحا وى: لعب
�ق ل�ب ا

: املعنى اللغوي. أوالاً
ف اخلليل بن أمحد الفراهيدي الفتوى بالقول: الفقيه يفتي أي يبنيِّ املبهم، ويقال الفتيا  عرَّ

فيه كذا)١).
ويقول الفريوز آبادي: والفتيا والفتوى بفتح اآلخر ما أفتى به الفقيه))).

أم�ا العوتبي فيقول: أفتى الفقيه يفتي إفت�اء إذا بي��َّن املبهم، وهو مفٍت، وتقول الفتيا فيه 
كذا وكذا، وأهل املدينة يقولون: الفتوى)٣).

ويوضح الفيومي بقوله: والفتوى بالواو، بفتح الفاء، وبالياء فتضم، اسُم من أفتى، العامل 
إذا بي�َّن احلكم، واس�تفتيته س�ألته أن يفتي، ويقال: أصله من الفتى وهو الش�اب القوي 

واجلمع الفتاوي بكرس الواو، وجيوز الفتح للتخفيف)٤).
ثانًيا: املعنى االصطالحي أو الرشعي.

هو بيان حكم اهلل تعاىل بمقتى األدلة الرشعية عىل جهة العموم والشمول)٥).
ويف رأيي: أنه يمكن تعريفها رشًعا أو اصطالًحا با يي:

هي بيان احلكم الرشعي وفق ما تقتضيه األحكام الرشعية الدائرة عىل الوجوب والتحريم 
والندب والكراهة واإلباحة املأخوذة من األدلة اإلمجالية والتفصيلية.

هم
ء وور�ث�ق �قا �ب

�ب
ل�إ وى مهمهق ا

�ق ل�ب ا

كانت الفتوى من مهمة األنبياء والرس�ل الكرام عليهم وعىل نبينا الصالة والس�الم، فقد 
كانوا يفتون أقوامهم، بأن يبينوا هلم األحكام الرشعية ابتداًء منهم عليهم السالم أو جواًبا 
ملن س�أهلم، ونظًرا إىل كون اإلس�الم خامتة الرس�االت الربانية، ورشيعته خامتة الرشائع، 
ونظًرا إىل عموم الرس�الة اإلسالمية، فقد كانت الفتوى أكثر حضوًرا بني النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

)١)  كتاب العني، مادة، فتو.
)))  القاموس املحيط، مادة، فتى.

)٣)  اإلبانة يف اللغة العربية، ج٣، باب الفاء، ص)٦٤.
)٤)  املصباح املنري، مادة، فتى.

)٥)  الفتاوى اإلسالمية عن دار اإلفتاء املرصية، املقدمة.
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وأصحابه الكرام ريض اهلل عنهم وأرضاهم.
حيث ذكر اهلل تعاىل ذلك يف عدد من آيات القرآن الكريم آمًرا نبيه عليه الصالة والسالم 
أن جييب عىل أسئلة السائلني واملستفتني بقوله عز من قائل: }يَۡس َٔلُونََك... قُۡل{ وهذه 

الصيغة جاءت يف مخس عرشة آية.
وبقول�ه عز وجل: }يَۡس َٔلُ��َك...{ فقد جاء يف آيتني، إحدامها حكاية الس�ؤال فيها عن 

اليهود، والثانية حكاية السؤال فيها عن الناس.
فأمر اهلل نبيه أن جييب الناس بقوله: }قُۡل{ أما اليهود فلم يأمره بإجابتهم نظًرا لتعنتهم 

بالسؤال حاكًيا اهلل عنهم ما كانوا عليه من تعنت مع نبي اهلل موسى عليه السالم.
ك�ا ج�اءت حكاية االس�تفتاء يف آيت�ني كريمتني يف قول�ه عز وجل: }َويَۡس��َتۡفُتونََك ِف 
ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف  ُ ُيۡفتِيُكۡم{]النساء:٧)١[ وقوله: }يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱللَّ ٱلّنَِس��آءِۖ قُِل ٱللَّ

ٱۡلَكَلٰلَةِ{ ]النساء:١٧٦[.
ك�ا ج�اءت صيغ�ة االس�تنباء يف آي�ة واح�دة جواًب�ا للمرشك�ني وه�ي قوله ع�ز وجل: 

{]يونس:٥٣[. ّقٞ ٓ إِنَُّهۥ َلَ َحقٌّ ُهَوۖ قُۡل إِي َوَرّبِ
َ
}َويَۡسَتۢنِب ُٔونََك أ

وق�د حرص الصحابة عىل اس�تفتاء وس�ؤال نبيه�م ملسو هيلع هللا ىلص حرًصا منهم عىل فهم اإلس�الم، 
واس�تيعاب أحكام�ه، ونقله إىل من بعدهم، امتثااًل منه�م ألمر اهلل تعاىل هلم بقوله عز من 
ِ َوٱۡلَۡوِم  ِ َوٱلرَُّس��وِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ قائ�ل: }فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ

وِي�{ ]النساء:٥9[.
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخۡيٞ َوأ

وبعد النبي صىّل اهلل عليه وسلم، تصدر الصحابة للفتيا، ال سيا كبار الصحابة وعلاؤهم، 
وكذلك زوجاته ريض اهلل تعاىل عنهن.

َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَۡو 
َ
وِ ٱۡلَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
ۡمٞر ّمَِن ٱۡل

َ
إلقرار اهلل تعاىل ذلك هلم بقوله: }ِإَوَذا َجآَءُهۡم أ

ِيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡم{]النساء:8٣[. ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
َردُّوهُ إَِل ٱلرَُّسوِل ِإَوَلٰٓ أ

وقد اش�تهر عدد م�ن الصحابة بكثرة فتاواه�م، كاخلليفة الرابع عي ب�ن أيب طالب وابن 
عب�اس وابن عمر ومعاذ ب�ن جبل وأيب بن كعب ريض اهلل عنهم ومن زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

كانت الشهرة العلمية لعائشة وحفصة وأم سلمة ريض اهلل عنهن.
وبع�د الصحابة وزوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، تصدر علاء التابعني هلم بإحس�ان للفتوى، كجابر 
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بن زيد واحلسن البرصي وسعيد بن املسيِّب وجماهد بن جر وغريهم.
ثم سار عىل ذلك علاء األمة الذين أولتهم األمة ثقتها بعلمهم وفضلهم وعدهلم وأمانتهم 

خلًفا عن سلف.

وى
�ق ل�ب م�قهق ا ا لرب اإ

ر عند أه�ل العلم أن فتوى املفتي غري ملزمة للمس�تفتي، فإذا ش�اء أخذ هبا، وإذا  مم�ا تق�رَّ
مل يش�أ تركها، وذلك لكون الفتوى هي بيان احلكم الرشعي يف الواقعة التي يس�أل عنها 
املس�تفتي فه�ي هبذا ليس فيه�ا أو هلا قوة اإللزام)١)، ولذلك س�معنا عب�ارة »الفتوى غري 

ملزمة«)))، فهي عىل هذا ختتلف عن القضاء الذي هو إلزام باحلكم الرشعي.
غري أن موس�وعة الفتاوى اإلس�المية م�ن دار اإلفتاء املرصية جعلته�ا ملزمة يف الوجوه 

التالية:
األول: التزام املستفتي العمل بالفتوى.

الثاين: رشوعه يف تنفيذ احلكم الذي كشفته الفتوى.
الثالث: إذا اطمأن قلبه إىل صحة الفتوى والوثوق هبا لزمته.

الرابلع: إذا ق�رص جهده عىل الوق�وف عىل حكم الواقعة ومل جيد س�وى مفٍت واحٍد لزمه 
األخ�ذ بفتي�اه، أم�ا إذا وجد مفتًي�ا آخر فإن توافق�ت فتوامها لزم العمل هب�ا، وإن اختلفا 
ف�إن اس�تبان ل�ه احلق يف إحدامها لزمه العم�ل هبا، وإن مل يتبني له الص�واب، ومل يتيرس له 
االس�تيثاق بمف�ٍت آخر كان علي�ه أن يعمل بقول املفت�ي الذي تطمئن إليه نفس�ه يف دينه 

وعلمه لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك«)٣).
ويف رأيي أن تقرير كون الفتوى غري ملزمة، هذا كان يف الزمان السابق، حيث مل يتم تعيني 
املفت�ني من قبل ويل األمر )احلاكم(، وإنا كان الناس يلجأون إىل من اش�تهر بينهم بعلمه 
وفضله وكان ثقة عداًل، فيس�تفتونه فيفتيهم، فهناك كانت الفتوى غري ملزمة، ألهنا جمرد 
ا إذا تم تعي�ني املفتي من قبل ويل األمر )احلاكم( كا  بي�ان احلك�م الرشعي يف واقعة ما، أمَّ

)١)  جاد احلق عي جاد احلق، الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، املجلد األول، ص١).
)))  سمعتها مراًر من شيخنا أمحد اخلليي املفتي العام لسلطنة عان.

)٣)  جاد احلق عي جاد احلق، الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، املجلد األول، ص)).
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ه�و احل�ال يف العرص احلارض، فإن فت�وى املفتي تكون هنا ملزم�ة، ألن أمر احلاكم بذلك 
يعطيها قوة اإللزام، ال س�يا وقد أصبح ألمكنة إصدار الفتاوى دور وهيئات هلا كياناهتا 
القانونية وشخصياهتا االعتبارية، وتشتمل تلك اهليئات عىل عدد من الباحثني واملوظفني 

لون إصدار الفتاوى. الذين يسهِّ
وم�ن املعل�وم أنه حتى القضاء يك�ون غري ملزم إذا حتاكم إليه اخلص�ان ومل يعني من قبل 
احلاك�م، وإنا يرتاىض به الن�اس فقط، فإنَّ ُحْكَم ذلك القايض غري ملزم للخصمني إذا مل 
يرضيا حكمه أو إذا مل يرض به أحدمها ففيه خالف، ولكن إذا عيَّنه احلاكم فهناك يصبح 

حكمه ملزًما لكال اخلصمني، ويكون حكمه رافًعا للخالف.
مه اخلص�ان- نفوذ، يعني ليس  وق�د جاء يف رشح الني�ل »وليس فيه -أي حكم من حكَّ
فيه إيصال صاحب احلق إىل حقه بالفعل بل باللسان فقط، وقد يكون فيه النفوذ بخالف 
مه  ب�ه اإلم�ام أو الس�لطان أو اجلاعة، ال م�ن حكَّ القض�اء، ف�إن القض�اء حكم م�ن نصَّ

اخلصان، وفيه نفوذ بالفعل إال لعارض)١).
ك�ا جاء يف منه�ج الطالبني: »واحلكم ال يكون إال من إمام ع�ادل أو وال أو قاض جعله 
اإلمام للحكم بني الناس، أو أقامه مجاعة املسلمني للحكم بني الناس عند عدم اإلمام، أو 
رج�ل ريض به اخلصان أن حيك�م بينها فحكم باحلق، فهؤالء جائز حكمهم، ماض عىل 
م�ن حكموا علي�ه من قليل أو كثري وهلم جر اخلصوم عىل حكمهم، إال الذي ليس بإمام 
وال وال وال ق�اض وريض ب�ه اخلصان فال عليه جره�م عىل حكمه، وال عىل اخلصمني 

ذلك«))).
ويف رأي�ي أن الفت�وى والقض�اء رديفان، فكالمها يس�تمد قوت�ه اإللزامية م�ن ويل األمر 

)احلاكم(، بمعنى أهنا جزء من نظام احلكم.
ع�ىل أن املفتي الذي تك�ون فتواه ملزمة هو ذلك املفتي الذي يعيِّن�ه احلاكم مفتًيا، أما من 
ب نفسه مفتًيا فهو الذي تكون فتواه غري ملزمة، كا أن الشخص الذي تلزمه الفتوى  ينصِّ

هو ذلك املستفتي ال غريه.

)١)  أطفيش، حممد بن يوسف، ج١٣، ص١0.
)))  الشقيص، مخيس بن سعيد، ج9، ص٧).
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عىل أن هناك من العلاء السابقني من قال -كأيب سعيد الكدمي-: إن العامل املشهور بعلمه 
وفضله يف مرصه وعرصه تلزم فتواه عامة الناس)١).

ويف رأيي أن ذلك يعني من باب االلتزام وليس اإللزام.
ع�قهق �قما ل�حب وى ا �قا ل�ب ا

اطلعت عىل عدد من كتب الفتاوى واجلوابات فلم أجد سوى ثالثة منها عنونت لفتاوى 
تها اجتاعية، والكتب هي: س��مَّ

الفتاوى للشيخ اإلمام حممود شلتوت. -
مة بكي عبد الرمحن بن عمر. - فتاوى البكري للشيخ العالَّ
فتاوى معارصة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. -

والظاه�ر أن العل�اء اآلخري�ن مل خيصصوا فت�اوى معيَّنة وجيعلوها حتت عن�وان »فتاوى 
اجتاعية«.

وها أنا ذا أورد تلك الفتاوى من الكتب الثالثة اآلنفة الذكر، حسب تقدم أزمنة أصحاهبا.
ا من فتاواه  : من كتاب فتاوى الشليخ شللتوت، فقد أورد الشيخ شللتوت عدداً أوالاً

وجعلها حتت عنوان »اجتامعيات« وهي:
الوصول إىل القمر. -
الرؤى واألحالم. -
اإلسالم والشيوعية. -
الدين نظرية التطور. -
التقاليد والتطور. -
الغناء واملوسيقى. -
القتل واالنتحار. -

ا من فتاواه وجعلها حتت عنوان  ثانياًا: من كتاب فتاوى البكري، وقد أورد بكيل عدداً
»االجتامعيات« وهي:

اجلهاد يف اإلسالم. -
)١)  الكندي، حممد بن إبراهيم، بيان الرشع، ج١، ص98.
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ما سبب التخلف. -
جريمة االنتحار. -
اهليئة والزي يف نظر اإلسالم. -
ُلَقطة الدراهم. -
الكتابة عىل القبور. -
الرؤيا واحللم. -
الرقية املرشوعة. -
الوشم والتوبة منه. -
الدخان واملخدرات. -
حلق اللحية. -
ُلَقطة احلرم. -
الترع بالدم عىل املرىض. -
ترقيع اجلسم وتلقيح العني. -
وضع الزهور عىل القبور. -
طريقة جديدة يف االستنطاق. -
التلفزيون واقتناؤه. -
نبش القبور لتوسيع مسجد. -
استبدال مصىل. -
ضياع جمد املسلمني. -
التصوير جائزه وممنوعه. -
وظيفة التوثيق. -
التضحية بالنفس. -

ثالثاًا: من كتاب فتاوى معارصة للشيخ القرضاوي.
أورد الشيخ القرضاوي يف فتاواه عدًدا من الفتاوى حتت عنوان »يف العالقات االجتاعية« 

وهي:
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اإلسالم والتجارة. -
فوائد البنوك. -
العمل يف البنوك. -
هل يتحقق الربا يف األوراق النقدية؟ -
حمنة الفرد املسلم يف جمتمع ال حيكمه اإلسالم. -
الرشوة الستنقاذ سجني مذنب. -
الكذب جمانب لإليان. -
الكذب األبيض. -
كذبة أول نيسان )إبريل(. -
حتريم اخلمر يف قطعيات الدين. -
رشب البرية. -
هل للخمر منافع وما هي؟ -
أحكام التدخني يف ضوء النصوص والقواعد الرشعية. -
تشميت العاطس: حكمه وحكمته. -
عناية اإلسالم بالصحة العامة والطب. -
ساع األغاين. -
مشاهدة التلفزيون. -
اقتناء التاثيل. -
التصوير الشميس. -
الدين واحلرية. -
متني املوت. -
البكاء عىل امليِّت. -
االشرتاك يف اجلمعيات املاسونية. -
التعامل مع األعداء. -
قتيل املعركة وتكفري الذنوب. -
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موقف املسلم عند الشدائد واألزمات. -
اليهود ودم املسيح. -
الدين والصعود إىل القمر. -
التوبة من الكبائر. -
جواز نبش املقرة القديمة ملصلحة. -
حقيقة الصوفية. -
التصوف بني مادحيه وقادحيه.  -

وهك�ذا عرفن�ا في�ا م�رَّ ع�دد الفت�اوى االجتاعي�ة وتع�دد موضوعاهت�ا، فه�ي متعددة 
املوضوع�ات يف الكت�ب الثالثة، وخمتلفة الس�ياقات، لذلك فإن الوقوف حوهلا يس�تلزم 

طول املقال ويورث سآمة احلال يف بحث ملؤمتر.
عىل أنني ال أخفي القارئ قواًل، بأنني ال أعرف الضابط الذي اعتمد عليه أولئك العلاء 
الثالث�ة يف جعلهم املس�ائل التي مر ذكرها فتاوى اجتاعية، علًا ب�أن العنوان االجتاعي 
يش�مل مس�ائل أكثر بكثري من الفتاوى الت�ي ذكرت، وعىل أي حال فق�د رأيت االكتفاء 
باختيار فتاوى البكري للوقوف حوهلا الستجالء أثرها التنموي يف املجتمع، عىل أن هذا 

االختيار هو لألسباب التالية:
: فتاوى البكري مل تأخذ حظها من الش�هرة كفتاوى الشيخ شلتوت، وفتاوى الشيخ  أوالاً

القرضاوي.
ثانياًلا: الش�يخ ب�كي عبد الرمحن بن عمر م�ن علاء املذهب اإلبايض وه�و املذهب الذي 
ل عىل الباحث فه�م ما جاء يف ه�ذه الفتاوى من  ينتم�ي إلي�ه الباح�ث، األمر الذي يس�هِّ

أعراف ومصطلحات.
ثالثاًلا: يف رأي�ي أنه من املناس�ب أن يكون ال�رأي اإلبايض موجوًدا يف ه�ذا املؤمتر املبارك 
بجان�ب آراء املذاهب اإلس�المية األخرى، ليكون ذلك من قبي�ل التكامل املذهبي، علًا 
بأن هذه املذاهب متفق بعضها مع بعض وال يوجد بينها خالف إال يف النادر اليس�ري، مما 

اء وإجيابياهتا. يعتر مرونة وتوسًعا، وذلك من مميزات الرشيعة اإلسالمية الغرَّ
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وى �قا ل�ب �به ا  �بكل�ق وك�قا
ب
�ق�

لسث ا

أرى من املناسب إيراد نبذة خمترصة عن الشيخ بكي وفتاواه، فهو عبد الرمحن بن عمر بن 
عيسى بكي البكري ينتهي نسبه إىل اخلليفة األول أيب بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه.

- ولد بمدينة العطف بوادي ميزاب من القطر اجلزائري سنة ١٣١9ه� املوافق ١90١م، 
وتويف سنة ١٤0٦ه� املوافق ١98٦م.

- درس يف بل�دة العط�ف الق�رآن ومبادئ الدين ثم درس علوم الرشيع�ة وعلوم العربية 
بمعهد العطف عىل عمه الشيخ عمر بن محو بكيِّ والشيخ يوسف بن بكر محو.

- انتقل إىل اجلزائر العاصمة لالستزادة من اللغة الفرنسية والعلوم األخرى.
- انتق�ل إىل تون�س ليلتحق بالبعث�ة امليزابية، ليدرس يف جامع الزيتونة عىل الش�يخ حممد 
الطاهر بن عاشور والشيخ الطيب سيالة والشيخ الزعفراين والشيخ حممد القايض والشيخ 
الصادق النيفر كا التحق يف تونس باملدرس�ة اخللدوني�ة ليأخذ منها العلوم العرصية عىل 

اك واألستاذ العبيدي. األستاذ حسن حسني عبد الوهاب واألستاذ عثان الكعَّ
- بعد عودته إىل اجلزائر التحق بجمعية العلاء املس�لمني اجلزائريني وكان عضًوا يف جلنة 

صياغة قانوهنا األسايس.
- اشتغل بالتجارة يف فرتة من مراحل حياته.

�ان ب�وادي ميزاب باجلزائر وأس�س حرك�ة علمية متفرًغ�ا للعلم  - انتق�ل إىل مدين�ة بريَّ
والتعليم والوعظ واإلرشاد.

- حقق كتاب النيل للشيخ عبد العزيز الثميني، وكتاب قواعد اإلسالم للشيخ أيب طاهر 
احلبطايل.

- له عدد من املؤلفات، ومنها كتابه الفتاوى)١).
وكت�اب فت�اوى البكري هو كت�اب يقع يف جزأي�ن، طبع األول منها الطبعة األوىل س�نة 
)١٤0ه��-)١98م، ك�ا طبع اجل�زء الثاين س�نة ١٤0٣ه��-١98٣م باملطبع�ة العربية 

بوالية غرداية باجلزائر.
وق�ال صاحب الفت�اوى يف مقدمة اجلزء األول من الكتاب: »فإلي�ك أهيا القارئ الكريم 

)١)  معجم أعالم اإلباضية، اجلزء الثالث، ص١)٥، مجعية الرتاث، والية غرداية، اجلزائر.
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جمموع�ة فت�اوى يف العقيدة والعبادات واملعامالت با فيها األحوال الش�خصية، وبعض 
ت هبا البلوى إىل آخره من علمية وأخالقية واجتاعية  ر العرص وعمَّ مس�ائل أوجبها تطوُّ
وتارخيي�ة، وردت عيَّ أس�ئلتها يف ظروف متفاوتة فرأيت م�ن الواجب الديني أن أجيب 
م كتان العلم،  عنه�ا ب�ا أراين اهلل مما جرت به الفتوى عندنا بميزاب)١)، ول�وال أنَّ اهلل حرَّ
وأوجب عىل من علم منه شيًئا أن يبلِّغه وينرشه، وإالَّ أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة 
}َلُبَّيِنُنَّ��ُهۥ لِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَُه{، و)بلغوا عن�ي ولو آية( لوال ذلك ما أقدمت عىل 

اقتحام هذا املسلك الوعر وال تعسفت جماهله الصعبة وأهواله))).
كا جاء يف مقدمة اجلزء الثاين: »فإن من نعمة اهلل عيَّ أن وفقني إلخراج اجلزء األول من 
فت�اوى البكري عىل ش�كل أنيق ي�رسُّ الناظر ويبهج اخلاطر وتلقته مجهرة القراء باش�تياق 
وارتي�اح، فاحلم�د هلل عىل م�ا أوىل وأنعم، وش�كًرا له ع�ىل توفيقه وتس�ديده، وللمطبعة 
عني ذلك ودفع إىل املبادرة بتجهيز اجلزء الثاين  العربية كل الثناء عىل عنايتها وإتقاهنا، شجَّ
وتقديم�ه للطب�ع رج�اء أن ينال من اإلقبال م�ا ناله األول وأكثر، وال س�هل إال ما جعله 
اهلل س�هال، وقد كان يف العزم أول األمر أن أنرش الفتاوى بأكملها يف جزء واحد ضخم، 
فعدل�ت إىل جتزئته جزأين رعاية ملزاج العرص وتس�هياًل ع�ىل القراء، األمر الذي اقتضاين 
إرج�اء قس�م املعامالت واألحوال الش�خصية إال قلياًل إىل اجلزء الثاين الذي يش�غل منه 

حيًزا كبرًيا)٣).
وقد بني املؤلف يف مقدمتي اجلزء األول واجلزء الثاين لكتابه منهجه يف فتاواه، بأنه يمزج 
بني اإلجابة عىل السؤال والدعوة إىل التمسك بالدين، أي أن فتاواه جتمع بني تبيني احلكم 
الرشع�ي ووع�ظ الناس، إذ يقول: »لذلك ال جتدين أقت�رص يف اإلجابة عىل بيان الرشعي 
لكنني ال آلو جهًدا يف توجيه املس�تفتي للتي هي أقوم، ودعوته للتمس�ك بالدين وحتذيره 
من مغبة االنحراف عن س�واء الس�بيل نصًحا هلل ولرس�وله، وحرًصا ع�ىل هداية الضال 

وإرشاد املسرتشد)٤).

)١)  إقليم باجلزائر.
)))  فتاوى البكري، ج١، املقدمة.

)٣)  مقدمة اجلزء الثاين.
)٤)  مقدمة اجلزء األول.
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كا ذكر بأنه يراعي السائل ويساير املستفتني عىل اختالف مستوياهتم، مستعماًل البساطة 
واإلجياز حينًا، والتفصيل والبيان حينًا آخر.

وعىل العموم فإنني نقلت الفتاوى االجتاعية من اجلزء الثاين الذي هو اجلزء الذي عنون 
فيه ملجموعة من الفتاوى بالفتاوى االجتاعية.

وإزاء ذلك أجد من املناسب إعادة إيراد الفتاوى االجتاعية من فتاوى البكري متسلسلة 
وهذه هي:

اجلهاد يف اإلسالم.. ١
ما سبب التخلف.. )
جريمة االنتحار.. ٣
اهليأة والزي يف اإلسالم.. ٤
ُلَقطة الدراهم.. ٥
الكتابة عىل القبور.. ٦
الرؤيا واحللم.. ٧
الرقية املرشوعة.. 8
الوشم والتوبة منه.. 9

الدخان واملخدرات.. ١0
حلق اللحية.. ١١
ُلَقطة احلرم.. )١
الترع بالدم عىل املرىض.. ١٣
ترقيع اجلسم وتلقيح العني.. ١٤
وضع الزهور عىل القبور.. ١٥
طريقة جديدة يف االستنطاق.. ١٦
التلفزيون واقتناؤه.. ١٧
نبش القبور لتوسيع مسجد.. ١8
استبدال مصىل.. ١9
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ضياع جمد املسلمني.. 0)
التصوير: جائزه وممنوعه.. ١)
وظيفة التوثيق.. ))
التضحية بالنفس. . ٣)

�قمع: لمحب م�قهق ا �ق �ق�ب
ب
رها �

�ث
إ
ا

وهن�ا نقف عند كل فتوى من ه�ذه الفتاوى التي جعلها صاحبها فتاوى اجتاعية، لنتبني 
أثرها التنموي يف املجتمع، وهي كا يي:

�ع املفتي من مفهوم  الفتلوى األوىل: تناق�ش قضية اجلهاد املرشوع يف اإلس�الم، وقد وسَّ
اجله�اد حي�ث اعتر كل أعال اخل�ري والر التي حتق�ق املصلحة للناس داخل�ة يف مفهوم 

اجلهاد، بمعنى أن اجلهاد مل يكن قارًصا عىل احلرب املرشوعة فقط.
واألثر التنموي هلذه الفتوى هو توجه املسلم إىل أفعال اخلري يف املجتمع.

