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  د. مسفر بن علي القحطانيأ.
  قسم الدراسات اإلسالمية والعربيةأستاذ أصول الفقه ب

  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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إن للنظــر واالجتهــاد فــي أحكــام النــوازل المقــام  األســمى فــي اإلســالم لمــا لــه مــن موصــول الوشــائج 
  بأصوله وفروعه الحظ األوفى والقدح المعلى .

وهــو الميــدان الفســيح الــذي يســتوعب مــا جــّد مــن شــئون الحيــاة واألحيــاء وتعــرف مــن خاللــه أحكــام 
  الشرع في الوقائع والمستجدات الدينية والدنيوية .

وبـذلوا وقد أسهم مجتهدو األمة على اختالف مراتبهم ـ كما مّر معنـا ـ فـي هـذا المجـال بـأوفر نصـيب 
في النظر فيها الجهد العظيم حتى ال يكاد أن نجد مجتهداً مبرزاً إال وله مصنف أو أكثـر فـي النـوازل 
واإلفتــاء وال غرابــة فــي ذلــك إذ هــو فــرع مــن دوحــة الشــريعة الحنيفيــة ولبنــة هامــة يؤســس عليهــا نظــام 

ألهميــة هــذا المقــام ونظــرا  التشــريع اإلســالمي وتظهــر بهــا صــالحيته المطلقــة فــي كــل زمــان ومكــان .
وحاجـة األمــة الدائمــة للمفتــين وتغيــر الواقــع وتعـدد مســتجداته زادت الحاجــة للمفتــين وتوســعت طــرق 

. ومــن تلــك مقصــد اإلفتــاء لاالتصــال بهــم ممــا انــتج بعــض الصــور الخاطئــة أو الممارســات المجانبــة 
إليـه وضـوابط العمـل بـه  الموضوعات التي برزت فـي مسـائل االفتـاء المعاصـر : فقـه التيسـير والحاجـة

  حتى ال يختل هذا المقام العالي . 
  وقد جعلت هذا الموضوع في خمس مسائل موجزة وهي كالتالي :
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وقد تولى ربنا عز وجل هذا المقام بنفسـه للفتيا في الشريعة دور كبير في توضيح الدين وبيانه للناس ,
َوَيْستَـْفُتوَنَك ِفي النَسـاِء قُـْل اللـُه يـُْفتِـيُكْم  [[[[في أكثر من آية مصرحًا بلفظ اإلفتاء كما في قولة تعالى : 

َلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي يـََتاَمى النَساءِ             .)   1( ]]]]ِفيِهن َوَما يـُتـْ
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ِتيُكْم ِفي اْلَكالَلِة ِإْن اْمُرٌؤا َهَلَك لَـْيَس لَـُه َولَـٌد َولَـُه ُأْخـٌت فـََلَهـا َيْستَـْفُتوَنَك ُقْل اللُه يـُفْ  [[[[ وقولة سبحانه :
   )2( ]]]]ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو يَرِثـَُها ِإْن َلْم َيُكْن َلَها َوَلدٌ 

وال أدل في هذا المقام من أن يتولى سـبحانه مقـام اإلفتـاء والنظـر فـي النـوازل إال  فضـل وعظـيم هـذه 
  )3(وذلك لشرف المتعلق وكفى بذلك فضًال وشرفاً . المنزلة 

ومما يزيد هذا النوع من التبيان ألحكام الشرع فضًال وأهمية ؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  قد  
قام بأمرها وأدى حقوقـها فقد كان تصرفه بالفـتيا وإجابة السائلين عما ينزل بهم ؛ غالب أحواله  

   )4(صلى اهللا عليه وسلم  .
وقد أفرد اإلمام ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ جزءًا من كتابه القيم ( إعالم الموقعين ) للفتاوى والواقعات 

  )5(التي حكم بها النبي صلى اهللا عليه وسلم .
ولم يقف صحابته رضوان اهللا عليهم وتابعيهم ومن سار على هديهم من األئمة والمجتهدين من أن 

لبيان والتعليم مما يؤكد منزلة هذا النوع من االجتهاد والنظر في ينهجوا هذا الطريق بالتبليغ وا
وذلك لشرف منزلتها وِعظم  )6))(إنها توقيع عن اهللا تبارك وتعالى  ((اإلسالم ولذلك قيل عنها :

  خطرها   . 
من أجل ذلك كان البد من أهلية النظر واالجتهاد لمن أراد أن يخوض غمار  النوازل والوقائع لما 

من أهمية ذلك في نظر الشريعة وحياة المسلمين فعليها تتوقف مصالح الناس وبها يهتدون في بينا 
شئون دينهم ودنياهم ؛ فإلى العلماء يفزع الناس حالما تحّل بهم الملمات وتحزبهم األمور 
وتداهمهم المعضالت وتكثر بينهم النزاعات وتحدث لهم الخصومات ؛ السيما في مثل عصورنا 

  متاز به من تشابك وتعقيد وتغير سريع .هذه بما ت
تؤكد أهمية ذكر بعض الضوابط والقواعد واآلداب التي يجب اعتبارها عند القيام بالنظر  الحاجةو 

في النوازل والمستجدات ؛ رعايًة لهذا المقام العالي من الشريعة ، وإحاطًة له بسياج الحماية من 
  عبث الجهلة واألدعياء . 

لى اهللا عليه وسلم بخطر ترؤس الجهلة للنظر واالجتهاد لما يترتب عليه من ضرر