الفتوى الثانية: تتحدث عن أسباب التخلف يف املجتمع، ويقول املفتي إن سبب التخلف 
هو عدم التمسك بالدين، فهو حيث من خالهلا عىل التمسك بالدين.

وأثرها التنموي واضح يف جعل التمسك بالدين سبًبا للرقي االجتاعي.
مة يف اإلس�الم ال جتوز  الفتلوى الثالثة: ناقش�ت قضية االنتحار، وقد اعترهتا جريمة حمرَّ
رشًع�ا بأي ح�ال، وقالت إن االنتح�ار عادة خبيث�ة ترسبت إىل املس�لمني من املرشكني، 

والفتوى حتذر من االنتحار وجتعله جريمة كبرية يف حق صاحبها.
ومن هنا نعرف األثر التنموي هلذه الفتوى وهو بقاء اإلنسان حيًّا عاقاًل يف املجتمع.

الفتوى الرابعة: أجابت عن موضوع اللباس، وبأن اإلسالم ال يلزم املسلمني بنوع خاص 
من اللباس طاملا أنه لباس ساتر ومن غري احلرير والذهب وتتحقق به احلشمة، ولكنها ال 

متيل إىل ترك املسلم زيَّ أهله ولباسهم حفاًظا عىل اهلوية اإلسالمية.
واألث�ر التنموي هلذه الفتوى يتجىل يف االعتزاز باهلوية الوطنية اإلس�المية، ودعم املنتج 

الوطني.
الفتوى اخلامسلة: ناقش�ت ُلَقطة الدراه�م، ففرقت بني أن تك�ون مظروفة وغري مظروفة 
وجعل�ت التعري�ف باللقط�ة املظروف�ة أما غ�ري املظروفة فال يش�رتط التعري�ف نقاًل عن 
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الفقه�اء ع�ىل أن الفت�وى اعترت أنه من املمك�ن التعريف بالنقود غ�ري املظروفة إذا جاء 
صاحبها با يدل عليها، كنوع النقود وعددها.

واألثر التنموي هلا هو حفظ حقوق الناس لئال تضيع.
الفتوى السادسة: أجابت عن الكتابة عىل القبور جواًزا وعدًما، وخلصت بعد أن ذكرت 
أقوال املذاهب الفقهية حول ذلك، إىل أن املنع أحوط إال إذا كان امليت عامًلا أو شهيًدا أو 

زعيًا، ال سيا إذا كان ذلك عرًفا للبالد.
واألثر التنموي هنا يتجىل يف االقتداء بالعلاء والشهداء والصاحلني إذا عرفت قبورهم.

الفتلوى السلابعة: ناقش�ت الرؤي�ا واحللم وإمكاني�ة التق�اء أرواح األحي�اء واألموات، 
وخلصت إىل أن الرؤى من عامل الغيب، وال يس�تطيع اإلنس�ان أن حيكم فيها باجلزم وإنا 

يكل علمها إىل اهلل تعاىل.
وأثرها التنموي يظهر يف عدم اشتغال الناس بالغيبيات التي تصدهم عن واقع احلياة.

الفتلوى الثامنلة: أجاب�ت عن الرقي�ة املروية عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص التي اس�تعملها العلاء بعده، 
وخلص�ت إىل الق�ول: بأهن�ا ال متن�ع إال إذا كان فيه�ا رشك أو ما يدور يف معن�اه خمافة أن 

يكون رشًكا، وأوىل أن تكون من املأثور عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
واألث�ر التنموي هنا هو احلد من اس�تعال الرقى إال من العل�اء وباملأثور عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
لئ�ال يتهاون الن�اس باملرض ويرتكوا الذه�اب إىل األطباء ولئال يلهثوا وراء املش�عوذين 

والدجالني.
الفتوى التاسلعة: ناقش�ت الوش�م وتوصل�ت إىل أنه ح�رام، ألنه تغيري خل�ق اهلل، وألنه 

تصعب أو تتعذر إزالته.
واألثر التنموي هلا هو عدم إضاعة الوقت يف إحداث الوش�م، وقد يسبِّب رضًرا جسميًّا 

للواشم حيد من قدرته عىل احلركة يف احلياة واإلنتاج.
الفتوى العارشة: ناقش�ت رشب الدخان، وتعاطي احلشيش�ة، فتوصلت إىل حتريم رشب 
الدخان ملا له من أرضار صحية وإىل حتريم تعاطي احلشيش�ة بجميع أنواعها، إال إذا اختذ 

القليل للتداوي ومل يتعني هنالك دواء غريها.
واألث�ر التنم�وي هلا يتجىل يف احلفاظ ع�ىل الصحة وعدم هدر األم�وال يف رشاء الدخان 

واحلشيشة.
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الفتوى احلادية عرشة: أجابت عن حلق اللحية هل جيوز أم ال، فأجابت بالتحريم.
ومل يتبني يل األثر التنموي هلذه الفتوى.

الفتوى الثانية عرشة: ناقش�ت موضوع ُلَقطة احلرم عندم�ا ترفضها الرشطة، فأجابت أن 
ع�ىل القطها االحتف�اظ هبا حتى يدفعه�ا إىل املصلحة اخلاصة باللَُّق�ط واألمانات للجهة 
د فيه، وهي ختتلف ع�ن غريها من  الت�ي التقط�ت منه�ا، ألن ُلَقطة احل�رم هلا حكم مش�دَّ

اللَُّقط.
واألثر التنموي هلذه الفتوى هو توجيه املس�لم إىل الس�لوك احلس�ن يف احلرم ال سيا وأنه 
ا أو معتمًرا، كا أن فيها التش�ديد عىل حفظ األمانة، وحفظ األمانة أمره عظيم  جاء حاجًّ
عن�د اهلل، وعند الناس، وه�ذا يقوي العالقات االجتاعية واالقتصادية بني املس�لمني ال 

سيا عندما يكونون يف احلرم وهو املكان املقدس لدى املسلمني.
الفتوى الثالثة عرشة: ناقشت جواز الترع بالدم، فقررت اجلواز إذا مل يسبب ذلك للمترع 

نًة املمتنَع الديَة إذا تويف املحتاج. رضًرا، بل وأوجبت إنقاذ املرشف عىل اهلالك مضمِّ
واألثر التنموي هلا واضح، وهو إنقاذ إنسان من اهلالك إىل احلياة ليبقى عضًوا حيًّا فاعاًل 

يف املجتمع. 
الفتوى الرابعة عرشة: أجابت با يي:

١- جيوز ترقيع جسم اإلنسان بعضه ببعضه بقطعة حلم من حلمه، أو عظم من عظامه.
)- ال جيوز استبدال عضو غريه بعضوه.

٣- جيوز نقل عضو ميت إىل حي.  
األث�ر التنموي هلذه الفتوى مس�اعدة اآلخرين عىل البقاء يف احلي�اة ليبقوا أعضاء فاعلني 

يف املجتمع.
الفتوى اخلامسلة عرشة: ناقش�ت وضع الزهور عىل القبور، وكذل�ك وقفة دقيقة صمت 
وق�راءة الفاحت�ة، فأجاب�ت بعدم اجلواز وقال�ت إن هذا من تقليد غري املس�لمني، والقول 

باملنع من باب حرص املسلمني عىل استقالهلم العقائدي واملحافظة عىل شخصيتهم.
واألثر التنموي هلا يتمثل يف اعتزاز املسلمني هبوياهتم واستقالهلم عن التبعية للغري.

مة، كاملواد املس�كرة  الفتلوى السادسلة عرشة: ناقش�ت اس�تنطاق املتهم بالوس�ائل املحرَّ
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واملخدرة، فكان اجلواب ال جيوز ذلك.
واألثر التنموي هلا هو احرتام حقوق اإلنسان وعدم انتهاكها.

الفتلوى السلابعة عرشة: أجاب�ت عن جواز اقتن�اء التلفزي�ون رشعيًّ�ا واجتاعيًّا وقالت 
إن التلفزيون واإلذاعة ش�أهنا ش�أن القوس والس�يف فكا أهنا يصلح�ان للنفع والرض، 

فكذلك التلفزيون واإلذاعة يصلحان للنفع والرض، فال غنى عنها.
واألث�ر التنم�وي هلا، أخ�ذ النافع املفيد من وس�ائل اإلعالم ألهنا من أس�باب نرش العلم 

والثقافة واالطالع عىل أخبار العامل وتطوراته.
الفتلوى الثامنلة عرشة: أجاب�ت عن موضوع قد حدث وهو توس�يع مس�جد عىل أرض 
مق�رة وأنكر الناس ذلك بعد أن قام الش�خص بنبش القب�ور ونقلها إىل مكان آخر وبنى 

املسجد.
فقال املفتي: إنه لو سئل قبل وقوع األمر ألفتى باملنع ولكن با أن األمر قد حدث واملسجد 

قد بني، فإنه يرى اجلواز عماًل بقول من قال بجواز الصالة عىل املقرة املستأصلة.
ا  واألث�ر التنموي هل�ا، يتمثل يف عدم إث�ارة الفرقة واالختالف، لكي يظ�ل املصلُّون صفًّ

واحًدا، وحتى ال يتفرقوا فتكون بينهم العداوة والبغضاء.
الفتوى التاسعة عرشة: ناقشت جواز بيع مصىل تتعذر فيه الصالة، وبناء مسجد يف مكان 
آخ�ر بثمن�ه، فأجابت باجل�واز اس�تناًدا إىل جتويز اإلمام أمحد بن حنبل اس�تبدال مس�جد 
بمس�جد آخر للمصلحة، ولعمل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف إبداله مس�جد الكوفة 

القديم مسجًدا آخر حيث صار األول سوًقا.
واألث�ر التنموي يتجىلَّ يف حتقي�ق مقصد الواقف وجعل امل�كان األفضل جلاعة املصلني 

ليحصل اجتاعهم وتتحقق راحتهم.
الفتلوى العرشون: أجابت عن س�ؤال يقول: إن إعطاء املس�لمني األمهية للعبادات دون 
س�واها من أقس�ام الرشيعة ه�و الذي حطَّ من جمدهم، فكان اجل�واب: إن الذي حطَّ من 

جمد املسلمني هو عدم اهتامهم بالعبادات، وعدم أخذهم بأسباب القوة.
واألثر التنموي هلا، هو حث املس�لمني عىل التمس�ك بدينهم واألخذ بأسباب القوة لكي 

ا. يكون املجتمع املسلم قويًّ
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الفتلوى احلاديلة والعرشون: ناقش�ت حكم التصوير، وكس�ب املص�ور، فأجازت لعب 
األطفال من التاثيل، كا أجازت تصوير ما ليس له روح وال ظل، وقد أجازت التصوير 
الفوتوغ�رايف ألنه تتوقف عليه مصالح العباد، أما كس�ب املصور فحكمه حكم التصوير 

حال وحرمة.
واألث�ر التنموي هنا يف كس�ب الرزق احل�الل من العمل احلالل، واالبتع�اد عا هنى عنه 

اإلسالم فعاًل وكسًبا.
الفتلوى الثانية والعرشون: أجاب�ت بجواز وظيفة التوثيق املقرون�ة باإلخالص والنزاهة 

والتزام العدل.
واألثر التنموي هنا، يتمثل يف القيام بمصالح العباد حتى ال تتعطل.

الفتلوى الثالثة والعرشون: ناقش�ت التضحية بالنفس يف س�بيل إنق�اذ آخرين، كأن ترمى 
قنبل�ة ع�ىل جمموعة م�ن الناس، ويرمت�ي أحدهم ويلق�ي هبا بعي�ًدا ليبع�د خطرها عنهم 
فأجابت بجواز ذلك، وليس هذا من باب اإللقاء إىل التهلكة، وذلك العمل ش�بيه بعمل 

اجلنود يف ميدان القتال.
واألثر التنموي هلذه الفتوى هو إنقاذ عدد كبري من الناس من إبادهتم بعملية التفجري.
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اخلـامتة

الفتوى هلا مكانة كبرية عند اهلل وعند الناس، فهي تبنيِّ احلكم الرشعي للناس بصفة عامة، 
وللمس�تفتي بصفة خاصة، وهي مأخوذة من فتوة الش�باب، أي أهنا قوة رشعية، ولعلها 
أخ�ذت تلك القوة من كوهنا مهمة األنبياء عليهم الصالة والس�الم وورثتهم العلاء من 
لدن الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم وإىل يومنا هذا وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، 
وهي رديفة القضاء، حيث إنه ملزم للحكم عىل الناس، بيد أن الفتوى والقضاء متعلقان 
باحلاك�م يف اس�تمداد قوهتا اإللزامية منه، فكا أن حك�م القايض الذي يرتاىض به الناس 
ب نفس�ه مفتًيا  ومل يت�م تعيين�ه من احلاكم غري ملزم للخصمني، فكذلك املفتي الذي ينصِّ
ومل يتم تعيينه من ِقبل ويل األمر )احلاكم( فإن فتواه غري ملزمة للمستفتي، أما إذا تم تعيينه 
م�ن ِقبل احلاك�م فإن فتواه تصبح ملزمة للمس�تفتي، هذا الذي رأيت�ه خالًفا ملا كان عليه 
ر  الق�ول عند الس�ابقني من كون الفتوى غري ملزمة للمس�تفتي، نظ�ًرا لتغريُّ العرص وتطوُّ
شكل الدولة حيث أصبح اإلفتاء جزًءا من هيكلة الدولة متمثاًل يف دور اإلفتاء وهيئاته، 
لذا فإن القول بإلزامية الفتوى من املفتي الرس�مي للمس�تفتي هو املناس�ب حلال العرص 

وواقعه.
ولكن يا ترى هل هناك فتاوى معينة يمكن تصنيفها عىل أهنا فتاوى اجتاعية؟

ه�ذا ه�و عنوان البحث ال�ذي أريد مني أن أكتب فيه، وبع�د اطالعي عىل عدد من كتب 
الفتاوى، وجدت ثالثة علاء وهم:

١- الشيخ اإلمام حممود شلتوت.
مة بكىل عبد الرمحن بن عمر. )- الشيخ العالَّ

٣- الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. 
عنونوا لبعض فتاواهم أو فتاوهيم بأهنا اجتاعية، ومل يتبني يل ما هو الضابط الذي اعتمده 
أو اعتم�دوا علي�ه يف ه�ذا التصني�ف، فاجلوانب االجتاعي�ة يف فتاواهم أكث�ر ظهوًرا يف 

مسائل كثرية هي أكثر بكثري مما صنفوها اجتاعية.
وع�ىل كل حال فعندما رأي�ت املوضوع يطول فيه املقال إذا أن�ا تتبعتها من كتب الفتاوى 
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الثالثة الس�تجالء األثر التنموي هلا يف املجتمع،  اخرتت واحًدا منها هو فتاوى البكري 
للشيخ بكي عبد الرمحن بن عمر البكري لألسباب التي ذكرهتا يف ثنايا البحث، ووقفت 
عن�د كل فتوى من الفتاوى الثالثة والعرشين التي جعلها فتاوى اجتاعية، واس�تجليت 
األث�ر التنم�وي هلا يف املجتمع حس�ب ما وص�ل إليه فهمي وانقدح يف ذهني، فعس�ى أن 

أكون قد وفقت "وما توفيقي إال باهلل".

وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني

أمحد بن سعود السيايب

مسقط العامرة

) 7/رمضان/1436 ـه- 24/ يونيو /2015م(
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﷽�
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وآله 

وصحبه والتابعني، وبعد، 
فإن األصل يف مجيع الوظائف الدينية أهنا كانت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وحده، فلا كثر املسلمون، أقام 
من ينوب عنه يف بعض األمور، بحسب ما اقتضاه نظاُم احلكم يف عرصه ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تبعه يف 

ذلك خلفاؤه، واستمر العمل عىل ذلك إىل يوم الناس هذا.
ووظيف�ة اإلفت�اء ُتَعدُّ م�ن مجلة هذه الوظائ�ف، وهي من أهم مصالح املس�لمني؛ لكوهنا 
متعلق�ة ببي�ان احلك�م الرشعي للس�ائل، ويف ذلك س�عادة املكلف يف الداري�ن؛ يف الدنيا 
بطاع�ة اهلل، ال�ذي إذا أطي�ع ريض، وإذا ريض َوفَّ�ق وبارك، ويف اآلخ�رة باألجر العظيم 
ٰلَِحِٰت ُطوَبٰ لَُهۡم وَُحۡس��ُن  ِيَن َءاَمُن��واْ وََعِملُواْ ٱلصَّ والث�واب الوف�ري؛ قال تع�اىل: }ٱلَّ
نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن 

ُ
ۡو أ

َ
َم َٔ��اٖب{ ]الرعد: 9)[، وقال تعاىل: }َمۡن َعِم��َل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن{ ]النحل: 9٧[.
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

واإلفت�اء م�ن َأَج�لِّ املطلوب�ات الرشعي�ة؛ أم�ا كون�ه مطلوًبا رشعيًّ�ا فألنه م�ن فروض 

ع
�ة�م� ��م��ن �م�ة��ة ا

�شر���ا ���ن��ة �ة�ن
إ
 ��وا

�ع�ة��ة �ة�م�ا ��ن �ل�ا
� ��و���ة ا �ة�ا

��ل��ن ا

وح ��س�ع�د ح���د �م���م�د
أ
ا

رع�ة�ة 
ل�صش �ش ا �ن�ا

ل�أ ر�ة ا ا � �ةر اأ و�، ومد
�ة ل�ن م�ة�ن ا

أ
ا

�ة
ة
لم�صر� ء ا �ةا

ن
� ل�أ ر ا ا �ند
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الكفايات؛ ألن به َيعرف عموم املسلمني األحكام الرشعية يف األفعال والوقائع، وواضح 
أنه ال حُيسن ذلك كلُّ أحد؛ ألنه يقتيض حتصيل مجلة من العلوم، ويستدعي التدرب عىل 
مه�ارات خمصوصة، مما ال يتأتى لكل فرد، وتكليُف الن�اس فرًدا فرًدا بذلك مما تتنزه عنه 
الرشيع�ة؛ ألن�ه يفيض إىل تعطيل املعاي�ش واألعال، فكان ال بد م�ن أن يوجد بينهم من 
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب َلُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس 

ُ
ِيَن أ ُ ِميَثَٰق ٱلَّ َخَذ ٱللَّ

َ
يق�وم هبذا؛ وقد قال تعاىل: }ِإَوۡذ أ

َوَل تَۡكُتُمونَ��ُه{ ]آل عمران: ١8٧[، وأما جاللته الزائدة: فل�رشف ُمَتَعلَّقه من جهة، 
ومل�ا قي�ل من أن القيام بفرض الكفاية أوىل من القيام بفرض العني؛ ألن الفاعل يف فرض 
الكفاية يس�قط الفرض عن نفس�ه وعن غريه، وأما يف فرض العني فيس�قط الفرض عن 

نفسه فقط)١).
فاملفت�ي مبلغ عن اهلل تعاىل، وواس�طٌة بينه وبني خلق�ه يف تبيني احلالل واحلرام، حتى قال 

اإلمام حممد بن املنكدر: »إن العامل بني اهلل وبني خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم«))).
نَزنۡلَآ إَِلَۡك 

َ
واملفتي كذلك قائم مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف األمة يف بيان األحكام؛ قال تعاىل: }َوأ

ُروَن{ ]النحل: ٤٤[. َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ ٱّلِۡكَر ِلُبنَّيِ
ٌل منزلة من  ٌع عن اهلل تعاىل«)٣)؛ يعني كأنه ُمنَزَّ ولذلك جاءت املقولة الشهرية: »املفتي ُمَوقِّ
ُيَوقِّع عن امللوك)٤)؛ قال ابن القيم: »خطر املفتي عظيم؛ فإنه موقع عن اهلل ورسوله، زاعم 

)١)  انظر يف ذلك: البحر املحيط للزركي ١/ )٣٣، ٣٣٣، ط. دار الكتبي، األوىل ١٤١٤ه�/ ١99٤م.
)))  املدخ�ل إىل الس�نن الك�رى للبيهق�ي )/ ٧٧)، ٧8)، حتقيق: الدكتور/ حممد ضياء الرمح�ن األعظمي، ط. مكتبة 

أضواء السلف بالرياض، الثانية 0)١٤ه�.
)٣)  انظر: أدب املفتي واملستفتي البن الصالح ص)٧، حتقيق: د/ موفق عبد القادر، ط. مكتبة العلوم واحلكم باملدينة 
النبوية، الثانية ٣)١٤ه�/ )00)م، املجموع للنووي ١/ )٧، ط. املنريية، إعالم املوقعني البن القيم ٤/ ١٤٤، حتقيق: 
حمم�د عب�د الس�الم إبراهي�م، ط. دار الكتب العلمي�ة، األوىل ١٤١١ه�/ ١99١م، بدائع الس�لك يف طبائ�ع امللك البن 

األزرق األندليس ١/ ٤0)، حتقيق: د/ عي سامي النشار، ط. وزارة اإلعالم العراقية ١9٧٧م.
)٤)  »التوقيع�ات«: مصطل�ح كان يس�تعمل قديا في�ا يوقعه الكاتب عىل القضاي�ا، أو الطلبات املرفوع�ة إىل اخلليفة أو 
الس�لطان أو األم�ري؛ ف�كان الكاتب جيلس بني يديه يف جمالس حكمه، فإذا عرض�ت القضية أمر الكاتب أن يوقع با جيب 
إج�راؤه، وقد يكون الكاتب هو الس�لطان نفس�ه. ]انظر يف ذلك: ف�ن التوقيعات األدبية يف العرص اإلس�المي واألموي 
والعب�ايس، للدكت�ور محد بن نارص الدخيل، املنش�ور بمجلة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغ�ة العربية وآداهبا، املجلد ١٣ 

العدد ))، التوقيع عن اهلل ورسوله، للدكتور عبد احلكيم األنيس، ط. دائرة الشؤون اإلسالمية بديب[
قال العالمة ابن خلدون يف تارخيه ]١/ ٣0٦، ط. دار الفكر[: »ومن خطط الكتابة: الّتوقيع؛ وهو أن جيلس الكاتب بني 
ي�دي الّس�لطان يف جمالس حكمه وفصل�ه، ويوّقع عىل القصص املرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلّقاة من الّس�لطان 
بأوجز لفظ وأبلغه، فإّما أن تصدر كذلك، وإّما أن حيذو الكاتب عىل مثاهلا يف س�جّل يكون بيد صاحب القّصة، وحيتاج 
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م كذا، أو أوجب كذا« اه�)١). أن اهلل أمر بكذا، وَحرَّ
وقال العالمة ابن الش�اط: »املفتي مع اهلل تعاىل كاملرتجم مع القايض؛ ينقل عنه ما وجده 

عنده، واستفاده منه؛ بإشارة، أو عبارة، أو فعل، أو تقرير، أو ترك« اه�))).
فالفتوى أمرها جليل وش�أهنا خطري؛ واإلقدام عليه�ا بغري علم معدود من مجلة الكبائر؛ 
فق�د ذك�ره اهلل مقروًنا بال�رشك، والكبائر، والفواح�ش، واآلثام؛ قال تع�اىل: }قُۡل إِنََّما 
 ِ ن تُۡشُِكواْ بِٱللَّ

َ
ۡثَم َوٱۡلَۡغَ بَِغۡيِ ٱۡلَّقِ َوأ َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱۡلِ َم َرّبِ َح��رَّ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن{ ]األعراف: ٣٣[، وقال  ن َتُقولُ��واْ َعَ ٱللَّ
َ
ِۡل بِهِۦ ُس��ۡلَطٰٗنا َوأ َما لَۡم ُيَنّ

واْ َعَ  َۡفَتُ لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ
َ
تعاىل: }َوَل َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

ِ ٱۡلَكِذَب َل ُيۡفلُِحوَن{ ]النحل: ١١٦[. وَن َعَ ٱللَّ ِيَن َيۡفَتُ ِ ٱۡلَكِذَبۚ إِنَّ ٱلَّ ٱللَّ
وق�د روى الش�يخان ع�ن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه�ا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل ال 
َيقبض العلم انتزاًعا ينتزعه ِمن العباد، ولكن َيقبض العلم بقبض العلاء، حتى إذا مل ُيْبِق 

اال، فُسِئلوا فَأفَتوا بغري ِعلم، فَضلُّوا وأَضلُّوا«. عامًلا، اختذ الناس رءوًسا ُجهَّ
وقد روى أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن ُأْفتَِي بَِغرْيِ ِعْلٍم َكاَن 

إِْثُمُه َعىَل َمْن َأْفَتاُه«.
ولي�س جمرد معرفة احلكم الرشعي جيعل العارف به صاحلًا ألن يفتي اخللق وخيرهم عن 
م�راد اهلل منه�م؛ ألن الفتوى فيها قدر زائد عىل جم�رد معرفة احلكم الرشعي، وهذا القدر 

الزائد هو الواقع املتعلق باملستفتي، أو بواقعة السؤال.
وه�ذا الواقع له عوامل مخس�ة، وهي: عامل األش�ياء، وعامل األش�خاص، وعامل األحداث، 

وعامل األفكار، وحييط هبا ويربطها عامل النُُّظم)٣).
ول�زوم نظ�ر املفت�ي واطالعه عىل هذه الع�وامل وما بينها م�ن عالقات بينية قب�ل أن يفتي 

املوّقع إىل عارضة من البالغة يستقيم هبا توقيعه« اه�.
وقال القلقشندي يف »صبح األعشى« ]١/ ١٤٦، ط. دار الكتب العلمية[: »واعلم أن التوقيع كان يتواله يف ابتداء األمر 

اخللفاء، فكان اخلليفة هو الذي يوّقع يف األمور السلطانية، وفصل املظامل، وغريمها« اه�.
)١)  إعالم املوقعني ٤/ ١٤٤.

)))  إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق ٤/ 89 -هبامش الفروق-، ط. عامل الكتب.
)٣)  انظر يف تفصيل الكالم عىل هذه العوامل: الطريق إىل الرتاث اإلس�المي، مقدمات معرفية ومداخل منهجية للدكتور 

عي مجعة ص١)- ٣)، ط. هنضة مرص.
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الس�ائل ه�و ما أش�ار إلي�ه اخلطيب البغ�دادي يف قول�ه: »واعل�م أن العلوم كله�ا أبازير 
الفق�ه)١)، ولي�س دون الفقه عل�م إال وصاحبه حيت�اج إىل دون ما حيتاج إلي�ه الفقيه؛ ألن 
الفقي�ه حيت�اج أن يتعلق بطرف من معرفة كل يشء من أمور الدني�ا واآلخرة، وإىل معرفة 
اجل�د واهلزل، واخلالف والضد، والنفع والرض، وأم�ور الناس اجلارية بينهم، والعادات 

املعروفة منهم، فمن رشط املفتي النظر يف مجيع ما ذكرناه« اه�))).
ويق�ول اب�ن القيم يف »إعالم املوقعني«: »ال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم 
باحل�ق إال بنوعني من الفه�م؛ أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه، واس�تنباط علم حقيقة ما 

وقع بالقرائن واألمارات والعالمات؛ حتى حييط به علًا.
والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع؛ وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، أو عىل 
لس�ان قوله يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه 
يف ذل�ك مل يع�دم أجرين أو أجًرا؛ فالعامل من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة 

حكم اهلل ورسوله«. اه�)٣).
واملفت�ي بعد نظ�ره املذكور يضع نصب عيني�ه األدلة الرشعية، ويس�تحرض مآالت فتواه 

اخلاصة والعامة، مع التفاته إىل املقاصد الرشعية، ومراعاته ملواطن اإلمجاع.
فتص�ري الفت�وى بذلك خمتلفة عن احلك�م الرشعي، الذي هو مطلٌق ثاب�ت دائم ال يتغري، 
بينا الفتوى قد تكون نس�بية؛ ختتلف باختالف اجلهات األربع؛ األشخاص، واألحوال، 

واألزمنة، واألمكنة.
وه�ي الحقة جلمل�ة من اإلج�راءات الدقيقة؛ تب�دأ بالتصوير، ثم التكيي�ف، ثم احلكم، 

فالتدليل، وتنتهي بالتنزيل؛ أي: إصدار الفتوى بربط احلكم الرشعي بالواقع.
ومن هنا جاء قول العلاء: »الفتوى صنعة«؛ ألهنا ليست عمال ساَذًجا بسيًطا، بل هي أمر 

مركب، موقوف عىل ترتيب مقدمات، وإعال الفكر والنظر للوصول إىل املطلوب)٤).
)١)  البِْزُر: التاَبُل، ومَجُعه: أْبزار؛ أي: التوابل التي تطيب الطعام، واألباِزير مجع اجلمع. ]انظر: املحكم البن ِس�يده 9/ 
٣٦، ط. دار الكتب العلمية[، واملقصود أن املذكورات يف كالم اخلطيب البغدادي هي التي جتعل الفقه حقيقيًّا والفتوى 

واقعية، وبدوهنا يكون الفقيه واملفتي يف واد، وحال الناس وواقعهم ومصاحلهم يف واد آخر.
)))  الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )/ ٣٣٤، ط. دار ابن اجلوزي.

.٦9 /٣)  ١(
)٤)  ينظ�ر يف تقري�ر معنى كون الفتوى صنعة: كتاب: »صناعة الفتوى وفقه األقليات« للش�يخ عبد اهلل بن َبيَّه، ص ١9: 
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قال العالمة ابن س�هل األندليس: »وكثرًيا ما س�معت ش�يخنا أبا عبد اهلل بن عتاب ريض 
اهلل عنه يقول: )الفتيا صنعة(، وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن س�ليان بن صالح رمحه 
اهلل ق�ال: »الفتي�ا دربة، وحضور الش�ورى يف جملس احل�كام منفعة وجترب�ة. وقد ابتليت 
بالفتيا فا دريت ما أقول يف أول جملس ش�اورين فيه س�ليان بن أسود، وأنا أحفظ املدونة 
واملس�تخرجة احلفظ املتقن. ومن تفقد هذا املعنى من نفس�ه ممن جعله اهلل إماًما يلجأ إليه 
ا، وألفاه ظاه�ًرا وصدًقا، ووقف عليه  وُيع�ّول الناس يف مس�ائلهم عليه، وجد ذل�ك حقًّ

عياًنا وعلمه خًرا، والتجربة أصل يف كل فن ومعنى ُمفتقر إليه« اه�)١).
ويف هذه الورقة أتعرض للكالم عىل الفتوى يف املجال االجتاعي، ودورها يف اإلصالح 
االجتاع�ي واحلفاظ عىل األم�ن املجتمعي، وأثرها يف التنمي�ة، عارًضا جلملة خمتارة من 

فتاوي دار اإلفتاء املرصية كناذج تطبيقية للفتاوي املتعلقة بذلك.

٣)، ط. الرابطة املحمدية للعلاء باملغرب.
)١)  املعيار املعرب للونرشييس ١0/ ٧9، ط. وزارة األوقاف املغربية.
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حول الفتاو ي االجتماعية

الفتاوي والفتاوى مجع فتوى، والفتوى يف اللغة: اسم مصدر بمعنى اإلفتاء، واإلفتاء هو 
هتا له، وَأْفَتْيته يِف َمْسَأَلٍة:  اإلبانة ورفع اإلشكال، ويقال: أفتيُت فالًنا يف رؤيا رآها: إذا عرَّ
ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِ{ ]النساء:  إِذا َأَجْبته َعنَْها؛ َوِمنْه قوُله َتَعاىَل: }يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱللَّ

.]١٧٦
والَفتوى والُفتيا بمعنى واحد، وقد تضم األوىل أيًضا)١).

ويف االصطالح هي: إخبار عن حكم رشعي، ال عىل وجه اإللزام))).
والفتوى هبذا ش�قيقة القض�اء؛ من حيث إهنا يش�رتكان يف أن كال منها إخبار عن حكم 
رشع�ي، وكذلك يف رضورة اطِّالع القائم باألمر يف كل منها -مفتًيا كان أو قاضًيا- عىل 
الواقع وإملاِمه به، إال أن الفتوى تفرتق عن القضاء يف أهنا ُمعلمة وليست ملزمة، يف حني 
أن قض�اء الق�ايض ملزم، وَينُْفذ عىل املتخاصَمني قه�ًرا، وللقايض أن يعاقب من مل يمتثل 

حلكمه بالعقوبة املناسبة.
قال يف »غاية املنتهى« للشيخ مرعي الكرمي احلنبي ورشحه »مطالب أويل النُّهى« للشيخ 
مصطفى السيوطي الرحيباين: »)وهي( أي: الفتيا اسم مصدر من أفتى يفتي إفتاء )تبيني 
احلكم الرشعي( للسائل عنه واإلخبار بال إلزام، والقضاء: تبيني احلكم الرشعي واإللزام 

به، فامتاز باإللزام« اه�)٣).
ك�ا تف�رتق الفتوى عن القض�اء يف أن القائم فيها ليس بالرضورة أن يس�تعمل الوس�ائل 
الت�ي َيْلَزم القايض أن يس�تعملها، كجلب اخلص�وم، وإقامة البينات، بل إن املفتي أس�ري 

للمستفتي، فيكون جوابه بناء عىل أنه: »إذا كان احلال كا ورد يف السؤال«.
وتف�رتق عن�ه أيًض�ا يف أن كل ما يتأتى فيه القض�اء تتأتى فيه الفتي�ا، وال عكس؛ ذلك أن 
العب�ادات كله�ا عىل اإلطالق ال يدخله�ا القضاء، بل إنا تدخله�ا الفتيا فقط، فليس من 
وظيف�ة الق�ايض أن حَيكم مث�ال بتنجس مي�اه أو طهارهتا، وال بصحة ص�الة أو بطالهنا، 

)١)  تاج العروس للزبيدي ٣9/ ١١)، )١)، ط. دار اهلداية.
)))  مواهب اجلليل للحطاب ١/ )٣، ط. دار الفكر.

)٣)  ٦/ ٤٣8، ط. املكتب اإلسالمي.
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ونحو ذلك، بينا يتعلق اإلفتاء بنحو ما ذكر)١).
وب�ا أن الفت�وى إخب�ار بحك�م رشعي، واحلك�م الرشعي ه�و خطاب اهلل تع�اىل املتعلق 
بأفعال املكلفني عىل جهة االقتضاء أو التخيري أو األعم وضًعا)))، إذن فمجاالت الفتوى 
ومتعلقاهتا هي هي يف احلكم الرشعي؛ فكا تدخل الفتوى يف متعلقات احلكم التكليفي، 
من الواجبات، واملحرمات، واملندوبات، واملكروهات، واملباحات، فإهنا تدخل أيًضا يف 
متعلقات احلكم الوضعي؛ مما هو من قبيل السبب، أو الرشط، أو املانع، أو الصحيح، أو 
الفاس�د، وكا تدخل يف االعتقادات والِعلمي�ات، فإهنا تدخل يف الفروع والَعَمليات؛ يف 
كافة ش�ؤون احلياة؛ من العبادات، واملعامالت، واألنكح�ة وأحكام األرسة، واجلنايات 
والعقوبات، وقضايا االقتصاد، ومس�ائل السياس�ة، والعالقات الدولية، وقضايا السلم 
واحل�رب، وغ�ري ذل�ك، وكذلك تدخ�ل يف جانب األخالق وم�ا يتعلق هب�ا؛ من مكارم 
يطلب التحي هبا، ورذائل يطلب التخي عنها؛ كا هو الش�أن يف احلكم الرشعي املتناول 

هلذا كله.
وإذا تقرر هذا فإن الفتوى كا تتعلق بالفرد فإهنا أيًضا قد تتعلق باملجموع، وكا أهنا َتَتَغّيا 
حتقي�ق املصال�ح اخلاصة، فإهنا أيًض�ا تتغيا حتقيق املصالح العامة، وك�ا أن هلا آثاًرا جزئية 

فقد يكون هلا أيًضا آثار كلية.
ويف ه�ذه احلاالت يمكننا أن نصن�ف الفتوى الرشعية عىل أهنا فتوى اجتاعية؛ ألهنا هبذا 

تكون متعلقة باالجتاع البرشي ومتأثرة به بوجه ما، ومؤثرة فيه أيًضا بوجه ما.
وإذا أردنا أن نفصل ما أمجلناه، فنقول: إن من الضوابط املحددة لكون الفتوى املَعيَّنة من 

الفتاوي االجتاعية ما يي: 
إذا تعلقت بمجموع املكلفني يف زمان ما، أو مكان ما.. ١
إذا تعلقت بأمر من فروض الكفايات أو من سنن الكفايات.. )
إذا تعلقت بترصفات شخص معنوي له تأثري يف املجتمع؛ كالدولة، ومؤسساهتا.. ٣
إذا تعلق�ت بأمر من أمور الش�أن الع�ام؛ بحيث كان موضوعها حمل اش�تغال عموم . ٤

)١)  انظر يف تقرير هذا املعنى: الفروق للقرايف ٤/ ٤8، وما بعدها، ط. عامل الكتب.
)))  انظر غاية الوصول رشح لب األصول للشيخ زكريا األنصاري ص٦، ط. دار الكتب العربية الكرى.
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الناس ومداوالهتم؛ مؤيدين ومعارضني، وهي التي تسمى اآلن ب�»قضايا الرأي العام«.
إذا كانت يف أمر مما تعم به البلوى.. ٥
إذا كانت متعلقة بأمر هو من قبيل املصالح العامة أو املفاسد العامة.. ٦
إذا تعلقت بموضوعات أو مس�ائل ذات تأثري مبارش أو غري مبارش عىل عالقة أفراد . ٧

جمتمع من املجتمعات مع بعضهم البعض؛ كالفتاوي املتعلقة باألرسة مثال.
إذا تعلق�ت بالظواه�ر االجتاعية وس�لوك اإلنس�ان م�ن حيث إنه كائ�ن اجتاعي؛ . 8

كالبطالة، والتحرش، والفقر مثال.
أن تتعلق بأمر قيمي.. 9

؛  وه�ذه الضواب�ط وإن كان قد يمكن رد بعضها إىل بع�ض آخر، لكن يبقى التفصيل مهاًّ
ألن�ه يلف�ت النظر إىل أمور مهمة قد تغيب عن اإلدراك األويل، يف حالة الدمج، والركون 

إىل االكتفاء باإلطالقات والعمومات.
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ضوابط التعامل مع الفتاوي االجتماعية

الفت�وى االجتاعي�ة يت�م االعتاد فيها ع�ىل نفس املص�ادر، ويتم التن�اول والتعاطي فيها 
ب�ذات الط�رق واألدوات التي يتم يف غريه�ا من الفتاوي، فهي نوع م�ن جنس الفتوى، 
جيري عليها أحكام جنسها؛ لكنها قد متتاز عن غريها من املشاركات هلا يف اجلنس بمزيد 

من اخلصوصية؛ من حيث إهنا تتعلق باملجموع أو بالعموم.
واألح�كام املتعلقة بالعموم قد ختتل�ف يف بعض األحيان عن تلك املتعلقة باألفراد، وقد 
يزي�د هذا االخت�الف إذا زادت درجة العموم الذي ترتبط ب�ه الفتوى، يف تدرج يبدأ من 

الفتوى املتعلقة بالفرد، ويمر بالفتوى املتعلقة باجلاعة، وينتهي بالفتوى املتعلقة باألمة.
ولذلك نجد أن علاء املسلمني وأئمتهم كانت هلم آراء خمتلفة يف بعض املسائل عن تلك 
التي قد يتبادر أهنا هي اجلواب الذي تقتضيه الصناعة الفقهية بالنظرة األولية الس�اَذجة، 
وليس ذلك إال ألن هذه املس�ائل هلا آثار تتعل�ق باجلاعة أو باألمة، وكان األمر قد يكون 

خمتلًفا إذا كانت تلك املسائل قد جاءت باعتباٍر خمتلف أو بنحٍو فردي.
وأص�ل هذا ما ورد يف الس�نة النبوية م�ن النهي عن ادخار حل�وم األضاحي فوق ثالث؛ 
م�ع أن األص�ل هو إباحة االنتفاع هبا عىل أي وجه مناس�ب للمضحي، ولكن ملا أصيبت 
بعض قبائل العرب يف س�نة تس�ع من اهلجرة باملجاعة العامة، وقدم إىل املدينة قوم جياع 
ق با بقي منه عىل  يلتمسون الطعام والقوت، هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن االدخار املذكور؛ لُيَتَصدَّ
املحتاجني من املسلمني؛ فروى مسلم عن ابن عمر ريض اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 
يأكل أحد من حلم أضحيته فوق ثالثة أيام«، ثم ملا زالت املجاعة وارتفع املوجب للحكم 
ع�اد األمر إىل أصله من جواز الترصف واالدخ�ار دون قيد الثالثة أيام؛ فروى البخاري 
ى منكم فال يصبحن بعد  عن سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من َضحَّ
ثالث�ة وبق�ي يف بيته من�ه يشء«، فلا كان العام املقبل، قالوا: يا رس�ول اهلل، نفعل كا فعلنا 
ع�ام املايض؟ قال: »كلوا وأطعموا وادخ�روا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت 

أن ُتِعينوا فيها«.
وهكذا خيتلف احلكم فيصبح املباح يف حق الفرد حمظوًرا ألجل املصلحة العليا للمسلمني، 
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فإذا اندفعت احلاجة، عاد األمر إىل أصل اإلباحة)١).
ق�ال اإلم�ام مجال الدي�ن اإلس�نوي: »الصحيح أن النه�ي كان خمصوًصا بحال�ة الضيق، 

والصحيح أيًضا أنه إذا حدث ذلك يف زماننا أن يعود املنع« اه�))).
وم�ن ه�ذا م�ا فعله أمري املؤمن�ني عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه من إس�قاط القطع عن 
نَِة«)٣)؛  السارق يف عام املجاعة، وعنه ريض اهلل عنه أنه قال: »ال ُيقَطُع يف ِعْذٍق وال عاِم السَّ
ل عمُر  وذل�ك نظًرا منه إىل عم�وم البلوى باملجاعة التي هي مظنة الرضورة واحلاجة، فنَزَّ
امَلظِنّ�َة منزل�ة امَلِئنّ�ة، وأصبح وجود ه�ذه امَلظِنّة ش�بهًة كافيًة لَدرء احلد عن الس�ارق عام 

املجاعة)٤).
وقد أطلق اإلمام أمحد ريض اهلل عنه أنه ال قطع عىل سارق يف عام جماعة)٥)، قال ابن القيم: 
، وهذا حمض القياس ومقتى  »وقد وافق أمحَد عىل س�قوط القطع يف املجاعة: األوزاعيُّ
قواعد الرشع؛ فإن السنة إذا كانت سنة جماعة وشدة، غلب عىل الناس احلاجة والرضورة، 
فال يكاد يس�لم الس�ارق من رضورة تدعوه إىل ما يس�د به رمقه...وهذه شبهة قوية تدرأ 
�َبه التي يذكرها كثري من الفقهاء...وعام  القطع عن املحتاج، وهي أقوى من كثري من الشُّ
املجاعة يكثر فيه املحاويج واملضطرون، وال يتميز املس�تغني منهم والس�ارق لغري حاجة 

من غريه، فاشتبه من جَيِب عليه احلَّد بمن ال جيب عليه، فدرئ«. اه�)٦).
وم�ن ذل�ك أيًض�ا ما تكلمت عن�ه كتب الفقه املوروث م�ن أنه إذا متاأل أه�ل قرية أو بلد 
م�ا عىل ترك فرض من فروض الكفايات، أو ش�عرية من الش�عائر الدينية، فإن ويل األمر 
يدعوهم إىل فعلها ويأمرهم بذلك، فإن أَبوا، فإنه يمكن أن يصل األمر إىل حد مقاتلتهم 

)١)  راجع يف ذلك: اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة، للدكتورة زينب عبد الس�الم، ط. دار 
الكلمة ص١9- ١).

)))  بواسطة: طرح التثريب لويل الدين العراقي ٥/ ١98، ط. دار إحياء الكتب العربية.
)٣)  رواه عبد الرزاق يف مصنفه ١0/ )٤) يف كتاب اللقطة- باب القطع يف عام سنة، ط. املكتب اإلسالمي.

�نة:  والِع�ذق -بك�رس العني املعجمة-: عنقود التمر )انظ�ر: املغرب للمطرزي ص٣08، ط. دار الكتاب العريب(، والسَّ
أصله�ا احلَ�ول، وامل�راد هبا هنا: الَقح�ط، قال املطرزي يف »املغ�رب« ص٣٧): »وقد غلبت عىل القح�ط غلبة الدابة عىل 

الفرس« اه�.
)٤)  راجع يف تفصيل ذلك: كتايب: »العام عند األصوليني« ص٤٤١، )٤٤.

)٥)  اإلنصاف للمرداوي ١0/ ٧٧).
)٦)  إعالم املوقعني ٣/ ١٧، ١8.
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عىل هذا؛ ألن األمر مل يعد متعلًقا بأمر هو مندوب يف نفسه عىل مستوى الفرد، فيثاب عىل 
فعل�ه، وال يعاقب عىل ترك�ه، بل بأمر يطلب وجوده من املجموع بحيث يظهر به ش�عار 

اإلسالم.
وهذا معنى ما يعر عنه العلاء بقوهلم: »املندوب باجلزء قد يكون واجًبا بالكل«؛ قال أبو 
إس�حاق الش�اطبي: »إذا كان الفعل مندوًبا باجلزء كان واجًبا بالكل؛ كاألذان يف املساجد 
اجلوامع أو غريها، وصالة اجلاعة، وصالة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، 
والفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب؛ فإهنا مندوب إليها باجلزء، ولو ُفِرض تركها 
مجلة جلُِرح التارك هلا، أال ترى أن يف األذان إظهاًرا لش�عائر اإلس�الم؟ ولذلك يس�تحق 
أهل املرص القتال إذا تركوه، وكذلك صالة اجلاعة، من داوم عىل تركها جيرح، فال تقبل 
شهادته؛ ألن يف تركها مضادة إلظهار شعائر الدين، وقد توعد الرسول عليه السالم من 
داوم عىل ترك اجلاعة؛ فَهمَّ أن حيرق عليهم بيوهتم، كا كان عليه السالم ال ُيِغري عىل قوم 
حتى يصبح، فإن س�مع أذاًنا أمس�ك، وإال أغار. والنكاح ال خيفى ما فيه مما هو مقصود 
للش�ارع؛ من تكثري النس�ل، وإبقاء النوع اإلنساين، وما أش�به ذلك؛ فالرتك هلا مجلة مؤثر 
يف أوض�اع الدي�ن، إذا كان دائًا، أما إذا كان يف بعض األوق�ات؛ فال تأثري له، فال حمظور 

يف الرتك« اه�)١).
وتكلم الشاطبي أيًضا عن أن اإلباحة بحسب الكلية واجلزئية تتجاذهبا األحكام األربعة 
الباقي�ة؛ فمثال: املباح يك�ون مباًحا باجلزء، لكنه قد يكون مطلوًبا بالكل عىل جهة الندب 

أو الوجوب.
قال: »فاألول -يعني املباح باجلزء الذي يكون مطلوًبا بالكل عىل جهة الندب-: كالتمتع 
بالطيب�ات؛ م�ن امل�أكل، وامل�رشب، واملرك�ب، وامللبس، مما س�وى الواج�ب من ذلك، 
واملندوب املطلوب يف حماسن العبادات، أو املكروه يف حماسن العادات؛ كاإلرساف؛ فهو 
مب�اح باجل�زء، فلو ُت�ِرك بعض األوقات م�ع القدرة عليه، ل�كان جائًزا كا ل�و ُفِعل، فلو 
ُت�ِرك مجل�ة لكان عىل خالف ما ندب ال�رشع إليه؛ ففي احلديث: »إذا أوس�ع اهلل عليكم؛ 

)١)  املوافقات ١/ ١١)، )١)، ط. دار ابن عفان.
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فأوس�عوا ع�ىل أنفس�كم«)١)، و»إن اهلل حي�ب أن يرى أث�ر نعمته عىل عب�ده«)))، وقوله يف 
ن من هيئته: »أليس هذا أحسن؟«)٣)، وقوله: »إن اهلل مجيل حيب اجلال«،  اآلخر حني َحسَّ
بعد قول الرجل: »إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة«)٤)، وكثري من ذلك، 

وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك؛ لكان مكروًها.
والث�اين -يعني املب�اح باجلزء الذي يك�ون مطلوًبا بالكل عىل جه�ة الوجوب-: كاألكل 
وال�رشب، ووطء الزوج�ات، والبي�ع، وال�رشاء، ووجوه االكتس�ابات اجلائ�زة؛ كقوله 
ِحلَّ لَُكْم َصيُْد اْلَْحرِ 

ُ
َم ٱلّرَِبٰواْ{ ]البق�رة: ٧٥)[، }أ ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ

َ
تع�اىل: }َوأ

نَۡعِٰم{ ]املائدة: ١[.
َ
ِحلَّۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
َوَطَعاُمُه{ ]املائدة: 9٦[، }أ

وكث�ري م�ن ذلك، كل هذه األش�ياء مباحة باجل�زء؛ أي: إذا اختار أحد هذه األش�ياء عىل 
م�ا س�واها؛ فذل�ك جائ�ز، أو تركها الرج�ل يف بع�ض األح�وال أو األزم�ان، أو تركها 
بع�ض الن�اس، مل يق�دح ذلك، فلو فرضنا ت�رك الناس كلهم ذلك؛ لكان ت�رًكا ملا هو من 

الرضوريات املأمور هبا، فكان الدخول فيها واجًبا بالكل« اه�)٥).
ومنه أيًضا ما أفتى به الشيخ املجدد أمحد بن عبد األحد الفاروقي الرسهندي النقشبندي 
-صاح�ب املكتوب�ات- ]ت: ١0٣٤ه�/ ٥)١٦م[ جالل أكر -أحد س�الطني اهلند يف 
القرن الس�ابع عرش امليالدي، ]ت: ١٦0٥م[-، عندما أراد األخري أن يقرب بني الديانة 
اإلس�المية والديان�ة اهلندوس�ية، وأح�ب أن يقرتح أن يرتك املس�لمون أكل حل�م البقر؛ 
جمامل�ة للهن�دوس، فقال له الش�يخ الرسهندي: »أكل البقر أكر ش�عائر اإلس�الم«، ويف 
احلقيقة أكل البقر ليس هو أكر الشعائر، وال هو حتى من أكرها، وإنا قال الشيخ ذلك؛ 
ألن�ه رأى أن جيب أن يت�م التعامل والنظر إىل هذا احلكم عىل أنه يتعلق بأمر صار رمًزا له 
)١)  رواه البخ�اري موقوًف�ا عىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه، يف كتاب الصالة، باب الصالة يف القميص والرساويل 

والتبان والقباء، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
)))  رواه الرتم�ذي يف أب�واب األدب، ب�اب ما جاء إن اهلل تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده، عن عمرو بن ش�عيب 

عن أبيه عن جده ريض اهلل عنه، وقال الرتمذي: »هذا حديث حسن«.
)٣)  رواه مالك يف املوطأ مرس�ال عن عطاء بن يس�ار ريض اهلل عنه، قال: »كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املس�جد، فدخل رجل 
ثائر الرأس واللحية، فأش�ار إليه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده أن اخرج -كأنه يعني إصالح شعر رأسه وحليته- ففعل الرجل، ثم 

رجع فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أليس هذا خرًيا من أن يأيت أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان«.

)٤)  رواه مسلم يف كتاب اإليان، باب حتريم الكر وبيانه، عن ابن مسعود ريض اهلل عنه.
)٥)  املوافقات ١/ 0٦)- 09).
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عالقة باهلوية اإلسالمية، فال ينبغي النظر إليه عىل أنه جمرد ترك ملباح وهو أكل حلم البقر، 
بل عىل أنه محاية ألمة املسلمني وحفاظ عىل خصوصياهتا)١).

ويف النص�ف الث�اين من القرن قب�ل املايض املي�الدي كانت قد أثريت مس�ألة حكم لبس 
»الرنيطة« -التي هي غطاء الرأس عند الفرنج-، ملا سأل مجاعة من الطالب القاطنني يف 
ا اسمه سليان بن عي عن ذلك، وأهنم مضطرون إليه، فأفتاهم  مدينة باريس شيًخا جزائريًّ
باجلواز، وكتب يف ذلك يف رس�الة مفردة، فرد عليه ش�يخ املالكية يف وقته العالمة الشيخ 
حممد عليش ]ت: 99)١ه�/ )١88م[ يف رس�الة أخرى نقض فيها كالمه واش�تد عليه 
فيها، ثم جتدد بحث املس�ألة يف أوائل القرن املايض، ملا رفعت فتوى من بالد الرتنس�فال 
-التي هي مجهورية جنوب أفريقيا اآلن- إىل مفتي الديار املرصية األس�بق الش�يخ حممد 
عب�ده ]ت: ٣)١٣ه�/ ١90٥م[؛ يس�أل فيه�ا صاحبها احلاج مصطفى الرتنس�فايل عن 
أم�ور منها: أنه يوجد أفراد ىف بالد الرتنس�فال تلبس الرانيط؛ لقضاء مصاحلهم، وعودة 
الفوائ�د عليه�م، فه�ل جي�وز ذلك؟ فأج�اب يف الفت�وى التي اش�تهرت باس�م »الفتوى 
الرتنس�فالية« بأن لبس الرنيطة إذا مل يقصد فاعله اخلروج من اإلسالم والدخول يف ديٍن 
�ًرا. وإذا كان اللبس حلاجة؛ من حجب ش�مس، أو دف�ع مكروه، أو  غ�ريه فال يع�د ُمَكفِّ
تيسري مصلحة مل يكره كذلك؛ لزوال معنى التشبه باملرة. وقد حصل ساعتها جدال كبري 
حول هذه املسألة، وتراشٌق بالكتابات والتواليف واملصنفات، وتباينت اآلراء؛ فِمن قائل 
بكف�ر البس�ها؛ ألهنا صارت م�ن خصائص الكفار، فلبس�ها يعتر أمارة ع�ىل التكذيب، 
نَّار، ومن قائل بالتحريم؛ ألن يف لبسها تشبًها بالكفار، ومن قائل باإلباحة؛  أشبه لبس الزُّ

بناء عىل أن األصل يف اللباس اإلباحة ))).
)١)  انظ�ر يف ال�كالم ع�ىل هذه الواقعة: كت�اب: وقال اإلمام، للدكت�ور عي مجعة، فصل: األح�كام الرموز، ص١٣0- 

)١٣، ط. الوابل الصيب.
)))  ينظر طرف من هذه املساجالت العلمية يف اآليت: 

من اجتاه املنع: أجوبة احليارى عن حكم لبس قلنسوة النصارى، للشيخ حممد عليش )خ(.
الرحلة احلجازية، للشيخ حممد بن عثان السنويس ١/ ١١٧- ٣)١، ط. الرشكة التونسية للتوزيع.

التعاديل اإلسالمية يف ختطئة حزب الفتاوي الرتنسفالية، للشيخ يوسف شلبي الشرا بخومي الشافعي، ط. ))١٣ه�/ 
١90٤م.

بحث: »فتنة القبعة اجلديدة، ومغزاها اجلديد«، لش�يخ اإلس�الم مصطفى صري، املنشور يف جملة الفتح ١٣٥٦ه�، العام 
الثاين عرش، العدد ٥8٤، ص١0- ١٦.
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والقول بالتحريم مطلًقا؛ استناًدا لقضية التشبه، أو اإلباحة مطلًقا؛ استناًدا إىل استصحاب 
األصل، يف عرص مل تكن فيه الرنيطة جمرد زي لغري املسلمني من األجانب، بل كان شعاًرا 
لالحتالل وأصحابه، أقول: إن هذا فيه إغفال للنظر فيا حول املسألة؛ ألهنا مل تعد متعلقة 
بت�رصف فردي، بل بأمر جمتمعي، يكرس ثقافة املحتل، ويبرش هبا، وجيعل ش�عاره حمبوًبا 
موضوًعا فوق الرؤوس، فيتوسل بذلك إىل الذوبان يف هوية أجنبية عن هويتنا، فكان ال 
بد واحلالة هذه من القول بالتحريم، ال لعلة التشبه التي يمكن مناقشتها واجلواب عنها، 

ب من العدو وثقافته)١). بل لرضورة التمسك باهلوية، وبمعاندة ومضادة كل ما ُيَقرِّ
ثم بعد ذلك بعدة عقود أثريت مس�ألة حكم بي�ع أرض القدس لليهود، والنظرة الفقهية 
املجردة تقيض بجواز املعاملة بني املسلم واليهودي بالبيع والرشاء ونحومها، لكن ملا كان 
واق�ع األمر يف أرض فلس�طني اليوم يضيف قدًرا زائ�ًدا حيتم التعامل مع األمر ال عىل أنه 
جمرد بيع ورشاء، وهو أن الس�اح هبذا يف�يض إىل أيلولة البالد يف أيدي األعداء الصهاينة 
بطريق صحيح من حيث ظاهر العقود التي تم إجراؤها معهم، وأن األرايض التي حول 

احلرم القديس واملحيطة به تكون مملوكة للعدو الذي يريد هدمه وإزالته من الوجود))).

تعليق الشيخ أمحد حممد شاكر عىل مسند أمحد ٦/ )٧، ٧٣، ط. دار احلديث.
ومن اجتاه اإلجازة: فتوى الشيخ حممد عبده رقم: ١90، يف السجل رقم: ٣ من سجالت دار اإلفتاء املرصية، بتاريخ: ٦ 

شعبان ١)١٣ه�، املوافق: ٧) أكتوبر ١90٣م. ]فتاوى دار اإلفتاء املرصية ١٧/ ٧- 9[، 
فتوى الش�يخ عبد املجيد س�ليم رقم: ٣٤٥، يف الس�جل رقم: ٣١ من س�جالت دار اإلفتاء املرصية، بتاريخ: ١٤ مجادى 

اآلخرة ١٣٤٧ه�، املوافق ٦) نوفمر 8)١9م ]فتاوى دار اإلفتاء املرصية ١/ 80- 8٣[.
إرش�اد األمة اإلس�المية إىل أقوال األئم�ة يف الفتوى الرتنس�فالية، املطبوع بمرص عام ))١٣ه�، ق�ال نارشه عبد احلميد 

محروش البحراوي األزهري: إنه قد مجعه بعض علاء األزهر ومدرسيه، ولكنه مل يسمهم.
مقال: »لبس القلنس�وة املعروفة بالرنيطة، أو التش�به بالنصارى«، للشيخ حممد رشيد رضا، املنشور يف جملة املنار، املجلد 

السادس ص٧١0.
فتوى ش�يخ اإلس�الم التونيس العالمة حممد الطاهر بن عاشور، املنشورة يف جملة املنار، املجلد السادس ص٧)9، فتاوى 

الشيخ اإلمام حممد الطاهر بن عاشور ص٣٤٧- ٣٤9، ط. مركز مجعة املاجد بديب.
فتوى الشيخ حممد بن احلسن احلجوي الثعالبي، املنشورة يف جملة الرسالة، العدد ٦٦)، ٦٧).

مقال: »رأي األزهريني يف لبس القبعة«، للشيخ حممد حممد املدين، املنشور يف جملة الرسالة، العدد ٤٦٧.
الرس�الة املرتمج�ة ملعي�ار آث�ار األخيار يف التش�به باألجان�ب واألغيار، للش�يخ إبراهيم احلق�ي األلباين، املطب�وع بمطبعة 

الرشديات باإلسكندرية ١٣٥8ه�/ ١9٣9م.
)١)  انظر نحو هذا املعنى يف كتاب: وقال اإلمام ص)١٣، ١٣٣.

)))  انظر: السابق ص١٣٣، ١٣٤.
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وم�ن ذل�ك ما ذه�ب إليه بعض العلاء من أنه جيوز لألس�ري املس�لم ال�ذي يقع يف أيدي 
األعداء أن يقتل نفس�ه إذا خي أن يبوح حتت وطأة التعذيب با يرض بأمن بلده املس�لم 
وبمجموع املسلمني يف وطنه؛ إذا كان ذلك األسري قد غلب عىل ظنه أنه لن يطلق رساحه 
أو لن يستطيع اهلروب، وبرشط أن يتعني قتله نفسه وسيلة لدفع هذه املفسدة، فال يوجد 
غريه�ا، وأن يقصد بذلك دفع الرضر عن املجموع، وارتكاب أخف املفس�دتني، وليس 

جمرد اهلروب من أمل التعذيب.
وهذا بالرغم من أن األدلة الرشعية يف القرآن والسنة جعلت قتل اإلنسان نفسه من أكر 
َ َكَن بُِكۡم رَِحيٗما  نُفَس��ُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
الذنوب وأعظمها؛ فقال اهلل تعاىل: }َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

ِ يَِس��ًيا{  29 َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك ُعۡدَوٰٗنا َوُظۡلٗما فََس��ۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا َوَكَن َذٰلَِك َعَ ٱللَّ
]النس�اء: 9)، ٣0[، وروى الش�يخان -واللفظ للبخاري- عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
ّدى فيه خالًدا  أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »َمن َتَردَّى ِمن َجَبل فَقَتل َنفَس�ه، فهو يف نار َجهنم َي�رَتَ
ه يف يده َيَتَحّس�اه يف نار جهنم خالًدا  �ى ُس�اًّ فقتل نفس�ه، فُس�مُّ خملًدا فيها أبًدا، وَمن حَتَسَّ
ُأ هبا يف بطن�ه يف نار جهنم  خمل�ًدا فيه�ا أب�ًدا، ومن قتل نفس�ه بحديدة، فحديدت�ه يف يده جَيَ

خالًدا خملًدا فيها أبًدا«.
وروى البخاري عن جندب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ س�كينًا فحز هبا يده، فا رقأ الدم حتى مات، قال اهلل 

تعاىل: بادرين عبدي بنفسه، حرمت عليه اجلنة«)١).
ومل يكن ذلك اجلواز يف نظر القائلني به إال ألن املس�ألة قد تعارضت فيها املفس�دة العامة 
مع املفسدة اخلاصة، ومل يمكن اجلمع فيها بني مصلحة حفظ نفس الفرد ومصلحة حفظ 
أمن اجلاعة، فروعي أعظم املفس�دتني رضًرا؛ بارتكاب أخفها، وحتمل الرضر اخلاص؛ 

ألجل دفع الرضر العام، وقدم حتصيل املصلحة العامة عىل حتصيل املصلحة اخلاصة.
جاء يف فتاوي الش�يخ حممد بن إبراهيم آل الش�يخ مفتي اململكة الس�عودية األسبق ]ت: 
١٣89ه��/ ١9٦9م[: »الفرنس�اويون يف هذه الس�نني تصلبوا يف احلرب، ويس�تعملون 

)١)  ولشيخ مشاخينا العالمة املحقق السيد عبد اهلل بن الصديق الغاري -رمحه اهلل تعاىل- رسالة ماتعة مطبوعة بعنوان: 
»قمع األرشار عن جريمة االنتحار«.
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نقات)١)( إذا استولوا عىل واحد من اجلزائريني؛ ليعلمهم بالذخائر واملكامن، ومن  ِ )الرشِّ
يأرسونه قد يكون من األكابر، فيخرهم أن يف املكان الفالين كذا وكذا.

وهذه اإلبرة تسكره إسكاًرا ُمقيًَّدا، ثم هو مع هذا كالمه ما خيتلط، فهو خيتص با يبينه با 
كان حقيقة وصدًقا.

جاءنا جزائريون ينتس�بون إىل اإلس�الم يقول�ون: هل جيوز لإلنس�ان أن ينتحر؛ خمافة أن 
نقة، ويقول: أموت وأنا شهيد. مع أهنم يعذبوهنم بأنواع العذاب؟ ِ يرضبوه بالرشِّ

فقلنا هلم: إذا كان كا تذكرون فيجوز؛ ومن دليله: آمنا برب الغالم)))، وقول بعض أهل 
العلم: إن الس�فينة... إلخ)٣)، إال أن فيه التوقف من جهة قتل اإلنس�ان نفس�ه، ومفس�دة 

ْنق�ة«، ويب�دو أهن�ا ه�ي حماول�ة لتعري�ب الكلم�ة اإلنجليزي�ة:  ��ِرْنقات«: املحاق�ن، واملف�رد »رِشِ )١)  املقص�ود ب�»الشِّ
ْنجة«. )Syringe(، وهي: املحقن، كا يطلق عليها املرصيون أيًضا يف هلجتهم العامية: »رِسِ

واملقصود يف كالم السائل أن العدو حيقن األرسى بنوع من أنواع ما يسمى ب�»مصل احلقيقة« )Truth Serum(، وهو 
عقار يستخدم فيه بعض املواد الدوائية مثل: بنتوثال الصوديوم )Sodium Pentothal(، ويقال: إن امَلْحقون به يصري 
يف حالة من االس�رتخاء أو يف حالة نصف ش�عورية أو شبه نوم ملدة من الزمن، وتقل مقاومته فيها، ويتشجع عىل الكالم، 
وإظه�ار الذكري�ات، والتعبري عن الذات، والتنفي�س عن الرغبات الكامنة، وحكاية اخل�رات املؤملة، ويلغي القدرة عىل 
االبتكار والتأليف، فيكون متناوله غري قادر عىل الكذب. وهناك كالم كثري حول مدى مصداقية ما يقوله اإلنس�ان حتت 

تأثري هذا العقار.
)))  يقصد الش�يخ بذلك القصة التي وردت يف احلديث الرشيف عن امللك الكافر الذي بعث إىل س�احره غالًما ليورثه 
فنون الس�حر ويعلمه إياها، ثم قابل الغالم راهًبا وهو يف طريقه إىل الس�احر، فعرف منه أمر الدين، ثم عرف امللك بأمر 
الغالم بعد أن داوى جليس امللك من العمى بعد أن حقق رشط اإليان باهلل تعاىل، فحاول امللك أن يرد الغالم عن دينه، 
فرف�ض، فأم�ر بقتله، فل�م يفلح يف ذلك مرتني، فقال له الغ�الم: إنه لن يفلح يف قتله حتى جيم�ع الناس يف صعيد واحد، 
ويصلبه عىل جذع، ثم يرضبه بسهم من كنانة الغالم، ويقول قبل أن يرضبه به: »باسم اهلل رب الغالم«، ففعل امللك ذلك، 

فات الغالم، فقال الناس: آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم.
وأص�ل احلدي�ث طوي�ل، رواه مس�لم يف صحيحه يف كت�اب الزه�د والرقائق، باب قص�ة أصحاب األخدود والس�احر 
والراه�ب والغ�الم، عن صهي�ب ريض اهلل عنه مرفوًعا. ووجه الداللة منه: أن الغالم قد ضحى بنفس�ه يف س�بيل عموم 

املصلحة احلاصلة بإيان الناس.
)٣)  يعن�ي إذا خي�ف غرُقها بجميع م�ن فيها، فإنه جيوز أن يقرتعوا، ومن خترجه القرعة يلقى به يف املاء، وقد ُنس�ب هذا 
القول لإلمام اللخمي من املالكية؛ حكاه عنه العالمة الدس�وقي يف حاش�يته عىل الرشح الكبري لس�يدي أمحد الدردير عىل 
خمترص س�يدي خليل ]٤/ ٧)، ط. دار إحياء الكتب العربية[، والعالمة الصاوي يف حاش�يته عىل الرشح الصغري ألقرب 

املسالك إىل مذهب اإلمام مالك لسيدي الدردير ]٤/ ٧٦، ط. دار املعارف[، ومل يرتضياه.
ولعل مدرك ذلك قصة نبي اهلل يونس عليه السالم، ملا أرشفت سفينته عىل الغرق، فاستهم مع رفقائه عىل أن من تقع عليه 
القرع�ة ألق�ي يف البحر؛ لتخف هبم الس�فينة، فوقعت عليه القرع�ة ثالث مرات، فألقى بنفس�ه، فالتقمه احلوت؛ كا قال 
َبَق إَِل ٱۡلُفۡلِك ٱلَۡمۡشُحوِن 140 فََساَهَم فََكَن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِضنَي 141 فَٱۡلََقَمُه 

َ
اهلل تعاىل: }ِإَونَّ يُونَُس لَِمَن ٱلُۡمۡرَس��لنَِي 139 إِۡذ أ

نَُّهۥ َكَن ِمَن ٱلُۡمَسّبِِحنَي 143 لَلَبَِث ِف َبۡطنِهِۦٓ إَِلٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن{ ]الصافات: ١٣9- ١٤٤[.
َ
ٱۡلُوُت َوُهَو ُملِيٞم 142 فَلَۡوَلٓ أ
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ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة حُمَْكَمة، وهو مقتول وال بد« اه�)١).
وم�ن ذلك ما ذك�ره العلاء من أنه إذا صدر قانون مل�زم للمواطنني والرعية يمنعهم من 
مبارشة يشء ما من املباحات، فإنه جيب عليهم االلتزام به، ما دام الباعث عليه هو حتقيق 
املصلح�ة العامة، بالرغم من أن األصل عىل املس�توى الف�ردي واجلاعي هو التخيري بني 

فعل ذلك اليء املمنوع وتركه.
يقول العالمة البيجوري يف حاش�يته التوحيدية: »وأما املباح: فإن كان فيه مصلحة عامة 
للمسلمني وجبت طاعته فيه -أي: ويل األمر-، وإال فال، فلو نادى بعدم رشب الدخان 
املع�روف اآلن وجب�ت عليه�م طاعته؛ ألن يف إبطال�ه مصلحة عامة؛ إذ يف تعاطيه خس�ة 
ل�ذوي اهليئ�ات ووجوه الناس، خصوًص�ا إذا كان يف القه�اوي. وقد وقع أن�ه َأَمَر برتك 

الدخان يف األسواق والقهاوي فَيْحُرم اآلن« اه�))).
ويقول العالمة الشيخ عي اخلفيف: »لويل األمر يف دائرة املباح أن يوجب عىل الناس منه 
ما تس�توجب مصلحتهم العامة إجيابه عليهم؛ لدف�ع رضر عنهم وجلب منفعة هلم، وأن 
حيظر عليهم منه ما تقتيض مصلحتهم العامة حظره عليهم؛ دفًعا لرضره عنهم، وإذا فعل 

ذلك كانت طاعته فيا أوجب من ذلك وفيا هنى عنه واجبة ظاهًرا وباطنًا« اه�)٣).
وم�ن ذل�ك م�ا ذهبت إلي�ه دار اإلفت�اء املرصية في�ا يتعل�ق بقضية حتديد صن�ف اجلنني 
)PRESELECTION FETAL SEX(؛ ولذل�ك ط�رق خمتلف�ة؛ منه�ا ما يتعلق 
بتنظي�م أوق�ات اجلاع قب�ل التبيي�ض أو يف أثنائه، ومنها م�ا يتعلق بتغيري طبيعة الوس�ط 
املهب�ي م�ن محيض إىل قاع�دي وبالعكس، ومنها ما يتعل�ق بنوع الغ�ذاء، ومنها ما يكون 
بالتدخل الطبي عن طريق التلقيح داخل الرحم )Intrauterine Insemination(؛ 
وال�ذي يقوم عىل فصل احليوانات املنوية احلاملة لصف�ة الذكورة عن تلك احلاملة لصفة 
األنوث�ة بوس�ائل معملية خمصوصة، وه�و ما يعرف ب�"غربلة احليوان�ات املنوية"، أو عن 
طري�ق االعتاد ع�ىل املادة الوراثية )DNA(، ثم يتم حتفيز املباي�ض عند املرأة؛ بإعطائها 

)١)  فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ٦/ 0٧)، 08)، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن 
قاسم، ط. مطبعة احلكومة بمكة املكرمة، األوىل ١٣99ه�.

)))  حتفة املريد عىل جوهرة التوحيد ص٧)٣، ط. دار السالم.
)٣)  امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ص90، ط. دار الفكر العريب.
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منش�طات لزي�ادة عدد البويض�ات، ثم حيقن الرح�م باحليوانات املنوي�ة احلاملة للجنس 
املرغوب فيه بعد غربلتها.

فذك�رت ال�دار يف فتواها أن مجيع ه�ذه الطرق ينظر إليها باعتباري�ن خمتلفني: األول: هو 
املستوى الفردي، والثاين: هو املستوى اجلاعي.

فإذا نظرنا عىل املستوى الفردي: قلنا: األصل فيها اجلواز؛ بناء عىل أن األصل يف األشياء 
اإلباحة، وما يفعله اإلنسان يف ذلك ال خيرج عن دائرة األسباب، واملؤثر احلقيقي هو اهلل 

تعاىل.
ويتأكد هذا اجلواز لو كان اللجوء الختيار صنف اجلنني له سبب وجيه؛ كتجنب اإلصابة 
ببع�ض األمراض الت�ي يمكن أن تتالىف ع�ن طريق اختيار الصنف غ�ري احلامل جلينات 
امل�رض ذك�ًرا كان أو أنثى، وكذل�ك إذا كان داف�ع اختيار صنف اجلنني ه�و تلبية حاجة 
معترة عند الزوجني؛ كاشتياقها أو أحدمها إىل ذكر، ومل ينجبا إال إناًثا، أو نحو ذلك من 

االعتبارات املرشوعة.
ا،  أما إذا نظرنا إليها وعاجلناها عىل املستوى اجلاعي؛ حيث مل يعد هذا األمر سلوًكا فرديًّ
ا للمجتمع نحو إنجاب جنس معني، فاألمر حينئذ خيتلف، وال بد أن  بل صار توجًها عامًّ
يفتى بمنعه؛ إلمكانية أن يتس�بب يف اإلخالل بالت�وازن الطبيعي، وأن يؤثر يف اضطراب 
التعادل العددي بني الذكور واإلناث، الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل 

البرشي)١).
وإذا كان الفقيه أو املفتي حال معاجلته ملس�ألة من املسائل االجتاعية ينبغي عليه أن يضع 
نصب عينيه النصوص الرشعية، وأن يراعي يف فهمها قواعد االستنباط وقوانني دالالت 
األلف�اظ، وأن يعرف مواط�ن االتفاق واإلمجاع؛ حتى ال يقع يف خمالفتها، كا هو الش�أن 
فيا سواها من املسائل، فإنه عليه فيها أن يستحرض مجلة من القواعد الفقهية واألصولية، 
التي تستعمل وتطبق يف عموم الفروع، لكن يظهر هلا مزيد ارتباط وتعلق باألمور العامة 

واملسائل الشائعة، كا هو الشأن يف الفتاوي االجتاعية.
وق�د حاول�ت أن أتتبع مجلة من هذه القواعد، وفيا يي أذكر بعض الناذج منها يف حوايل 

)١)  انظر: الفتاوي اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية ٣٥/ ))١- ٤)١، الفتوى رقم: ٣١)١ لسنة 00٧)م.
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مخس�ني قاعدة مرتبة عىل حروف املعجم، وبعض ه�ذه القواعد له عالقة بالبعض اآلخر 
بوجه ما:

إذا تبني عدم إفضاء الوسيلة إىل املقصود بطل اعتبارها)١). ●
إذا تعارض األصل والغالب هل يؤخذ باألصل أو الغالب)))؟ ●
إذا تعارض العرف العام والعرف اخلاص، فإن كان اخلاص حمصوًرا مل يؤثر)٣). ●
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها رضًرا بارتكاب أخفها)٤). ●
األصل بقاء ما كان عىل ما كان)٥). ●
األصل يف األبضاع التحريم)٦). ●
األصل يف األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل عىل التحريم)٧). ●
األصل يف املنافع اإلذن، ويف املضار املنع)8). ●
األمر إذا ضاق اتسع)9). ●
تسقط املفسدة املرجوحة للمصلحة الراجحة إذا تعذر اجلمع)١0). ●
ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة)١١). ●
تقدم املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة))١). ●
الثابت قطًعا أو ظاهًرا ال يؤخر ملوهوم)١٣). ●
مجيع أفعال العوام يف العبادات والبيوع وغريها؛ مما ال خيالف اإلمجاع، عىل الصحة  ●

ِري ص90، ط. دار ابن حزم. )١)  القواعد للَمقَّ
)))  إيض�اح املس�الك إىل قواع�د أيب عبد اهلل مالك، للونرشييس ص٧0، ط. منش�ورات كلية الدعوة اإلس�المية وجلنة 

احلفاظ عىل الرتاث اإلسالمي بطرابلس.
)٣)  املنثور يف القواعد للزركي )/ ٣88، ط. وزارة األوقاف الكويتية.

)٤)  غمز عيون البصائر للحموي ١/ 80)، ط. دار الكتب العلمية.
)٥)  األشباه والنظائر للسيوطي ص٥١، ط. دار الكتب العلمية.

)٦)  السابق ص٦١.

)٧)  السابق ص٦0.
)8)  البحر املحيط للزركي 8/ 8، ط. دار الكتبي.

)9)  املنثور ١/ 0)١.
)١0)  مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ٦/ ٣١)، ط. دار الكتب العلمية.

)١١)  املنثور ١/ ٣09.
))١)  األشباه والنظائر للسيوطي ص١٧9.

)١٣)  ترتيب الآليل يف سلك األمايل لناظرزاده ١/ )٥9، ط. مكتبة الرشد.
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والسداد، إذا وافقوا إماًما معتًرا)١).
احلاجة تنزل منزلة الرضورة))). ●
حكم احلاكم يرفع اخلالف)٣). ●
درء املفاسد أوىل من جلب املصالح)٤). ●
الدفع أقوى من الرفع)٥). ●
الرضر ال يزال بالرضر)٦). ●
الرضر يزال)٧). ●
الرضورات تبيح املحظورات)8). ●
مة)9). ● العادة حُمَكَّ
العرة للغالب الشائع، ال للنادر)١0). ●
كل م�ا هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري احلك�م فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه  ●

العادة املتجددة)١١).
كل م�ا ورد ب�ه ال�رشع مطلًق�ا، وال ضاب�ط ل�ه في�ه ، وال يف اللغة ، يرج�ع فيه إىل  ●

العرف))١).
كل واج�ب أو من�دوب ال تتكرر مصلحت�ه بتكرره، فهو ع�ىل الكفاية، وإال فعىل  ●

األعيان)١٣).

)١)  خمترص الفوائد املكية للسقاف ص٤٧، ط. البشائر.
)))  األشباه والنظائر للسيوطي ص88.

ِري ص٥٤). )٣)  القواعد للَمقَّ
)٤)  غمز عيون البصائر للحموي ١/ 90).

)٥)  األشباه والنظائر للسيوطي ص١٣8.
)٦)  السابق ص8٦.
)٧)  السابق ص8٣.
)8)  السابق ص8٤.

)9)  السابق ص٧.
)١0)  درر احلكام يف رشح جملة األحكام للشيخ عي حيدر ١/ ٥0، ط. دار اجليل.

)١١)  اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام للقرايف ص١8)، ط. مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب.
))١)  األشباه والنظائر للسيوطي ص98.

ِري ص١٤٦. )١٣)  القواعد للَمقَّ
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ال ينكر املختلف فيه، وإنا ينكر املجمع عليه)١). ●
ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان))). ●
للوسائل حكم املقاصد)٣). ●
لويل األمر تقييد املباح)٤). ●
ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها)٥). ●
ا للذريعة أخف مما حرم حتريم املقاصد)٦). ● ما حرم سدًّ
ا للذريعة فإنه يباح للحاجة)٧). ● ما حرم سدًّ
ما عمت بليته خفت قضيته)8). ●
م�ا كان حتريمه حتريم الوس�ائل فيب�اح للمصلحة الراجحة، وحي�رم إذا خيف منه  ●

الفساد، ومل يعارضه مصلحة أرجح من تلك املفسدة)9).
املتعدي أفضل من القارص)١0). ●
مراعاة املقاصد مقدمة عىل رعاية الوسائل أبًدا)١١). ●
املشقة جتلب التيسري))١). ●
املطالبة بحق العبد تقدم عىل املطالبة بحق اهلل)١٣). ●
املظنة تقوم مقام امَلِئنَّة)١٤). ●

)١)  األشباه والنظائر للسيوطي ص١٥8.
)))  درر احلكام ١/ ٤٧.

)٣)  مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ٦/ ٣١)، ط. دار الكتب العلمية.
)٤)  امللكية للشيخ عي اخلفيف ص90، ط. دار الفكر العريب.

)٥)  املنثور )/ 0)٣.
)٦)  إعالم املوقعني )/ ١0٧.

)٧)  السابق )/ ١0٧.
)8)  بدائع الصنائع للكاساين ١/ 8١، ط. دار الكتب العلمية.

)9)  غذاء األلباب للسفاريني ١/ ١00، ط. مؤسسة قرطبة.
)١0)  املنثور )/ 0)٤.

ِري ص8)١. )١١)  القواعد للَمقَّ
))١)  األشباه والنظائر للسيوطي ص٧٦.

ِري ص09). )١٣)  القواعد للَمقَّ
)١٤)  حاشية ابن قاسم العبادي عىل رشح البهجة الوردية للشيخ زكريا األنصاري )/ ١٦)، ط. امليمنية.
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هل العرة باحلال أو باملآل)١)؟ ●
الوسائل أخفض رتبة من املقاصد))). ●
الوس�يلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوس�ائل، والوسيلة إىل أرذل املقاصد هي  ●

أرذل الوسائل)٣).
يتحم�ل الرضر اخلاص؛ ألجل دف�ع الرضر العام. وهذا مقي�د لقوهلم: الرضر ال  ●

يزال بمثله)٤).
يرجح خري اخلريين بتفويت أدنامها، ويدفع رّش الرّشين بالتزام أدنامها)٥). ●
اليسري يكون تبًعا للكثري، وال يكون الكثري تبًعا لليسري)٦). ●
يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء)٧). ●
يغتفر يف اليء ضمنًا ما ال يغتفر فيه قصًدا)8). ●
يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد)9). ●
يقام األكثر مقام الكل)١0). ●
اليقني ال يزول بالشك)١١). ●

والتوسع برشح هذه القواعد، واالستطراد يف بيان عالقتها بالفتاوي العامة واالجتاعية، 
وتفصي�ل بيان أثرها وثمرهتا يف جانب التطبيقات والف�روع املتعلقة بتلك الفتاوي قد ال 
يناس�ب طبيعة هذه الورقة، ولكني أردت لفت النظر إليها والتنبيه عليها؛ عس�ى أن يتم 

بحث ذلك بيء من اإليعاب يف دراسة مستقلة أو أطروحة جامعية مفردة.

)١)  الذخرية للقرايف )/ ٤٦، ط. دار الغرب اإلسالمي.
)))  الفروق للقرايف ١/ ١١١.

)٣)  قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم، ١/ ٥٣، ٥٤، ط. دار الكتب العلمية.
)٤)  غمز عيون البصائر للحموي ١/ 90).

)٥)  جمموع فتاوي ابن تيمية ٣)/ )١8، ط. جممع امللك فهد.
)٦)  احلاوي الكبري للاوردي ٧/ ٣٦٦، ط. دار الكتب العلمية.

)٧)  املنثور ٣/ ٣٧٤.
)8)  األشباه والنظائر للسيوطي ص0)١.

)9)  السابق ص١٥8.
)١0)  املبسوط للرسخيس )٣/ )8، ط. دار املعرفة.

)١١)  األشباه والنظائر للسيوطي ص٥0.



481

أيمط ممط   اعط لافال ي ليناملفبي  أأرهل لق تكمبي لاموامع 

 الفتاوي االجتماعية وأثرها يف التنمية...
فتاوي دار اإلفتاء املصرية منوذًجا

العالق�ة بني الدين بش�كل ع�ام وبني التنمي�ة االجتاعي�ة عالقة وطيدة، وق�د تطرق إىل 
بحثه�ا عل�اء االجت�اع، خاصة من عني منهم بعل�م االجتاع الديني؛ مث�ل: ماكس فير 
Maximilian Weber )ت: 0)١9م(، ع�امل االجت�اع األملاين، الذي كانت له أعال 
ريادية يف هذا املجال؛ مثل: كتابه: "األخالق الروتستانتية وروح الرأسالية"، ويف كتابه: 
"االقتصاد واالجتاع"؛ وقد حاول فيها بحث العالقة بني القيم الدينية واالقتصاد، وأثر 
هذه القيم عىل أخالق العمل يف املجتمع الغريب ويف غريه من املجتمعات، وتطرق كذلك 
يف بعض أطروحاته إىل العالقة بني الدين اإلسالمي والتنمية االقتصادية واالجتاعية يف 

البالد التي تدين باإلسالم.
ونحن إذا ذكرنا التنمية فإنا نتكلم عن جمموعة من القضايا وامللفات املجتمعية الس�اخنة 
التي ال قوام لتقدم املجتمع واس�تقراره إال بالدفع يف اجتاه العناية هبذه امللفات؛ يف س�بيل 
إناء األمور املؤثرة إجيابيًّا؛ مثل: قيمة العلم وأمهية التعليم، وقيمة العمل، وقيمة اإلتقان 
يف العم�ل، وقيمة اإلنت�اج، ونفع اآلخرين، واإلعار، واملحافظة ع�ىل املوارد، والعدالة، 

واحرتام القانون، واحرتام امللكية العامة.
وحماربة األمور املؤثرة س�لبيًّا؛ مث�ل: اجلهل، واملرض، والفق�ر، واجلريمة، واملخدرات، 

واالستهالك غري الرشيد للموارد، وأطفال الشوارع.
والنص�وص الدينية اإلس�المية التي تناولت الكالم عن ه�ذه األمور وغريها من األمور 
الش�بيهة هب�ا كثرية متنوعة؛ فالتنبيه عىل قيمة العل�م وذم اجلهل يف نحو قوله تعاىل: }قُۡل 
ۡلَبِٰب{ ]الزمر: 9[.

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِيَن َل َيۡعلَُموَنۗ إِنَّ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ

والتنبيه عىل قيمة التعليم يف نحو ما رواه مس�لم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »من سلك طريًقا يلتمس فيه علًا، سهل اهلل له به طريًقا إىل اجلنة«.

ۡرَض َذلُوٗل 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ويف احل�ض عىل العمل وبيان قيمته: قوله تعاىل:}ُه��َو ٱلَّ

فَٱۡمُش��واْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِ{ ]امللك: ١٥[، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه البخاري 
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ع�ن املق�دام ريض اهلل عنه: »ما أكل أحد طعاًما قط، خريا من أن يأكل من عمل يده، وإن 
نبي اهلل داود عليه السالم، كان يأكل من عمل يده«.

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِس��ننَِي{  ْۚ إِنَّ ٱللَّ ۡحِس��ُنٓوا
َ
ويف قيمة اإلتقان وجتويد العمل: قوله تعاىل: }َوأ

]البق�رة: ١9٥[، وم�ا رواه الط�راين يف األوس�ط عن الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل عز وجل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«.

ويف نف�ع املجتمع وفض�ل العمل العام: ما رواه الطراين يف األوس�ط عن جابر ريض اهلل 
عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خري الناس أنفعهم للناس«.

ويف بي�ان قيم�ة اإلع�ار والعمران: ما رواه البخاري ومس�لم عن أن�س ريض اهلل عنه أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من مس�لم يغرس غرًس�ا، أو يزرع زرًعا، فيأكل منه طري أو إنس�ان أو 

هبيمة، إال كان له به صدقة«.
وما رواه الرتمذي عن سعيد بن زيد ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أحيا أرضا ميتة 

فهي له«.
ُمُر 

ۡ
َ يَأ ويف احل�ض ع�ىل التخلق بالعدالة والس�عي نح�و حتقيقها: قول�ه تع�اىل: }إِنَّ ٱللَّ

بِٱۡلَع��ۡدِل{ ]النح�ل: 90[، وما رواه مس�لم عن جاب�ر ريض اهلل عن�ه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلات يوم القيامة«.

ويف احلث عىل االقتصاد يف استعال املوارد: ما رواه ابن ماجه عن عبد اهلل بن عمرو ريض 
اهلل عنها أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مر بس�عد، وهو يتوضأ، فقال: »ما هذا الرسف؟« فقال: أيف 

الوضوء إرساف؟ قال: »نعم، وإن كنت عىل هنر جار«.
ويف مقاوم�ة امل�رض والس�عي نحو التمت�ع بالعافي�ة: ما رواه أب�و داود ع�ن أيب الدرداء 
ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، 

فتداَووا، وال تداَووا بحرام«.
ويف مكافحة املخدرات وما ُيَغيِّب العقول: ما رواه أبو داود عن أم س�لمة ريض اهلل عنها 

.» أهنا قالت: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل مسكر وُمَفرتِّ
والتنمية يف نظر الرشيعة قضية مصلحية بالدرجة األوىل، والرشيعة ما ُوِضعت إال ملصالح 
العب�اد، حتى إن درء املفاس�د نفس�ه يعتر مندرًج�ا يف جلب املصالح؛ قال الس�يوطي يف 
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"األشباه والنظائر": "رجع الشيخ عز الدين بن عبد السالم الفقه كله إىل اعتبار املصالح 
ودرء املفاسد، بل قد يرجع الكل إىل اعتبار املصالح، فإن درء املفاسد من مجلتها" اه�)١).
رَۡس��ۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَ��ٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{ ]األنبياء: ١0٧[، ومقتى 

َ
وقد قال اهلل تعاىل: }َوَمآ أ

ه�ذه الرمح�ة املوصوفة هبا الرشيعة املحمدي�ة: أن تكون جالبة للمصال�ح؛ ألن الرمحة يف 
حق�ه تعاىل هي اإلحس�ان والرفق واللطف واإلعان�ة، وهذه اآلثار مجيعه�ا تقتيض ابتناء 
الرشيعة عىل املصلحة؛ ألنه ال يكون اإلحس�ان إحس�اًنا إذا أمر املحِسُن املحَسَن إليه بأمٍر 
أو هناه عن يشء با يضاد مصاحله وينافيها، أو إذا كان األمر والنهي ال ملصلحة أو مفسدة، 

فإذا ثبت ذلك كان الشأن يف أحكام الرشيعة أن َتَتَوّخى حتقيق تلك املصالح.
ويف ذلك يقول اإلمام الشاطبي: "َوْضُع الرشائع إنا هو ملصالح العباد يف العاجل واآلجل 
مًع�ا... واملعتمد إنا هو أنا اس�تقرينا من الرشيعة أهنا وضع�ت ملصالح العباد... وإذا َدّل 
االستقراء عىل هذا، وكان يف مثل هذه القضية مفيًدا للعلم، فنحن َنقطع بأن األمر ُمسَتِمرٌّ 

يف مجيع تفاصيل الرشيعة" اه�))).
والفت�وى باعتباره�ا منتًجا دينيًّا ذا ُبعد اجتاعي كان م�ن الطبيعي أن يكون هلا تدخل يف 
هذه امللفات ونحوها. وبا أن دار اإلفتاء املرصية هي واحدة من أعرق املؤسسات الدينية 
اإلفتائي�ة يف العامل اإلس�المي -مع م�ا ملرص واألزهر من مكانة قيادي�ة وزعامة روحية يف 
العامل العريب واإلس�المي-، فق�د كان لدار اإلفتاء املرصية عىل مر تارخيها دور إرش�ادي 

توعوي مطلوب وأثر مهم يف التصدي هلذه امللفات ومعاجلتها.
واألمثل�ة ع�ىل هذا كثرية، وأنا أختار مجلة من الفتاوي كناذج تبني الدور املهم والواجب 
الدين�ي والوطن�ي واإلنس�اين ال�ذي قام�ت ب�ه دار اإلفت�اء املرصي�ة يف عدد م�ن فتاوهيا 
ا،  االجتاعي�ة، فأعرضها وأذك�ر خالصتها، وال أذكر نصوصه�ا؛ ألن بعضها يطول جدًّ

ويستطرد يف االستدالالت، والنقول، واملناقشات.
وقد اخرتت أن تكون هذه الناذج يف العقد األخري من عمر الدار يف املدة من عام 00٥)م 
إىل 0١٥)م؛ وهي املدة التي كان فيها األستاذ الدكتور عي مجعة هو مفتي الديار املرصية 

)١)  ص8.
)))  املوافقات )/ 9- ١٣.
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إىل س�نة )0١)م، ثم خلفه األستاذ الدكتور ش�وقي عالم مفتي الديار املرصية احلايل إىل 
يومنا هذا.

وذلك االختيار يأيت لعدة اعتبارات: عىل رأس�ها أهنا هي املدة التي ترشفت فيها بمبارشة 
عمي يف دار اإلفتاء، أوال باحًثا رشعي يف عام 00٥)م، ثم رئيًسا لقسم األبحاث الرشعية 
-الذي نش�أ يف عام 00٧)م، ثم أصبح إدارة مس�تقلة-، ثم أمينًا للفتوى ومديًرا إلدارة 
األبحاث الرشعية إىل اآلن، وخالل هذه املدة اش�رتكت يف حترير وكتابة مئات الفتاوي، 

، أو مشاركة مع غريي من السادة أمناء الفتوى، أو إرشاًفا وتنقيًحا. إما إنشاء مستقالًّ
ثم إهنا املرحلة الذهبية لدار اإلفتاء من وجهة نظري؛ من حيث عدد الفتاوي الرشعية التي 
ت�م االعتناء بتأصيلها، وصياغتها بطريقة بحثية، وكذلك عدد املكاتبات واالس�تفتاءات 
الت�ي وردت إىل ال�دار يف ه�ذه املدة من مؤسس�ات الدولة املرصي�ة، واجلهات احلكومية 
الرسمية التابعة لعدد من البلدان املختلفة، يف أمور من املسائل االجتاعية وقضايا الشأن 
الع�ام، وه�ذه الفت�اوي منها ما نرش بموس�وعة فت�اوي دار اإلفتاء املرصي�ة الكرى التي 
بلغت إىل اآلن تس�عة وثالثني جملًدا مطبوًعا، ومنها ما نرش يف موس�وعة الفتاوي املؤصلة 
التي قامت عىل إعدادها إدارة األبحاث الرشعية بدار اإلفتاء، والتي بلغت إىل اآلن مخسة 

جملدات مطبوعة.
وق�د كابدت بنف�يس وعاينت عن قرب املجهودات الفردي�ة واجلاعية املضنية التي تبذل 
يف حتري�ر الفت�اوي بصفة عامة، وتلك املتعلقة بالش�أن العام بصفة خاص�ة، وكيف تنفق 
األيام، وتبذل األوقات، وترهق العقول، وتفارق الراحات لتحقيق ذلك؛ يف سبيل حترير 
معلومة، أو مراجعة اخلراء واملتخصصني يف موضوع ما ليحصل التصور الصحيح له، أو 
حتقيق ملناط احلكم، أو إبداع يف استخالص مناهج الرتاث، وحماولة استثارها يف النوازل 
واحل�وادث، أو اجته�اد يف تلمس املصالح واستش�فاف املآالت، وكي�ف أن العاملني يف 
خصوص جمال كتابة الفتوى ال يقنعون بالدون وال بتحلة القسم وال يرضيهم إال مقاربة 
الك�ال م�ا أمكنه�م، ورأيت كذلك كيف أن�ه مل يكن يشء من فت�اوي دار اإلفتاء إال عن 
نظ�ر وتروٍّ وتدقيق وعمل دؤوب، وأنه ليس ث�م حاكم عىل املفتي والباحث إال ضمريه، 
وعلم�ه، وم�ا يقوده إليه بحثه يف النهاية -س�واء أصاب في�ه أو أخطأ-، وليس كا حياول 



485

أيمط ممط   اعط لافال ي ليناملفبي  أأرهل لق تكمبي لاموامع 

أن يش�يع املرجف�ون أن بعض الفتاوي حتكمها الضغوط السياس�ية واملطالب الس�يادية؛ 
رمًجا منهم بالغيب، وس�وًءا للظن، واف�رتاء بال دليل، وليس ذلك إال لبث ثقافة إضعاف 
الثقة بعلاء الدين الرسميني يف نفوس الناس، حتى خيلو هلم هم اجلو، فيبيضون الضالل 

ويصفرون النشاز، واهلل من ورائهم حميط.
ومن هذه الناذج املختارة ما يي -عىل الرتتيب الزمني هلا-:

)- الفتوى رقم 8)) لسنة )200م، بشأن حكم الفائدة الثابتة التي تدفعها البنوك 
عىل الودائع وشهادات االستثامر))):

وقد ذكرت الفتوى أنه جيب عىل كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه اهلل سبحانه وتعاىل، 
وأن�ه متفق ع�ىل حرمته، وأنه ال بد عليه أن يدرك أن أع�ال البنوك اختلف يف تصويرها، 
وتكييفها، واحلكم عليها، واإلفتاء بش�أهنا، وأن يدرك أن اخلروج من اخلالف مستحب، 
وم�ع ذلك فله أن يقلد من أجاز، وال حرمة عليه حينئذ يف التعامل مع البنك وش�هادات 

االستثار بصورها كافة أخًذا وإعطاء وعماًل وتعاماًل ونحوها.
2- الفتلوى رقلم 260 لسلنة )200م، بشلأن إضافة لقلب عائلة الكافل إىل اسلم 

الطفل املكفول)2):
وق�د ق�ررت الفتوى أن إضاف�ة َلَقب الكافل إىل اس�م املكفول ال َيدخ�ل يف نَِطاق التبني 
ِم رشًع�ا؛ بل جي�وز رشًعا لَِكافِ�ِل الطفِل اليتيِم أو جَمه�وِل النََّس�ِب أن ُيِضيَف َلَقَب  امُلَح�رَّ
َ االسم األخري من اسم الطفل إىل اسم تلك  عائلِة ذلك الكافل إىل اسم الطفل أو أن ُيَغريِّ
العائل�ة، بحي�ث َيْظَهر ُمْطَلُق االنتَِاِء إليها ُدوَن اإلخالل أو التدلي�س بأنه اْبنُُه أو اْبنَُتُه ِمن 
ُصلبِ�ِه أو اب�ن َأَحٍد ِمن العائلة التي حَتِم�ُل هذا اللََّقَب، كا كان األم�ر يف ُعْلَقِة الَوالء بني 

القبائل العربية قديًا.
ق َمصلحة الطفل يف مراحله العمرية امُلخَتِلفة، مع عدم الغفلة  وأكدت الفتوى أن هذا حُيقِّ

عن األحكام الرشعية؛ ِمن ُحرمة التََّبنِّي وما يرتتب عليه ِمن آثاٍر رشعية.

)١)  الفتاوي اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية 9)/ )0)- 0٥).
)))  السابق ٣0/ ١٦١، )١٦.
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)- الفتلوى رقلم 27) لسلنة )200م، وهذه الفتوى تتصل بملف التعليم؛ بشلأن 
اإلنفاق من جلان الزكاة عىل فصول حمو األمية))): 

وق�د ذكرت هذه الفت�وى أن مجاعة من العلاء قد جعلوا اإلنف�اق عىل طلبة العلم داخال 
ضمن مرصف يف سبيل اهلل، وعليه فيجوز اإلنفاق من هذا املرصف عىل العملية التعليمية 
من نفقات للطلبة واألس�اتذة، وال يدخل يف ذل�ك األبنية، وكذلك جيوز العمل عىل حمو 
األمي�ة من ه�ذا الباب، وهو م�ن املقاصد الرشيف�ة الداخلة حتت مرصف يف س�بيل اهلل، 

فيجوز اإلنفاق عليه من الزكاة والصدقة مجيًعا.
4- الفتلوى رقم 824 لسلنة )200م، بشلأن مشلاركة امللرأة يف األمور السياسلية 

واالجتامعية)2):
وقد قررت الفتوى أنه جيوز للمرأة أن تشارك يف احلياة العامة اجتاعية كانت أو سياسية؛ 
ما دامت كانت هذه املشاركة يف حدود اآلداب الرشعية، ومل تؤد إىل إمهال بيتها وأرسهتا.
وأن�ه جيوز هلا مبارشة االنتخاب والرتش�يح فيها وتويل الوظائ�ف العامة، كا أنه جيوز هلا 
أن تت�وىل مجيع املناص�ب االجتاعية يف ال�وزارات املختلفة، ما دامت تتف�ق مع طبيعتها، 

واختارها ويل األمر لذلك)٣).
)- الفتوى رقم 9)27 لسنة )200م، بشأن تقديم األموال للحصول عىل أصوات 

الناخبني)4):
وقد قررت هذه الفتوى أن رشاء أصوات الناخبني ال جيوز رشًعا، وأن الناخب إنا يؤدي 

أمانة، وأنه ال جيوز إعطاء الصوت االنتخايب إال ملن يستحقه.
6- الفتلوى رقلم 8)2 لسلنة 2006م، وهي تتصل بملف الصحة، والفقر؛ بشلأن 

اإلنفاق يف جتهيز املستشفيات من الزكاة والصدقات))):
وق�د بين�ت الفتوى أنه جي�وز اإلنفاق من زكاة امل�ال يف أنواع جتهيزات املستش�فى؛ مثل: 

)١)  السابق 9)/ ١٧- 0).

)))  السابق ٣9/ ٦١- ٦٣.
)٣)  ومن اجلدير بالذكر أن دار اإلفتاء املرصية قد ذكرت يف فتواها هذه أنه ال جيوز للمرأة أن تتوىل منصب رئيس الدولة، 

وذلك قبل أن تغري اجتهادها يف املسألة، وتتبنى جواز ذلك يف الفتوى رقم ٣٥9 لسنة 00٧)م، وسيأيت عرضها.
)٤)  الفتاوي اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية 9)/ 9)٣.

)٥)  السابق 9)/ ١٤- ١٦.



487

أيمط ممط   اعط لافال ي ليناملفبي  أأرهل لق تكمبي لاموامع 

األجه�زة، والنفق�ات الت�ي يعود نفعه�ا املبارش عىل امل�رىض، وأنه ينفق ع�ىل املرىض من 
املس�لمني غ�ري القادرين م�ن الزكاة وم�ن الصدقات، وأما غري املس�لمني فتك�ون النفقة 

عليهم من الصدقات فقط.
7- الفتلوى رقم 9)) لسلنة 2007م، بشلأن تويل املرأة منصلب القضاء ومنصب 

رئاسة الدولة))):
وق�د اخت�ارت ال�دار يف فتواه�ا أن ذلك جائز، ويف أثن�اء ذلك ذكرت خ�الف العلاء يف 
حكم تويل املرأة القضاء، وأن منهم من جييز ذلك هلا فيا تصح فيه شهادهتا من األحكام؛ 

كفقهاء احلنفية، ومنهم من جييز هلا ذلك مطلًقا؛ كالطري، ورواية عن مالك.
ونبه�ت عند الكالم عىل تولية املرأة منص�ب رئيس الدولة يف النظم احلديثة عىل أن هناك 
فارًق�ا كب�رًيا بني منصب اخلالفة يف اإلس�الم وبني رئاس�ة الدولة املع�ارصة؛ فاخلالفة يف 
ه: إمامُة املس�لمني يف الصالة، وله رشوط حمددة  الفقه اإلس�المي منصب دينيٌّ من مهامِّ
يذكرها الفقهاء يف كتبهم، وقد أصبح هذا املنصب تراًثا ال وجود له يف الوقت احلايل عىل 
الس�احة الدولية، وذلك منذ س�قوط الدولة العثانية، وإهناء خالفته�ا عام ٤)١9م. أما 
ُدَول ع�امَل القرن احلادي والعرشي�ن فهي دول ُقطرية مدنية، هلا ِكياناهتا القومية املس�تقلة 
الت�ي ت�م تأسيس�ها خالل القرن العرشي�ن، ومن َث�ّم فمنصب رئيس الدول�ة يف املجتمع 
، وهو غري مكلَّف بإمامة املسلمني يف الصالة؛ وعليه فيحق  املس�لم املعارص منصٌب مدينٌّ
للم�رأة أن تت�وىل ه�ذا املنصب يف ظ�ل املجتمعات اإلس�المية املعارصة، ع�ىل غرار تويل 
بع�ض النس�اء املس�لات للحكم يف بع�ض األقطار اإلس�المية يف أزمنة خمتلف�ة، وكانت 

ب بألقاب ليس منها لقب »اخلليفة«. ُتَلقَّ
وأنه ال جيب اإلنكار يف مس�ائل اخلالف؛ ألهنا من دائرة األحكام الظنية التي يس�وغ فيها 
اخلالف، وال حتجري عىل من أخذ بأحد األقوال املعترة فيها، كا أن ويل األمر له أن خيتار 

يف املسائل اخلالفية ما يراه منها حمقًقا للمصلحة، ويرفع حكمه اخلالف حينئذ.

)١)  السابق ٣٦/ ٤))- ٣٤).
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8- الفتلوى رقلم 649) لسلنة 2007م، وهي متصللة بقضية احلفاظ علىل البيئة، 
وكانت بشأن قيام املزارعني بحرق قش األرز وحطب القطن))):

وق�د ق�ررت الفتوى أن التخلص من بقايا املحاصيل الزراعي�ة با يؤدي إىل تلويث البيئة 
واإلرضار بالن�اس ح�رام، ومض�اد ملقصد عارة األرض، ونبهت ع�ىل أن عىل الناس أن 

يأخذوا عىل أيدي املخالفني باملنع أو بإبالغ السلطات عند عدم القدرة عىل املنع.
9- الفتلوى رقلم 2)8 لسلنة 2008م، وهلي متعلقة بملف حماربلة الفقر؛ وكانت 

بشأن إقراض الصدقة لعمل مرشوعات لألرس الفقية)2):
وقد قررت الفتوى أن هذا النش�اط يعتر من مصارف الصدقة اجلارية، وأنه يصح وقف 

النقود فيه أيًضا.
0)- الفتوى رقم 204) لسنة 2008م، املتضمنة السؤال عن حكم توريث احلكم 

يف اإلسام، وهل يمكن تطبيق هذا يف باد مرص؟))):
َق بني توريث احلكم، وبني تولية العهد؛ حيث  وقد ذكرت الفتوى أن الفقه اإلسالمي َفرَّ
اعت�ر األول غ�ري جائز؛ لكونه ليس بعقد، بل هو حق يثبت ملس�تحقه بعد موت من كان 
له هذا احلق، والتوريث ال جيري يف اإلمامة. يف حني أنه اعتر تولية العهد التي خيتار فيها 

احلاكم من خيلفه جائزة.
ولك�ن الفقه اإلس�المي وإن أج�از تولية العهد من بني بدائل كث�رية يف طرق تويل احلكم 
إال أن�ه مل ُيْل�ِزم هب�ا أو َيْلَتِزْمه�ا، كا أن�ه ال يمنع وال يف�رض نظاًما معينًا لص�ورة احلكم، 
س�واء كان�ت هذه الص�ورة ملكية أو مجهوري�ة أو أي نظام آخر يتفق علي�ه الناس وحيقق 
مصاحله�م العلي�ا، كا أنه ال مان�ع فقًها من االنتقال من نظام إىل آخر إذا ارتى الش�عب 

ذلك واجتمعت عليه كلمتهم.
واحلال أن نظام احلكم يف البالد املرصية اآلن نظام مجهوري، والذي ينظم هذه األمور فيه 
هو دس�تور البالد ال�ذي قد نص عىل أن اختيار رئيس اجلمهوري�ة يكون باالنتخاب عن 

)١)  السابق ٣٦/ ٣)٣- 8)٣.

)))  السابق ٣٣/ ٣٧8- ٣8٦.
)٣)  السابق ٣9/ ٤)- 8).
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طريق االقرتاع الرسي العام املبارش.
وعلي�ه فق�د ق�ررت الفت�وى أن توريث احلك�م ال جيوز ملا في�ه من خروج عىل الدس�تور 
والنظام املرصي الذي ال خيالف الرشيعة، ثم َثنَّت بأن ذلك خيتلف عن انتخاب الش�عب 
لش�خص ما توفرت فيه الرشوط الدس�تورية كائنا من كان، فهو جائز رشًعا ووضًعا، إال 

أنه ال يسمى توريًثا، بل يسمى تطبيًقا ملا اتفقت عليه اجلاعة.
))- الفتلوى رقلم )207 لسلنة 2008م، بشلأن اسلتضافة األب امُلَطلِّق للصغي 

املحضون))):
وق�د ذك�رت الفتوى أن احلضان�ة وتنظيمه�ا إنا هي وس�يلة حلاية املحض�ون ورعايته، 
والقيام بحقوقه والعناية بش�ؤونه، وأهنا ليس�ت س�احة لكيد املطلِّق ضد مطلَّقته، أو ملكر 

املطلقة بمطلقها عىل حساب مصلحة املحضون.
ثم قررت أنه جيوز للقايض أن يس�مح لألب باس�تضافة صغريه يف األيام املناسبة لذلك؛ 
كيوٍم يف األس�بوع، ومدة مناس�بة يف إج�ازيَت نصف العام الدرايس وهنايته وأعياد الس�نة 
املختلفة؛ حسبا يراه حمقًقا للمصلحة والعدل يف ذلك كله، مع املحافظة عىل حق احلاضنة 
يف ش�عورها باألم�ن عىل حمضوهنا، وإعطائها الضانات الكافي�ة منها التي تكفل هلا عدم 
انتزاع�ه منها من جه�ة، وحق األب يف الرتبية واملالحظة من جه�ة أخرى، ما دام اهلدف 
م�ن ذلك هو حتقيق املنش�ود من رشيعة احلضانة امُلحَكم�ة، ورعاية املحضون عىل الوجه 

األكمل.
2)- الفتوى رقم 677 لسنة 2009م، املتضمنة السؤال عن حدود والية األب عىل 
ابنتله؟ وهل له احَلق يف منعها ِملن التعليم، أو العمل بمقتىض واليته عليها؟ وما هو 

موقف األب يف شأن الزواج والعاج ونحومها؟)2):
وق�د ذك�رت الفتوى أن األب أصي�ل يف واليته عىل ابنته، ولكن ل�و كان ترصفه مع ابنته 
بموَج�ب واليته يتناىف مع الر والش�فقة واملصلح�ة احلاليَّة واملس�تقبلية؛ بحيث يرض هبا 
رضًرا حمًض�ا، أو كان يرمي إىل حتقيق مصالح َموهومة أو قليلة األمهية ال تتناس�ب مع ما 

)١)  السابق ٣٥/ ٣٥0، ٣٥١.
)))  السابق ٣٥/ ٣٥٥- )٣٧.
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ًفا يف استعال حقه. ٍر بسببها، فإنه بذلك يكون ُمَتَعسِّ يصيبها ِمن رَضَ
ر َترك التعليم بالنسبة هلا  ا عىل أبيها يف أن ُيَعلِّمها، وأن رَضَ وقررت الفتوى أن للبنت َحقًّ

ظاهٌر غرُي َمدفوع.
وأن العمل مثُل التعليم، إذا قامت احلاجة اخلاصة أو العامة إليه، وكان مرشوًعا ال يالبسه 
يشء ِم�ن املمنوع�ات الرشعية، وكانت املرأة تأَمن معه عىل نفس�ها وِعرضها ودينها، مع 
مناسبته لتكوينها اجلسدي والنفيس، فال يكون خروُجها حينئذ قادًحا يف الر، وال ناقًضا 

لوالية الويل عليها.
وأم�ا والي�ة األب يف تزويج ابنته؛ فهو حق رشعي له عىل ابنته، ولكنه إن أبى أن يزوجها 

مطلًقا ممن ترغب فيه ِمن األَكفاء سقطت واليته عنها.
وكذل�ك لي�س لألب أن َيمنع ابنته ِمن الع�الج؛ إذا أرادت حتصيله، بل جيب عليه ما دام 
مس�تطيًعا أن يتكفل هلا بالدواء والتطبيب، ما دام�ت البنت حتت رعايته ويف كفالته؛ ألنه 

يلزمه كفايتها من كل وجه.
ثم ُختِمت الفتوى بنصح اآلباء وأولياء األمور أن يتقوا اهلل تعاىل يف بناهتم، وأن يترصفوا 
معه�ن با تقتضي�ه مصاحلهن العامة واخلاص�ة، وبا يقتضيه وصف األنوث�ة القائم فيهن 
م�ن ل�زوم الرعاية الدائمة، وأن يس�تحرضوا م�ا يف ذلك ِمن الثواب اجلزي�ل عند حتققه، 

والوعيد األكيد عند ختلفه.
وكذل�ك نصح البنات أيًضا أن يتلطفن يف طلب حقوقهن ِمن آبائهن، وأن يتوصلن إليها 

باستطابة أنفسهم ما أمكن. 
))- الفتوى رقم 4)2 لسنة 0)20م، بشأن حتريم املخدرات))): 

وق�د بينت أن القواعد الرشعية تقتيض القول بحرم�ة املخدرات؛ حيث ثبت أن اإلدمان 
عليها فيه رضر حيس ومعنوي، وأنه ال خالف يف حرمتها، وأن هذه احلرمة ال تقترص عىل 

تناوهلا فقط بل تشمل زراعتها واالجتار فيها.

)١)  السابق ٣٧/ ٥9)- ٦٥).
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4)- الفتلوى رقلم 09) لسلنة0)20م، بشلأن إخراج اللزكاة والصدقلة ملجهويل 
النسب))): 

وق�د بين�ت الفت�وى أن جمهويل النس�ب هم ِم�ن َأوىل الن�اس بالرعاية؛ ألهن�م ال َيعرفون 
ألنفس�هم َم�ن يقوم بش�ؤوهنم غري َمن يكفلهم، فُيس�تَحبُّ إعطاؤهم م�ن الصدقة، وإذا 
كان�وا فق�راء فإهنم من أصن�اف الزكاة: ُيعَطون منه�ا ما يقوم بكل حاجتهم يف معاش�هم 

ومأكلهم ومرشهبم ومسكنهم وتعليمهم وزواجهم وغري ذلك.
وأن االمتن�اع م�ن إعطائهم من الزكاة أو الصدقة بحج�ة أهنم أوالد حرام مبناه عىل اهتام 
مرس�ل ال بين�ة عليه وال دلي�ل؛ ألنه ليس كل من الُتِقَط، أو ُوِجد بجوار مس�جد أو غرِيه 
يك�ون ابنً�ا للزنا، ولو س�لمنا به فهو ال يقتيض عدم إعطائه من ال�زكاة؛ ألن ال جيوز أخذ 
الولد بجريرة والَديه، وأنه إذا كان الزنا ليس من موانع إعطاء الزكاة رشًعا ملن يستحقها 

إَذا كان زانًيا، فمن باب أوىل ال يكون من موانع إعطائها لولده.
))- الفتوى رقم 6)) لسنة 0)20م، بشأن اهلجرة غي الرشعية)2):

وقد بينت أن اهلجرة غري الرشعية بالطريقة املخالفة للقوانني واالتفاقات الدولية ال جيوز 
فعله�ا أو اإلقدام عليها رشًعا، وأهنا تتضمن مجلة من املخالفات واملفاس�د؛ منها: خمالفة 
ويل األم�ر، ومنها: ما يكون يف بعض صورها م�ن تعريض النفس للمخاطر واهلالك من 
غري مس�وغ رشع�ي؛ حيث خياطر املهاج�رون برك�وب البحر بمراكب غ�ري مرخص هلا 
باإلبح�ار يف أع�ايل البحار لع�دم صالحيتها لذلك، إضافة إىل أهنا حتمل أكثر من س�عتها 
وتس�لك دروًبا بحري�ة خطرية هرًبا من خفر الس�واحل، ويف هذا إخ�الل بحفظ النفس 
ال�ذي هو أحد مقاصد الرشع اخلمس�ة التي تق�ع يف مرتبة الرضوري�ات، ومنها تعريض 
املهاج�ر نفس�ه لإلذالل لوقوعه حتت طائل�ة االعتقال والعقاب إذا اكتش�ف أمره، ومنها 

خرق املعاهدات الدولية التي جيب مراعاهتا رشًعا.

)١)  السابق ٣٣/ ٤0٣- ٤0٥.

)))  السابق ٣٧/ 0)٣- ٧)٣.
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6)- الفتلوى رقلم 2)4 لسلنة 0)20م، بشلأن تلرك العملل والذهلاب لصلاة 
الرتاويح))):

وق�د بين�ت الفت�وى أن املوظف�ني أجراء ألوق�ات معينة عىل أع�ال معين�ة يف نظري أجر، 
ف�ال جي�وز للعامل ترك مكان عمل�ه أثناء مواعيد العمل الرس�مية بحجة الذهاب لصالة 

الرتاويح ما دام مكلًفا باحلضور يف هذه األثناء.
7)- الفتلوى رقم 604 لسلنة 0)20م، بشلأن حكلم وقوع الطاق بقلول الزوج 

المرأته: )أنت طالئ(؛ باهلمزة بدال عن القاف)2):
وقد قررت الفتوى أن حتريف لفظ الطالق الرصيح؛ بأن ُينَطَق )طالئ(، بدال من طالق، 
احة إىل الكناية التي حتتاج  كا هو جاٍر عىل لسان كثري من أهل مرص: خُيِرج اللفظ ِمن الرصَّ
إىل نية مقارنة للفظ يقع به الطالق، وأن هذا القول ليس خمرتًعا وال مصادًما للنصوص، 
بل هو مبني عىل مذهب الس�ادة الش�افعية تفريًعا وتنظ�رًيا، وأن اإلفتاء هبذا االختيار فيه 
مراعاة ألحوال الناس والزمان، وفيه حتقيق ملصلحة بقاء الزوجية قائمة، با يستتبعها من 

د فيه بقاء األرسة، واجته باإلنسانية إىل الفردانية. احلفاظ عىل كيان األرسة يف زمن هَتَدَّ
8)- الفتوى رقم 62) لسلنة ))20م، بشلأن حكم إجهاض املغتصبة التي محلت 

بسبب االعتداء عليها))):
وق�د حك�ت الفتوى اتفاق العلاء عىل أن اجلنني إذا بل�غ عمره يف بطن أمه مائة وعرشين 
يوًما -وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه ال جيوز إسقاطه، وحيرم اإلجهاض يف هذه احلالة؛ 

ألنه يعتر قتاًل للنفس التي حرم اهلل قتلها إال باحلق. 
ث�م حكت خالف العلاء يف حكم اإلجه�اض يف حالة إذا مل يبلغ عمر اجلنني يف بطن أمه 
مائة وعرشين يوًما، وقررت أن املختار واملفتى به أن اإلجهاض ال جيوز قبل نفخ الروح 
إالَّ إذا كان�ت النطف�ة م�ن زًن�ا، أو كان ذلك لع�ذر، وعليه فإنه جي�وز اإلجهاض يف حالة 
املغتصب�ة التي محلت بس�بب االعتداء عليه�ا، ما دام اجلنني مل يبلغ متام األش�هر األربعة؛ 

)١)  السابق ٣٣/ ١٧٣- ١٧٥.

)))  السابق ٣٥/ 9))- ٦٧).
)٣)  ليست منشورة يف جملدات الفتاوي املطبوعة، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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عماًل بقول َمن أجاز من العلاء اإلجهاض خالل هذه املدة للعذر. 
9)- الفتوى رقم ))2 لسلنة ))20م، بشلأن حكم الثورات العربية التي حصلت 
يف ذللك الوقت، وسلبب االختاف احلاصل بني آراء العللامء حول تلك األحداث 

الدائرة))): 
وقد تكلمت الفتوى عن أن ضابط الفتنة التي وردت عىل لسان الرشع هو: حصول إراقة 
الدم�اء فيها بغري وجه حق، وأن الفتنة قد ختتص بخصائص أخرى؛ منها: أهنا إذا وقعت 
مل َيس�َلم منه�ا إال القليل، وأن عواقبه�ا ومآلتها غري معلومة، وأن حي�ار فيها أهل الفضل 

واخلرة.
ثم ذكرت الفتوى أن ما حيدث يف املنطقة العربية يف تلك األيام متشعب يف عدة دول، وأن 
كل دولة منها هلا واقع معني قد خيتلف عن واقع مثيالهتا من الدول، فإطالق حكم واحد 
لكل ما حيدث يف املنطقة العربية دون اطالع حقيقي عىل واقع كل دولة خطأ، وعلاء كل 

بقعة هم أوىل الناس بإدراك واقع بقعتهم، ومن َثّم تنزيل احلكم الرشعي عليها.
ث�م عقب�ت بذك�ر مجلة م�ن الضواب�ط العامة الت�ي تضبط النظ�ر يف هذا األم�ر؛ منها: أن 
د في�ه للغاي�ة، وأن االعتصامات  ا وَش�دَّ ال�رشع الرشي�ف قد عظ�م أمر إراق�ة الدم ج�دًّ
والتظاهرات الس�لمية نوع من أنواع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي وسيلة من 
وس�ائل الضغط املرشوعة متى وقعت يف إطار قانوين وخلت من املحاذير الرشعية، وأن 
األص�ل يف اخل�روج ع�ىل احلاكم املس�لم عدم اجلواز، ول�و كان ظامًل�ا، إال أن يقع يف كفر 
بواح لنا فيه من اهلل س�لطان، وأال ترجح مفس�دة بقائه مفسدة أخرى أعظم، وأن املطالبة 
بإصالح األنظمة س�ائغ معقول، أما املطالبة باقتالعها وهدمها غري مقبول ما دامت قابلة 
لإلصالح، وأنه من الرضوري التثبت من املعلومات وعدم اجلري وراء الشائعات وبناء 
املواقف وإصدار األحكام تبًعا هلا؛ با خيل باألمن االجتاعي، ويلوث س�معة الناس بال 
مستند معتر، وأن التنازل عن احلق وترك البطش والتعرض للمدنيني وإن اعتدوا؛ حقنًا 
للدماء ودرًءا للفتن أمر معتر حيمد لصاحبه؛ فمسألة ارتكاب أخف الرضرين تطبق عىل 

الشعوب واحلكام مًعا.

)١)  الفتاوي اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية ٣9/ ٤١- ٥0.
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وأم�ا ع�ن خالف العلاء حول تلك الث�ورات فقالت الفتوى: إن س�ببه هو اختالفهم يف 
إدراك الواقع، مما ينبني عليه خالف يف تصوير املسألة ومن َثّم اخلالف يف تكييفها رشًعا، 

وهذا قد يثمر اختالًفا يف احلكم عند كل ناظر.
وأن من األس�باب أيًض�ا: اختالفهم يف فهم األحاديث ال�واردة يف النهي عن اخلوض يف 
الفت�ن، والت�زام اجلاعة، والس�مع والطاعة، وتنزيله�ا عىل الواقع، ومنه�ا: اختالفهم يف 
حتديد هل املصلحة حمل النظر معترة أو ملغاة؟ وهل املفس�دة املعينة حقيقية أو متومهة؟ 

ثم اختالفهم بعد ذلك عند تعارض املصالح واملفاسد أهيا أرجح وأوىل باالعتبار.
ث�م نبه�ت الفت�وى أن الث�ورات املذكورة مل تك�ن كلها عىل وت�رية واحدة، ب�ل إن الثورة 

الواحدة عدلت من سقف مطالبها خاصة، مما يؤدي إىل تغري دائم يف الفتوى. 
ك�ا أن احلكام مل يكونوا عىل درجة واح�دة للحكم عليهم هل يعد اخلروج عليهم ممنوًعا 

أو واجًبا؟
ثم ختمت بأن العامل الذي له أهلية النظر جيب عليه التمهل والتأمل الش�ديد يف مثل هذه 
املضايق، ثم ال يطلب منه إال ما أداه إليه اجتهاده، وأن امللوم املأزور فهو اخلائض اجلاهل 
الذي ليس له أهلية النظر، أو املتهور املس�ارع إىل إبراز رأيه دون اس�تكال متطلباته، فهذا 
وذاك آث�ان، حت�ى وإن واف�ق قوهلا احلق من حي�ث هو، وهلا نصيب وكف�ل من الدماء 

املراقة واملفاسد املتحققة.
20- الفتلوى رقم 7)2 لسلنة ))20م، بشلأن حكم املظاهلرات واالحتجاجات 

واالعتصامات))):
وقد قررت الفتوى أن املظاهرة من قبيل الوس�ائل، فحكمها يكون تابًعا للمقصود منها، 
فإن كان املقصود هو أمر مرشوع فاألصل أن تكون وس�يلته مرشوعة؛ ألن الوس�ائل هلا 
حكم املقاصد. وعليه فقد تعرتهيا باقي األحكام اخلمس�ة بحس�ب مقصدها ووس�يلتها. 

فتكون املشاركة فيها أيًضا بحسب حكمها.
ث�م نبهت الفتوى عىل أن هذا اجلواز مرشوط بأم�ور؛ منها: أال يكون موضوعها املطالبة 
بتحق�ق أمر منكر ال جيي�زه الرشع، وأال تتضمن ش�عارات أو ألفاظا حيرمها الرشع، وأال 

)١)  السابق ٣9/ ٣٦- ٤0.
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تتضمن أموًرا حمرمة؛ من نحو إذاية اخللق، أو االعتداء عىل ممتلكات الناس، أو االختالط 
املحرم بني الرجال والنساء.

وأحلقت الفتوى االعتصامات باملظاهرات يف احلُكم والضوابط.
)2- الفتلوى رقلم 86) لسلنة ))20م، بشلأن ظاهرة البلطجلة، وواجب األفراد 

واملجتمعات نحوها))):
وق�د تكلمت الفتوى عن أن اس�تخدام العن�ف والقوة لرتويع الن�اس أو أخذ ممتلكاهتم 
من الكبائر، وأن انتش�ارها يقيض عىل األمن واالستقرار الذي هو من مقتضيات مقاصد 

الرشيعة اإلسالمية، وأن ذلك يدخل يف باب "احلرابة" و"قطع الطريق".
ثم ذكرت أن اإلس�الم يوجب مس�اعدَة اإلنس�ان ألخيه وإنقاذه من االعتداء عليه، وأن 
َمن مات يف ذلك فهو ش�هيد، وعدَّ الرشع اإلحج�اَم والنكوَص عن النرصة والنجدة ملن 
يس�تطيع ذلك -ولو باإلبالغ عن البلطجية املفسدين- تقاعًسا ُيلحق الوزر بصاحبه، بل 

وإعانًة عىل الظلم.
كا أوجب الرشع عىل األفراد واملجتمعات أن يقفوا بحزم أمام هذه املارسات الغاشمة؛ 

حتى ال تتحول إىل ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، ومتنع استجابة الدعاء.
ثم نبهت الفتوى عىل أن كثرًيا من املظاهر السلبية يف املجتمع اآلن ُيَعدُّ رضًبا ِمن البلطجة؛ 
كاالعتداء عىل املنشآت العامة، أو التسبب يف تعطيلها، أو قطع طرق املواصالت العامة، 
أو ش�ل حركة املراف�ق احليوية التي تعتر رشياًنا حلياة الن�اس يف حراكهم املعيي اليومي 

وعجلة حياهتم املستمرة.
22- الفتوى رقم 7) لسنة 2)20م، بشأن عمل املسلمني يف ترميم الكنائس)2):

ح هبا يف الدولة  وقد ذكرت الفتوى أنه جيوز رشًعا عمل املسلمني يف ترميم الكنائس املرصَّ
اإلس�المية، وفق اللوائح والقوانني التي حتكم ذل�ك وتنظمه؛ حيث مل َيِرد املنُع من ذلك 
يف يشء ِم�ن النصوص الصحيحة الرصحي�ة، وهذا هو ما يقتضيه مبدأ التعايش واملواطنة 

بني املسلمني وغريهم يف الدولة اإلسالمية.

)١)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.

)))  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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وذكرت الفتوى أن فقهاء احلنفية وغريهم قد رصحوا بإباحة عمل املسلم يف بناء الكنيسة 
وترميمها، ونصوا عىل حلِّ ماله الذي يأتيه ِمن جراء ذلك.

هون َمن ينوب عنهم  وأنه قد ثبت يف التاريخ اإلس�المي أن القضاة املس�لمني كانوا ُيَوجِّ
إلعادة بناء كنائَس ُهدمت يف ديار املسلمني، واآلِمُر بالعمل يف حكم املبارِش له. 

وناقشت الفتوى االعرتاض القائل بأن العمل يف ترميم الكنيسة وسيلة إىل إقامة الشعائر 
املخالفة لعقائد اإلس�الم، فيكون حراًما عىل املسلم؛ بأن ترميم الكنيسة يف بالد املسلمني 
ل�ه اعتب�اران: األول بالنظر ل�إلذن الرشعي يف قيامها والس�اح ألهل الكتاب بمارس�ة 
ش�عائرهم فيه�ا، والثاين بالنظ�ر إىل خمالفة هذه الش�عائر لدين اإلس�الم وحتري�م فعلها، 
ه هو وسيلًة إىل احلرام،  تان؛ فإن عمل املسلم يف ترميم الكنيسة ليس يف َحقِّ واجلهتان منفكَّ
وإن كان يعتق�د يف دين�ه حرم�َة م�ا يفعلونه ِمن ش�عائرهم فيه�ا، بل هو بالنس�بة له عارٌة 
للبالد ووس�يلٌة إىل احلفاظ عىل الدين وتطبيق رشع اهلل الذي كفل ألهل الكتاب ممارس�ة 

شعائرهم يف كنائسهم بحرية وأمان يف ظل الدولة اإلسالمية.
)2- الفتلوى رقلم ))) لسلنة 2)20م، بشلأن بيلع الدقيلق املدعلوم يف السلوق 

السوداء))):
وقد ذكرت الفتوى أن قيام أصحاب املخابز ببيع الدقيق املخصص للخبز املدعوم حرام 
رشًع�ا؛ مل�ا فيه من اعت�داء عىل أم�وال املواطنني كاّف�ة، ويف ذلك ظلٌم ب�نّي وعدوان عىل 
حق�وق الناس وأكٌل هل�ا بالباطل، كا أنه يع�د أيًضا خيانًة لألمانة، وتبدي�ًدا للال العام، 

وخمالفة لويّل األمر.
24- الفتلوى رقلم 68) لسلنة 2)20م، بشلأن حكم جتلارة السلاح، وهل جيوز 
ا أو حيمله وقت سيه يف الشوارع؛ ليدافع عن نفسه يف ظل  للمواطن أن يقتني ساحاً

الظروف التي متر هبا الباد؟)2):
وق�د ذك�رت الفت�وى أن احلف�اظ عىل النف�س واألمن الف�ردي واملجتمعي ِم�ن املقاصد 
الرشعي�ة، وأنه من ه�ذا املنطلق جاء تعاُمُل الرشيعة مع قضايا الس�الح؛ تصنيًعا، وبيًعا، 

)١)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.

)))  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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ورشاًء، واس�تخداًما؛ حي�ث جعلت ذلك منوًط�ا بتحقق املقاصد الرشعي�ة املعترة التي 
�ى توف�ري األم�ن واحلاية للف�رد واملجتم�ع؛ بحيث يمن�ع بيُع الس�الح ورشاؤه أو  تتوخَّ

استخداُمه عند قدحه يف يشء من هذه املقاصد.
وقررت الفتوى أن ويل األمر له س�لطة تقييد اس�تعال الس�الح، وتقنني قرص استخدامه 
ع�ىل الوجه الذي جيعله حمقًقا للمقصود منه؛ وهو الدفاع وحتقيق األمن؛ ليحد بذلك ِمن 

مظنة استخدامه يف االعتداء.
وأن اش�رتاط احلص�ول ع�ىل الرتخي�ص يف محل الس�الح واس�تخدامه، م�ن اإلجراءات 
َع اس�تعاُل الس�الح؛ ك�ا يكفل أال توجد  ق الغرض الذي ِمن أجله رُشِ الت�ي تضمن حتقُّ
األس�لحة بأيدي املواطنني بش�كل عش�وائي يتس�بب يف فوىض اس�تخدام السالح، وأن 

تكون األسلحة املوجودة بأيدهيم حمددًة عىل وجه احلرص. 
والتفري�ط يف هذا الضبط يس�اهم بش�دة يف وج�ود اجلريمة املنظَّم�ة يف املجتمع، وظهور 
التش�كيالت العصابي�ة، وجرائ�م قط�ع الطريق، كا أن وجود الس�الح يدع�و الناس يف 
كث�ري م�ن األحيان إىل تنحية القانون وفرض قوانني خاصة حتت قوة الس�الح، خاصة يف 
األماكن البعيدة التي يمكن فيها التحلل من س�طوة الدولة؛ كحاالت الثأر، واالس�تيالء 

عىل األرايض.
فالضواب�ط التي وضعها القانون عىل محل الس�الح واس�تخدامه متث�ل ضانات للحفاظ 
عىل األرواح واملمتلكات، ويف ذلك حتقيق للمقصود الرشعي من محل الس�الح، والتزام 
األف�راد هب�ا جيب أن ينبع ِمن كوهنا وس�ائَل لتحقيق هذا املقص�ود الرشعي قبل أن تكون 
طاعًة لويل األمر والتزاًما بالقانون، فإذا انضاف إىل ذلك وجوب االلتزام بطاعة ويل األمر 
وعدم اخلروج عىل النظام العام: فإن محل السالح حينئذ أو استخدامه أو التجارة فيه بيًعا 
ورشاًء أو تصنيعه أو إصالحه بدون ترخيٍص يكون حراًما رشًعا، ومن استش�عر حاجته 
حلمل الس�الح واس�تخدامه يف أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيًصا من 
ُح له فيها بحمل  جهة اإلدارة، وعليه االلتزام بتبعات هذا الرتخيص واألحوال التي ُيرَصَّ
السالح واستخدامه، فإن مل يفعل ُعدَّ آثًا رشًعا متسبًبا يف ما ينتج عنه من تبعات وخيمة.
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)2- الفتلوى رقلم: )29 لسلنة 2)20م، بشلأن: احلكلم الرشعلي يف حتيلة العلم 
والوقوف للسام الوطني))):

وق�د قررت الفتوى أن حتية العلم املعهودة أو الوقوف للس�الم الوطني أمران جائزان ال 
كراهة فيها وال حرمة، فإذا كان ذلك يف املحافل العامة التي ُيَعدُّ فيها القيام بذلك عالمة 
عىل االحرتام وتركه مشعًرا برتك االحرتام: فإن الوقوف يتأكد فعله حينئذ؛ دفًعا ألسباب 

النفرة والشقاق، واستعاال حلسن األدب ومكارم األخالق.
26- الفتلوى رقم )8) لسلنة 2)20م، بشلأن االختاط بني الذكلور واإلناث يف 

القاعات التعليمية)2):
وقد ذكرت الفتوى أن الذي عليه عمل املس�لمني س�لًفا وخلًفا هو أن جمرد وجود النساء 
م�ع الرج�ال يف مكان واحد ليس حراًما يف ذاته، وأن احلُرم�ة إنا هي يف اهليئة االجتاعية 
إذا كانت خمالفة للرشع الرشيف؛ كأن ُيظهر النساُء ما ال حَيِّل هلن إظهاره رشًعا، أو يكون 
مة. وأن أهل العلم قد نصوا عىل أن  االجت�اع عىل منكر أو ملنكر، أو يك�ون فيه َخْلوة حمرَّ
االختالط املحرم يف ذاته إنا هو التالصق والتالمس، ال جمرد اجتاع الرجال مع النس�اء 

يف مكان واحد.
وبن�اًء ع�ىل ذل�ك فق�د ق�ررت الفت�وى أن االختالط ب�ني الرج�ال والنس�اء يف املدارس 
واجلامع�ات وغريه�ا ِم�ن امَلحافِل العام�ة ال مانع ِمنه رشًع�ا م�ا دام كان ذلك يف حدود 

اآلداب اإلسالمية.
27- الفتوى رقم 49 لسنة ))20م، بشأن التحرش اجلنيس))):

وق�د بينت الفت�وى أن صيانة الع�رض من املقاصد الكلي�ة العليا الت�ي أوجبت الرشيعة 
ش اجلنيس باملرأة من أش�نع األفع�ال وأقبحها يف نظر الرشع  املحافظ�ة عليها، وأن التحرُّ

الرشيف، وال يصدر هذا الفعل إال عن ذوي النفوس املريضة.

)١)  موسوعة الفتاوي املؤصلة ٥/ ٤٣٣، ٤٥0.
)))  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار. وقد أجابت الدار بذات اجلواب 
يف الفتوى رقم ٤٣8 لسنة 0١0)م، بشأن حكم عمل املرأة مع الرجال يف مكان واحد ]انظر: الفتاوي اإلسالمية من دار 

اإلفتاء املرصية ٣٧/ ٣٣٥- ٣٣9[.
)٣)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.



499

أيمط ممط   اعط لافال ي ليناملفبي  أأرهل لق تكمبي لاموامع 

وذك�رت أن التحرش اجلنيس فوق أنه جريمة أن�ه فعل من أفعال املنافقني، املتوعد فاعله 
بالعقاب الش�ديد يف الدنيا واآلخرة، وأنه عىل أويل األمر أن يتصدوا ملظاهره امُلشينة بكل 

ل له نفُسه التلطَخ بعاره. حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة عىل يد من ُتَسوِّ
28- الفتوى رقم ))) لسنة ))20م، بشأن حكم األخذ بالثأر))):

وق�د بين�ت الفتوى أن األخ�ذ بالثأر فيه اعت�داء عظيم عىل النف�وس املعصومة، وأخذها 
بجري�رة غريه�ا، كا أن هناك مفس�دة أخرى؛ وهي التعدي واالفتي�ات عىل ويل األمر يف 

اختصاصه باستيفاء العقوبات.
ونبه�ت الفتوى ع�ىل أن إقامة العقوب�ات يف العرص احلارض يف ظل دولة املؤسس�ات إنا 
َذ  تناط بجهة حمددة ُتس�نَُد إليها؛ وهي السلطة التنفيذية، وأن هذه اجلهة ال تستطيع أن ُتنَفِّ
عقوبًة ما إال بعد أن َتُبتَّ فيها اجلهة املختصة بالس�لطة القضائية؛ فتقوم بالنظر يف الواقعة 
املعينة، وتستويف فيها األدلة والقرائن، وتستنطق الشهود، وتنظر يف املالبسات والظروف 
املحيطة، ثم تقيض بعقوبة خمصوصة فيها، وهذه اجلهة بدورها ال تس�تقل بعقوبة مل ُينَّص 
عليها يف القانون املعمول به يف البالد، والذي تقوم عىل اختياره وصياغته اجلهة املختصة 
بالسلطة الترشيعية. وأن كل جهة من هذه اجلهات الثالث ُتَعدُّ هي ويل األمر فيا أقيمت 
في�ه. وقيام آح�اد الناس اآلن بتطبيق العقوبات بأنفس�هم فيه افتي�ات عىل أصحاب هذه 
ر له من العقوبة يف القانون، وقبل ذلك  الس�لطات الثالث؛ فقد ُيعاَقب املجرُم بغري ما ُقرِّ
فإنه ُيدان من هؤالء امُلْفَتاتنَِي بال حتقيق أو دفاع، ثم إن إنزال العقاب حيصل بعد ذلك من 
غري ذي اختصاص، ويف بعض األحوال ُينَزُل العقاب باألبرياء الذين ال ذنب هلم، وكلُّ 

هذا يف النهاية يقود املجتمع إىل الفوىض وإىل اخللل يف نظامه العام.
29- الفتوى رقم 4)2 لسنة ))20م، بخصوص التجارة يف اآلثار الفرعونية)2): 

وق�د قررت الفتوى أن اآلثار تنزل منزلة املعادن، يف أن حكمها راجع إىل ويل األمر، ولو 
كانت قد وجدت يف أرض مملوكة ملعني؛ ألهنا مظنة التنازع لدوامها واستمرار االنتفاع به، 
وأهن�ا تعت�ر من األموال التي يترضر جمموع األمة لو اقترص متلكها عىل بعضهم وترصف 

)١)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار. 
)))  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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فيه�ا ب�ا ال حيق�ق املصلحة العامة؛ مل�ا هلا من قيم تارخيي�ة وحضارية وعلمي�ة واقتصادية 
تصب مجيعها يف مصلحة املجتمع ونائه وتقدمه.

كا أن حكم احلاكم يرفع اخلالف يف مس�ائل االجته�اد املختلف فيها، وقد اعتر القانون 
امل�رصي اآلث�ار الت�ي يعثر عليه�ا يف أرض مرص من األم�وال العامة الت�ي ال جيوز للفرد 
متلكه�ا أو حيازهت�ا أو الترصف فيه�ا بغري ترصيح من الدولة، س�واء عثر عليها يف أرض 

متلكها الدولة أو يملكها األفراد.
وبن�اء عىل ذل�ك اختتمت الفتوى بأنه ال جيوز املتاجرة باآلث�ار أو الترصف فيها بالبيع أو 
اهلبة أو غري ذلك من الترصفات، ولو وجدها اإلنسان يف أرض يمتلكها، إال يف حدود ما 

يسمح به ويل األمر وينظمه القانون مما حيقق املصلحة العامة. 
0)- الفتوى رقم 289 لسنة ))20م، بشأن االفتيات عىل الدولة))):

وتضمن السؤال يف هذه الفتوى االستفهام عن أمرين: 
األول: حكم املارسات التي يقوم هبا بعض الناس بتطبيق ما يدعون كونه حدوًدا رشعية 

أو عقوبات عىل غريهم بدعوى خمالفة هذا الغري للرشيعة.
والثاين: حكم الدعوة إىل أن تنزل طوائف الش�عب إىل الش�ارع حلاية املؤسس�ات العامة 

مبادرة منهم بذلك بدال من القوات املعنية.
فق�ررت الفت�وى أن ال�رشع الرشي�ف ق�د رت�ب ل�ويل األم�ر مجل�ة م�ن االختصاصات 
والصالحيات؛ ليس�تطيع أن يق�وم با أنيط به من املهام واملس�ؤوليات، وأن تطاول غريه 
إىل س�لبه ش�يًئا من هذه االختصاص�ات والصالحيات أو مزامحته فيه�ا من املحظورات 
الرشعي�ة التي جيب أن ُيرَضب عىل يد صاحبها؛ حتى ال تش�يع الفوىض، ويتحقق األمُن 

املجتمعي املطلوب.
وذك�رت الفت�وى أن من مجل�ة اختصاصات ويل األم�ر أو من ينيبه: اس�تيفاء العقوبات، 
ونبهت أن إقامة العقوبات يف العرص احلارض يف ظل دولة املؤسس�ات إنا تناط بالس�لطة 
التنفيذي�ة، الت�ي ال تس�تطيع أن تنف�ذ عقوبة ما إال بع�د أن َتُبت اجلهة املختصة بالس�لطة 
القضائية يف األمر، والتي بدورها ال تس�تقل بعقوب�ة مل ُينَّص عليها يف القانون املعمول به 

)١)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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يف الب�الد، والذي تقوم ع�ىل اختياره وصياغته اجلهة املختصة بالس�لطة الترشيعية. وكل 
جهة من هذه اجلهات الثالث ُتَعدُّ هي ويل األمر فيا أقيمت فيه. 

ولذل�ك فإن قي�ام آحاد الناس اآلن بتطبيق العقوبات بأنفس�هم عىل مته�م ما فيه افتيات 
ر له من العقوبة يف  ع�ىل أصحاب هذه الس�لطات الثالث؛ فقد ُيعاَقب املجرم بغري ما ُق�رِّ
القان�ون، وقبل ذلك فإنه ُيدان م�ن هؤالء املفتاتني بال حتقيق أو دفاع، أو قد ُيدان بغري ما 
يس�توجب اإلدان�ة أصال؛ حي�ث يكون قد فعل أم�ًرا مرشوًعا ولكن يظن�ه غريه -جلهله 
وع�دم اطالعه عىل خالف العل�اء- أنه ليس مرشوًعا؛ ثم إن إن�زال العقاب حيصل بعد 
ذل�ك م�ن غري ذي اختصاص، وكل هذا يف النهاية يق�ود املجتمع إىل الفوىض وإىل اخللل 

يف نظامه العام.
ثم تناولت الفتوى مس�ألة تأمني احلاية للمؤسس�ات العام�ة، وذكرت أنه يف األصل من 
مه�ام ق�وات الرشط�ة أو اجليش -بحس�ب القوانني واللوائ�ح املنظمة لذل�ك-، وأنه ال 
يس�مح رشًعا آلحاد الناس أن يبادروا من عند أنفس�هم بمهام احلاية املذكورة ما دامت 
القوات املس�ؤولة موجودة لصد العدوان عن املنش�آت، وإال كان يف ذلك افتيات عليهم 
في�ا أقيموا فيه، إال أن تس�تعني هذه القوات هبم حتت متابعته�ا وإرشافها يف صورة جلان 
ش�عبية مث�ال، فيجوز ذل�ك حينئذ، رشيطة أن يلت�زم كل واحد بال�دور املطلوب منه وال 

يتعداه إىل غريه.
وكذلك إذا خال املكان عمن يدافع عنه وتعرض للنهب أو للتدمري ونحومها جاز للناس 
حينئذ تش�كيل جلان شعبية تدرأ عن املنش�آت واملؤسسات، إن كان هلا القدرة عىل ذلك، 

دون بغي منهم أو فساد.
))- الفتوى رقم 9)) لسنة ))20م، بشأن اإلرضاب عن العمل))):

وق�د بينت الفتوى أن ال�ذي يضبط العالقة بني العامل وصاح�ب العمل يف اإلجارة هو 
العق�د املرم بينه�ا، فيجب عىل كل منها االلتزام با تضمنه من بن�ود، والتقيد با فيه من 
ل أحاطتها بسياج من  رشوط، وذكرت أن النظم املعارصة املختلفة بتقنني إرضابات الُعاَّ
الضواب�ط والقيود، ولكن حتى جي�وز اإلرضاب رشًعا فال بد من االلتزام بمجموعة من 

)١)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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الضوابط، وهي: 
أ- أال يكون موضوع اإلرضاب املطالبة بتحقق أمر منكر ال جييزه الرشع.

ُمها الرشع. ب- أال يتضمن اإلرضاب شعاراٍت أو ألفاًظا حُيَرِّ
ج- أال يرتتب عىل اإلرضاب تعطيٌل ملصالح اخللق، أو إذايٌة هلم.

د- أال يقرتن اإلرضاب باالعتداء عىل املمتلكات العامة أو اخلاصة.
ُمه الرشع. ه�- أال يتضمن اإلرضاب اختالًطا بني الرجال والنساء عىل وجه حُيَرِّ

و- أال خيالف اإلرضاب مقتى الئحة قانونية ملزمة.
ز- أال يكون اإلرضاب من العاملني يف مؤسسات الدولة التي يؤدي اإلرضاب واالمتناع 

عن العمل فيها إىل املفسدة وإىل االضطراب يف أحوال البالد والعباد.
وذكرت الفتوى أن الش�خص القائ�م باإلرضاب عن العمل خمالف للقانون ال يس�تحق 
أج�رًة ع�ن اليوم أو األيام التي قام فيه�ا باالمتناع عن عمله، وال يلت�زم أو ُيلزم صاحب 
العم�ل بدفعه�ا له، ك�ا ال جيوز أيًض�ا حتريض اآلخري�ن وهتديدهم بالق�وة ومنعهم عن 

ممارسة أعاهلم؛ حلملهم عىل االنضام إىل طائفة ال�ُمرضبني املمتنعني عن العمل.
2)- الفتوى رقم )27 لسلنة 4)20م، بشلأن االلتزام بتوجيهلات منظمة الصحة 
العاملية بحرق جثة املصاب بمرض اإليبوال بعد موته، وحكم تغسيل هذا املتوىف))):
وقد قررت الفتوى أنه ال جيب تغس�يل جثث األشخاص املتوفَّنْي بمرض اإليبوال ما دام 
الغس�ل متعذًرا؛ لكونه مظن�ة حصول العدوى، وأن األصل الذي يي الغس�ل يف اللزوم 
عند تعذره هو التيمم، فإن تعذر هو اآلخر ومل يمكن أداؤه بسبب العدوى ُتِرك وسقطت 

املطالبة به رشًعا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفني والصالة والدفن.
وكذلك قررت أنه جيوز أن حُتَرق جثة مريض اإليبوال بعد موته؛ خوًفا من نرش الوباء بني 
األحياء، إن كان احلرق هو الوسيلة املتعينة للَحدِّ من انتشار الوباء يف األحياء، عىل أن يتم 

دفنها بعد ذلك، وأن املرجع يف ذلك كله هو قول أهل االختصاص املعترين.

)١)  مل تنرش بعد يف جملدات الفتاوي حتى تارخيه، ولكنها قد صدرت رسميًّا عن الدار.
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))- الفتوى املتعلقة بطهارة مياه الرصف الصحي بعد تنقيتها، وهي متعلقة بقضية 
املحافظة عىل املوارد واستغاهلا ما أمكن))):

وق�د قررت الفتوى أن مياه ال�رصف الصحي قد يتم معاجلتها بطريقة تتحول هبا صفات 
املي�اه إىل درجة قريبة م�ن مياه األهنار؛ عن طريق اللجوء لعدة آليات؛ وهي: الرتس�يب، 
والتهوي�ة، وقتل اجلراثيم، والتعقيم بالكلور، ويف مراحل متقدمة من املعاجلة باس�تخدام 
ما ُيسمى:»املرشحات الرملية، واالمتصاص الكربوين، واألكسدة الكيميائية، والتناضح 

العكيس«.
ف�إذا تم تنقيتها بالوس�ائل التكنولوجية احلديثة فإهنا تصري م�ن املاء الطهور يصح به رفع 
احل�دث وإزالة النجس، غ�ري أن الفتوى قد نصحت بعدم اس�تعال هذه املياه يف الرشب 
والغ�ذاء والطه�ارة؛ خروًجا من خالف من قال بعدم طهارهتا. وأن يقترص اس�تخدامها 
ع�ىل أمور أخرى؛ كس�قي الزرع واملاش�ية، وتنظيف الطرقات، ونحو ذل�ك مما ال يتعلق 

مبارشة باإلنسان وعبادته املتطلبة للطهارة باء طهور.
4)- فتلوى رشاء أنابيب الغاز املدعومة ملن قبل الدولة لصالح املواطنني لبيعها يف 

السوق السوداء بأسعار مضاعفة)2):
وقد بينت الفتوى أن ما يفعله املسؤولون عن خمازن األنابيب أو املتولون لبيعها من التواطؤ 
مع بعض اجلش�عني ببيعها هلم الس�تغالل حاجة الناس وإغالئها عليهم يعد رشًعا خيانة 
لألمانة وافتياًتا عىل ويل األمر، وتس�هيال لالس�تيالء عىل املال العام، وأكل أموال الناس 
بالباطل، وتضييًعا للحق�وق، وإجحافا باملحتاجني وحمدودي الدخل، وكل واحدة منها 
من كبائر الذنوب، وأن أولئك املس�تغلني اجلش�عني الذين يس�عون يف الدخول يف أسعار 
األنابي�ب إلغالئه�ا قد دخلوا يف أب�واب غليظة من اإلثم والبغي واإلفس�اد يف األرض، 
واالستيالء عىل املال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، واحتكار السلع الرضورية التي 

تشتد إليها حاجة الناس، واالفتيات عىل ويل األمر.
ونبهت أنه عىل من يعلم هبؤالء أو أولئك أن يقوم بواجبه يف األمر باملعروف والنهي عن 

)١)  موسوعة الفتاوي املؤصلة )/ 0٤)- )١).
)))  السابق ٤/ ٧٤- ٧9.
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املنكر؛ بالنصح ملن ينتصح منهم، أو السعي يف دفع رشهم بتبليغ اجلهات املسؤولة لتقوم 
بواجبها يف إيقافهم عن َغيِّهم وَبْغِيهم.

))- فتلوى تعطيل وسلائل اإلنتاج وقطع الطرق والتعدي علىل األرايض الزراعية 
بالبناء))):

ا حمقًقا، وغالب  وقد بينت الفتوى أن األش�ياء املسؤول عنها كلها تسبب رضًرا كبرًيا عامًّ
من يتحمل هذا هم البسطاء والضعفاء؛ فقطع الطريق غري جائز ولو كان سلميًّا، وتعطيل 
وس�ائل اإلنتاج وعدم العمل ممنوع ملا يرتتب عليه من إرضار باخللق، كا أنه عكس مراد 

الرشع الذي حث عىل العمل يف أي صورة من صوره املباحة. 
وأم�ا التعدي عىل األرايض الزراعية بالبناء فيها: فال جيوز أيًضا، حتى ولو كان اإلنس�ان 
يبني يف أرضه اخلاصة؛ ألن ذلك يؤدي إىل رضر عظيم، قد هيلك به اإلنس�ان واحليوان، 
وهذا عكس مراد الرشع الذي حث عىل الزرع والغرس، ويضاف إىل ذلك أن احلاكم له 

سلطة تقييد املباح.
وكا قلت فإن هذه جمرد ناذج، وإال فإن حماولة االستقصاء ليست مناسبة لطبيعة الورقة، 

وهي أليق بدراسة مستقلة أو أطروحة أكاديمية خاصة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

)١)  السابق ٥/ ٤٧)- )٥).
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أهم النتائج والتوصيات

زيادة االهتام بدراسة الفتاوي االجتاعية، والعمل عىل وضع حمددات هلا، ومالمح - ١
ملجاالهتا.

إفراد دراس�ة مستقلة أو أطروحة جامعية مفردة ختتص بضوابط التعامل مع الفتاوي - )
االجتاعية، وإيالء عناية بالقواعد الفقهية واألصولية التي هلا تعلق زائد بصنف الفتاوي 
االجتاعي�ة، ورشح ه�ذه القواع�د، وبي�ان العالق�ات بينها وب�ني الفت�اوي االجتاعية، 
وتفصيل بيان أثرها وثمرهتا يف جانب التطبيقات والفروع املتعلقة بالفتاوي االجتاعية. 

إفراد دراسات مستقلة عن فتاوي األمة، واألحكام الرموز.- ٣
الدعوة إىل االلتزام بقرارات اهليئات الرشعية واملجامع الفقهية ودور اإلفتاء الكرى - ٤

يف مسائل النوازل وفتاوي األمة؛ ملا فيها من جهد مجاعي.
رضورة مراع�اة املفتني لتغري األعراف من بلد لبلد عند مبارشهتم للفتوى، وتنبيههم - ٥

إىل خطورة سحب مسائل املايض إىل الواقع احلايل دون التفات إىل تغري مناط األحكام.
الرتوي�ج اإلعالمي املناس�ب لفت�اوي املؤسس�ات الدينية الرصينة وعىل رأس�ها دار - ٦

اإلفتاء املرصية، وعدم االكتفاء بمجرد طباعتها ونرشها، للمسامهة الفعالة يف خلق ثقافة 
إفتائية جمتمعية عىل أصول ثابتة وقواعد مرضية.

تصحيح املفاهيم حول خرافة أن الفتاوي الصادرة من املؤسس�ات الدينية الرس�مية - ٧
ختضع للتسييس أو للضغوط احلكومية.

رضورة استثار أصول الفقه، ونقله من احليز النظري إىل دائرة التفعيل والتطبيق. - 8
دع�وة أجه�زة اإلع�الم إىل االقتص�ار ع�ىل املفت�ني املتخصص�ني يف برام�ج الفتاوي - 9

واألسئلة.
زيادة محالت التوعية برضر تصدر غري املؤهلني لإلفتاء، وبيان خطورة أخذ الفتوى - ١0

منهم، والسعي نحو إجياد حلول قانونية رادعة حتول دون ظهور أولئك.
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لاو سي لاةالمبي

كلمة السيد رئيس جملس الوزراء

بِْسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف املرسلني سيدنا حممد وىلع آهل 
وصحبه أمجعني..

فضيلة األستاذ الدكتور شوقي عام مفتي مجهورية مرص العربية.
أصحاب الفضيلة واملعايل والسامحة والسعادة.

ا باسلم الشلعب املرصي العظيم يف بلدكم مرَص بلِد األمن واألمان، بلِد  أرحب بكم مجيعاً
احلضارة والعمران، بلِد األزهر الرشيف قلعِة العلم الرشعي يف العامل اإلسامي كله.

حتي�َة امتناٍن وتقديٍر إىل ه�ذه الكوكبة الكبرية من كبار املفت�ني والعلاء الذين اجتمعوا يف 
بل�د األزه�ر للتباُحث يف س�بل االرتق�اء باإلفتاء من أزم�ة الفوىض واجلم�ود إىل اإلفتاء 
الوس�طي الصحيح بمنهجه العمي الفعال األصيل؛ وذلك ألن الفتوى قد أصاهبا بعُض 
اخللل واالنحراف عن مسارها، فقد أصبحت سالًحا مرشوًعا لدى اجلاعات اإلرهابية 

يف ترير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار املجتمعات.
ي�أيت عق�د مؤمتر دار اإلفتاء يف هذا التوقيت أيًضا لُيس�هم يف مس�رية التق�دم والرقي التي 
بدأهت�ا م�رص بعد ث�وريت ٥) يناير و٣0 يوني�و، والت�ي كان آخرها افتتاح قناة الس�ويس 
اجلدي�دة الت�ي فتحت باَب أمٍل للمرصي�ني مجيًعا؛ فافتتاح قناة الس�ويس اجلديدة أكدت 
ري�ادة م�رص، ومؤمتر دار اإلفت�اء هذا يواصل مس�ريَة الريادة املرصية م�ن الناحية الدينية 

والفكرية.
ودار االفتاء املرصية تعتر -بحق- من طليعة املؤسس�ات اإلس�المية يف العامل اإلسالمي 
الت�ي اس�تطاعت أن تقدم  الفتاوى العرصية التي تعرِّ ع�ن منهج ثابت عىل مدار تارخيها 

يستقي أهداَفه من املصالح العليا للدين والوطن.
وفتاوى دار اإلفتاء املرصية تعرِّ عن املجتمع املرصي واحلراك الذي حيدث فيه عىل مجيع 
املس�تويات، ليس من داخل مرص فقط، ولكن من خمتلف بل�دان العامل، وبُِلَغات خمتلفة، 

وهو ما يؤكد مكانة الدار وثقة الناس فيها يف مرص والعامل أمجع.
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وانطالًقا من قاعدة أن الفكر ال يواجه إال بالفكر، فقد قامت دار اإلفتاء برصد الشبهات 
التي يطلقها املرجفون واإلرهابيون هبدف النيل من اإلس�الم، والزج بالدين يف عمليات 
مش�بوهة ال عالقَة هلا باإلس�الم ومقاصد الرشيعة، وردَّت عىل ه�ؤالء باحلجج الدامغة 

وبُِلَغات متعددة من خالل مرصدها التكفريي.
وم�ن ثم جاء دعم الدولة املرصية هلذا املؤمتر الذي يمثل خطوًة جديدًة يف مس�رية الدولة 
املرصية من خالل دار اإلفتاء املرصية نحو نرش الوجه الصحيح إلسالم، ومساعدة العقل 
ا واحًدا يف مواجهة األفكار املتطرفة الساعية إىل  املس�لم، بل والعقل العاملي للوقوف صفًّ

هتديد السلم واألمن اإلنساين.
وأعتقد أن دار اإلفتاء املرصية كانت حريصًة عىل دعوة أكر عدد من كبار العلاء واملفتني 
م�ن خمتلف بل�دان العامل للوصول لبلورة إس�رتاتيجية تس�هم يف تنقية س�احة اإلفتاء من 

بعض الظواهر السلبية مثل فوىض الفتاوى والتشدد يف الفتوى.
وإين ألرج�و أن يثم�ر ه�ذا املؤمتر ع�ن صياغة جامع�ة لكلمة اإلفتاء يف الع�امل تعمل عىل 

احلفاظ عىل وظيفة الدين باعتباره أداة تنوير وتنمية.
السادة احلضور:

إن الع�امل كل�ه يواجه حالًة غرَي مس�بوقٍة من التوت�ر واالضطراِب نتيج�َة ظهوِر حركات 
متطرف�ة تعتم�د اإلره�اَب أداًة لتنفيِذ مآرهبا؛ فقد تع�رض مواطنون آمن�ون إىل االعتداِء 
عىل كراماهتم اإلنس�انية، وعىل حقوِقهم الوطنية، وعىل مقدس�اهِتم الدينية، وجرت هذه 

االعتداءاُت باسِم الديِن، والديُن منها َبراٌء.
ونحن نؤكد أنه ما ِمن ديٍن س�اوي إال ويعتر قدس�يَة النفس البرشية واحدًة من أس�مى 
قيم�ه، با يف ذلك الدين اإلس�المي، وقد جعل اهلل تعاىل ذل�ك أمًرا واضًحا بنَصِّ القرآن 
د عىل حرمة قتل النفس وجعلها دس�توًرا إهليًّا كا ورد يف قوله تعاىل:  الكريم، حيث ش�دَّ
ۡو فََسادٖ ِف 

َ
��ا بَِغۡيِ َنۡفٍس أ نَُّهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِنٓ إِۡس��َر ۡجِل َذٰلَِك َكَتۡبَنا َعَ

َ
}ِمۡن أ

َما َقَتَل ٱنلَّاَس َجِيٗعا{ ]املائدة: )٣[. نَّ
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ٱۡل

�وي يف أيِّ دين، إنا مها مظهر من  ف�ال يمكن أن يكون القتل واإلرهاب نتاًجا للفهم السَّ
مظاهر االنحراف لدى أصحاب القلوب القاسية والنفوس املتغطرسة والفكر املشوه.
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وم�رص يف ه�ذا الصدد اختذت قراَرها احلاس�َم ال�ذي ال رجعَة فيه بع�دِم مهادنِة األفكار 
املدم�رة املتطرف�ة، وَخَطت خطواٍت واس�عًة يف حم�ارصة الفكر التكف�ريي بفضل جهود 

علائها يف األزهر الرشيف ووزارة األوقاف ودار اإلفتاء املرصية.
ويف النهاي�ة، ف�إين آمُل أن يك�ون انطالُق هذا املؤمت�ر العلمي م�ن أرض الكنانة بأهدافه 
وما يتمخض عنه من زخم علمي وتوصيات ومبادرات يصبُّ يف صالِح إعادِة املرجعيِة 
الوسطية يف الفتوى ولدار اإلفتاء املرصية كمؤسسة إفتائية عريقة هلا ثقل علمي وتارخيي 

كبري.

مرةً أخرى أرحب بكم مجيًعا يف بدلكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته
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 البيان اخلتامي ملؤمتر: »الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق املستقبل« 
 املنعقد مبدينة القاهرة يومي 2 و3 من ذي القعدة 1436هـ، 

املوافق 17 و18 أغسطس 2015م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع سيدنا رسول اهلل، وىلع آهل وصحبه ومن وااله، أما بعد:
ِة حتَت ُعن�واِن: »الفتوى..  فق�د ت�مَّ بحمِد اهللِ اختت�اُم املؤمتِر العامليِّ ل�داِر اإلفت�اِء املرصيَّ
إش�كاليات الواقع وآفاق املس�تقبل«، املنعقد يف مدينِة القاهرة، يوَم�ِي الثاين والثالث من 

ذي القعدة ١٤٣٦ه�، املوافق السابع عرش والثامن عرش من أغسطس 0١٥)م.
وبرعاي�ٍة كريم�ٍة من فخامِة الرئيِس عبد الفتاح الس�ييس -رئيس مجهورية مرص العربية- 
وبحضور معايل رئيِس جملِس الوزراِء املهندس/ إبراهيم حملب، والذي ألَقى كلمًة رئيسيًَّة 
�ًة يف ختاِم املؤمتِر، وبترشي�ِف صاحِب الفضيلِة اإلماِم األكِر األس�تاذ الدكتور أمحد  مهمَّ
الطيب -شيخ األزهر- والذي ألَقى الكلمَة الرئيسيَة يف افتتاِح املؤمتِر، وبحضوٍر ميموٍن 

من السادِة الوزراِء، والسفراِء، والعلاِء، ورجاِل الدولِة، ورجاِل الصحافِة واإلعالِم.
وق�د ش�ارَك يف املؤمت�ِر ُنخبٌة مَن الس�ادِة العل�اِء وال�ُم�فتني والباحث�ني املتخصصني من 
خمتل�ِف البلداِن، حيث ُأثرَيْت جلس�اُت املؤمت�ِر بأبحاثِهم وما داَر حوهل�ا من ُمداخالٍت 

ة. مفيدٍة ومناقشاٍت مهمَّ
وقد ُعنِي املؤمتُر يف جلساتِه وأبحاثِه ونقاشاتِه بالفتوى وضوابطِها يف الرشيعِة اإلسالميِة، 
وبي�اِن أمهيَّ�ِة اإلفتاِء وأث�ِرِه يف املجتمعاِت، وخط�ورِة الفكِر التكف�رييِّ وحتميَِّة مواجهِة 
، وتس�ليِط الض�وِء عىل معامل الوس�طيِة يف اإلفتاِء  ِف والتكف�رِي والتعصِب املذهبيِّ التط�رُّ

وأمهيِة التجديِد يف علوِم الفتوى، وإبراِز دوِر اإلفتاِء يف عمليِة التنميِة.
وقد ُنوقَش�ْت يف املؤمتر حزمٌة من املبادراِت هبدِف حتقيِق أكِر قدٍر من التنس�يِق والتشاوِر 
ى  ي للِخطاِب املتط�رِف ومعاجلِة ما ُيس�مَّ ب�ني ُدوِر وهيئ�اِت الفت�وى يف الع�املِ والتص�دِّ

بفوىَض الفتاوى. 
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ومن أهمِّ هذه املبادرات:
: إنشاُء أمانٍة عامٍة لُدوِر وهيئاِت الفتوى يف العامل. أوالاً

ثانياًا: إنشاُء مركٍز عامليٍّ إلعداِد الكوادِر القادرة عىل اإلفتاِء عن ُبعٍد.
ثالثاًلا: إنش�اُء مركٍز عامل�يٍّ لفتاَوى اجلالياِت املس�لمِة هب�دِف إعادِة املرجعيِة الوس�طيِة يف 

الفتوى.
ي لفوىَض  لا: إنش�اُء ميث�اِق رشٍف للفتوى يضُع األُُط�َر القانونيَة واإلجرائي�َة للتصدِّ رابعاً

الفتاوى.
ا: تنفيُذ مرشوٍع علميٍّ لتحليِل وتفكيِك وتفنيِد الفتاوى التكفرييِة والشاذة.  خامساً

ة التي َخُلَص إليها  وق�د خرَج املؤمتُر يف ختاِمه بمجموعٍة من التوصياِت والقراراِت املهمَّ
من اقرتاحاِت السادِة املشاركنَي من العلاِء والباحثني، وقد جاءِت التوصياُت با يي:

١. التنس�يُق الدائ�ُم بني ُدوِر الفتوى ومراكِز األبحاِث لصياغ�ِة ردوٍد فعالٍة يف خُماطبِة 
الرأي العامِّ يف ِملفِّ الردِّ عىل الفتاوى الشاذِة والتكفرييِة أواًل بأول.

ِ األعراِف من بلٍد لبلٍد عند مبارشهتم للفتوى، وتنبُِّهِهْم  ). رضورُة مراعاِة املفتني لتَغريُّ
ِ مناط األحكام. إىل خطورة َسْحِب مسائِل املايِض إىل الواقِع احلايلِّ دون التفاٍت إىل تغريُّ
٣. إنش�اُء معاه�َد رشعيٍة معتَم�َدة للتدريب عىل مهارات اإلفت�اء، والعمُل اجلادُّ عىل 

إدراج ال�َمساقاِت واملقرراِت املتخصصِة يف اإلفتاء يف املؤسسات األكاديمية.
٤. صياغ�ة اجلهود الفقهيِة واألصوليِة التي ُبِذل�ت يف فقه األقليات يف منهٍج متكامٍل 

نهم من التعايش الرشيد مع اآلخر. لتناول قضايا األقليات ُيَمكِّ
٥. تأكي�د الدور االجتاعي لإلفتاء يف صياغة منظومِة حقوق اإلنس�ان وفًقا للقواعد 

والضوابط الرشعية.
٦. تطوي�ع وس�ائل التواصل احلديثة خلدمة العملية اإلفتائي�ة حتى تصبح أعىل جودًة 

وكفاءًة وأكثر فعاليًة.
٧. الدع�وة إىل حتدي�د املباح�ث الت�ي حيت�اج إليه�ا املفتي يف عل�وم الواق�ع كاإلدارة، 

واالجتاع، واالقتصاد، واإلعالم، وعلم النفس.
8. العمل عىل توليد علوم اإلفتاء، وتس�ليط الضوء عىل ما خرج من َبَواِكريها، مثل: 
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علم اجتاع الفتوى، وعلم نفس الفتوى.
9. الدعوة إىل ميثاِق رشٍف ملهنة اإلفتاء، ودعوُة املش�تغلني باإلفتاء مؤسساٍت وأفراًدا 

إىل تفعيله وااللتزاِم به.
ِة انعقاِد املؤمتِر بشكٍل سنويٍّ لُتبحَث فيه مسائُل الفتوى الكرى،  ١0. الدعوُة إىل َدوريَّ

والنوازُل واملستجداُت التي ال تتوقَُّف عن الوقوع.
١١. التأكيُد عىل رضورة ُبعد مؤسساِت اإلفتاِء عن السياسِة احِلزبيَِّة.

)١. الدع�وُة إىل االلت�زاِم بقراراِت اهليئ�اِت الرشعية واملجامع الفقهي�ِة وُدوِر اإلفتاِء 
. الكرى يف مسائل النوازِل وفتاوى األمة؛ ملا فيها من ُجهد مجاعيٍّ

١٣. رضورُة وجوِد جلنٍة علميٍة لتنفيذ توصيات املؤمتر.
١٤.  دعوُة أجهزِة اإلعالِم باعتبارها رشيًكا يف معاجلة أزمة فوىض الفتوى لالقتصار 
ع�ىل املفت�ني املتخصصني يف براجمه�ا اإلفتائية بجان�ب زيادة محالهت�ا التوعوية برضر 
ر غ�رِي املؤهلني لإلفتاء، واالش�رتاك يف ِوَرش عمٍل إلجياد حل�وٍل واقعيٍة حَتُوُل  تص�دُّ

ِر هؤالِء األدعياء. دوَن تصدُّ
�ُه املجتمع�ون بالتقدي�ر الكبري إىل فخام�ِة الرئيس عبد الفتاح الس�ييس  ويف اخلتلام، يتوجَّ
رئي�س مجهوري�ة مرص العربي�ة لرعايته الكريم�ِة للمؤمت�ِر، وإىل معايل الس�يد املهندس/ 
إبراهي�م حملب رئيِس جملِس الوزراء لدعمه الكبري للمؤمت�ر، وإىل األزهر الرشيف، وإىل 
ِله بإلقاء الكلمة  فضيل�ة اإلمام األكر الدكتور/ أمح�د الطيب عىل حضوره الكريم وتفضُّ

الرئيسية فيه.
ُمتَمنِّ�نَي مل�رَص كنانِة اهلل يف أرِضه كلَّ التوفيق والنج�اح يف أداِء دورها الرائِد يف املجاالت 

كافة.

واحلمد هلل اذلي بنعمته تتمُّ الصاحلاُت
 

وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه وسلم





 السادة أصحاب الفضيلة والعلماء املشاركون يف املؤمتر 
من خارج مجهورية مصر العربية

ل�سمم هقا �ق�ب
لوطب ا

مفتي إريرتيا فضيلة الشيخ / األمين عثمان األمين1

مفتي الجمهورية اللبنانيةالشيخ/ عبد اللطيف دريان2

مفتي الشيشان سماحة الشيخ / صالح كجييف3

مفتي الفلبين فضيلة الشيخ / عليم عبد الواحد انجو4

مفتي القدسسماحة  الشيخ / محمد حسين5

مفتي الكونغو الديمقراطيةسماحة الشيخ / علي مويني6

مفتي اليونانالدكتور / يوشار شريف7

مفتي أوغنداسماحة الشيخ / شعبان رمضان موباجي8

مفتي جمهورية أذربيجان فضيلة الشيخ / سلمان موسييف9

وزير اإلرشاد واألوقاف السوداين فضيلة الدكتور / الفاتح تاج السر عبد اهلل 10

وزير الشئون الدينية واألوقاف فضيلة األستاذ الدكتور / محمد عيسى 11
الجزائري

وزيرة الشئون الدينية لمسلمي الفلبين معالي الدكتورة / ياسمين بصران الو 12

وزير األوقاف  السوداين األسبق  فضيلة الدكتور/ محمد الياقويت13

رئيس جزر المالديف السابق السيد / مأمون عبد القيوم14

مستشار الديوان الملكي السعودي فضيلة أ.د/ صالح بن حميد15
ورئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

مستشار الرئيس السنغالي معالي السيد / منصور نياس16



ل�سمم هقا �ق�ب
لوطب ا

المستشار االقتصادي لفضيلة مفتي د/ إسالم حسني17
كوسوفا 

فضيلة الشيخ / أبو بكر أحمد المليباري18
األمين العام لجمعية علماء السنة 

والجماعة بالهند رئيس جامعة مركز 
الثقافة السنية االسالمية بالهند

نائب مفتي جزر القمرفضيلة الشيخ / عبد الحكيم محمد شاكر19

نائب مفتي روانداسماحة الدكتور / عماري يكارمي20

نائب مفتي رومانياسماحة الشيخ / عبد الرحمن تنر21

نائب مفتي كازاخستان فضيلة الشيخ / ميديت كوساكوف 22

رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبيفضيلة الشيخ / الحبيب علي الجفري23

رئيس لجنة اإلفتاء باتحاد علماء الدكتور / محمد أحمد لو24
أفريقيا

مدير إدارة اإلفتاء بدائرة الشئون د/ أحمد عبد العزيز الحداد25
اإلسالمية والعمل الخيري بدبي 

األمين العام لدار الفتوى بأسرتالياالدكتور الشيخ سليم علوان الحسيني26

أمين عام المجلس األعلى اإلسالمي السيد المهندس / سراج زيد كافوما27
أوغندا 

أمين عام المؤتمر اإلسالمي األوربي سعادة الدكتور/ محمد البشاري28
وعضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

نائب عن سماحة مفتي المملكة فضيلة الشيخ  / محمد الخاليلة29
األردنية الهاشمية

نائب عن معالي وزير األوقاف العماينأحمد بن سعود السيابي30

نائب عن وزير العدل بمملكة البحرين الشيخ الدكتور / فريد بن يعقوب المفتاح31



ل�سمم هقا �ق�ب
لوطب ا

فضيلة الشيخ / عبد الرحيم محمد 32
مهاوش عكور

نائب عن سمو األمير / غازي بن 
محمد المبعوث الشخصي لجاللة 

ملك األردن 

رئيس اإلدارة الدينية لمسلمي موسكو الشيخ إيلدار عالء الدينوف33
وإمام وخطيب مسجد موسكو الكبير

فضيلة الشيخ / عبد اهلل عزت عبد الكريم34
رئيس قسم البحوث والمعاهد 

والمراكز الدعوية بمملكة البحرين 

عضو لجنة الفتوى بمجلس العلماء الدكتورة / خزيمة يانجو35
اإلندونيسيين

عميد المعهد اإلسالمي يف موسكوالدكتور / مراد ارسالنوف36

فضيلة الشيخ / طالب محمد يوسف 37
الشحي

نائب عن رئيس الهيئة العامة للشئون 
اإلسالمية واألوقاف أبي ظبي

نائب عن رئيس الهيئة العامة للشئون الشيخ / خليفة مبارك علي الظاهري38
اإلسالمية واألوقاف بأبي ظبي 

أستاذ الدراسات اإلسالمية يف د/ رضوان السيد39
الجامعة اللبنانية 
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ء )الشيخ عبد اللطيف دريان(........ 9 عا ِ

ّ
ل�د �ت�تهت وا

لح�ت ء �ف�ت�ف ا �تا
ف
� ل�إ �ت ا

لوسط�تهت �ف ا
ء )أ.د/ عبد الحي عزب عبد العال( 29 عا ِ

ّ
ل�د �ت�تهت وا

لح�ت ء �ف�ت�ف ا �تا
ف
� ل�إ �ت ا

لوسط�تهت �ف ا
41 .......... ل

ف
ر وا

ل�ف �ت ا
ر�فع �ف

ل�إ �ت ا ها لحف �تر ا
وى �ف�تعف

�ت ل�ف �تر ا
�ت �تعف عا : مرا �ت

�ف ل�ثا ع ا و
لموصف ا

ل 
ف
ر وا

ل�ف �ت ا
ر�فع �ف

ل�إ �ت ا ها لحف �تر ا
�ترها �ف�تعف

�ت �تعف عا رع�تهت ومرا
ل��ث ها ا

ُ
�فط وا

وى وصف
�ت ل�ف �ف ا ا د

آ
ا

43 ......................................... )الدكتـور/ نصـر فريد محـمد واصـل(
83 ................ وى )الدكتـور/ محمد إبراهيم الحفناوي(

�ت ل�ف ر ا
ُّ
�ت

ر�تعهُت و�تعف
ل��ث ا

121 ................................... وى
�ت ل�ف �ت علوم ا

�تد �ف د ل�تحف : ا ل�ث ل�ثا ع ا و
لموصف ا

وى )دكتورة/ بديعة علي أحمد الطمالوي(.......... 123
�ت ل�ف �ت علوم ا

�تد �ف د ل�تحف ا
ء )الدكتور/ عمرو الورداين(.............................. 223 �تا

ف
� ل�إ �ت ا

�تد �ف د ل�تحف ا
313 ........................... �ت )أ.د. رضوان السيد( ا

ت
� �تا ل��فسث م�ف ا ف

�ت ر
م �ف

ل�إسلا ا
327 ................................................ ل�ت�فم�تهت ء وا �تا

ف
� ل�إ �فع: ا لرا لمحور ا ا

وى............................ 329
�ت ل�ف �ته �فا

ت
�ف وعلا� لعمرا ول: م�تصد ا

ل�إ ع ا و
لموصف ا

331 ............. وى )أ. د. محمد كمال الدين إمام(
�ت ل�ف �تهت ا هحف

�ف وم�ف لعمرا �ته ا
ف
�

لم��ر�تهت )فضيلة الشيخ/ عصام أنس  ء ا �تا
ف
� ل�إ ر ا ا وى د �تا �ته �ف�ف

ت
�ف وعلا� لعمرا م�تصد ا

345 .................................................................... الزفتاوي(
379 ...................... ل�ت�فم�تهت �فط ا وا

�تهت وصف د �تصا
ت
ل�� وى ا �تا ل�ف : ا �ت

�ف ل�ثا ع ا و
لموصف ا

م�تهت )األســتاذ الدكتــور عبــد الحكيــم مصطفى  ل�ت�ف �فط ا وا
�تهت وصف د �تصا

ت
ل�� وى ا �تا ل�ف ا

381 ................................................................... الشرقاوي(
403 . م�تهت )أ. د/ فياض عبد المنعم حسانين( ل�ت�ف �فط ا وا

�تهت وصف د �تصا
ت
ل�� وى ا �تا ل�ف ا

435 ............ �تمع لمحف م�تهت ا �ت �ت�ف
رها �ف

�ث
إ
ع�تهت وا �تما ل��ف وى ا �تا ل�ف : ا ل�ث ل�ثا ع ا و

لموصف ا
�تمع )أحمد بن سعود السيابي(.. 437 لمحف م�تهت ا �ت �ت�ف

رها �ف
�ث
إ
ع�تهت وا �تما ل��ف وى ا �تا ل�ف ا

459 ...... �تمع )أحمد ممدوح سعد( لمحف م�تهت ا �ت �ت�ف
رها �ف

�ث
إ
ع�تهت وا �تما ل��ف وىت ا �تا ل�ف ا

507 ................................................................ م�تهت �تا لحف لسهت ا لحف ا
ء........................................... 509 را

ف
لور لس ا �تس محف

لس�تد ر�إ كلمهت ا

513 ................................................. �ت وص�تا
ل�ت م�ت وا �تا لحف �ف ا �تا ل�ف ا


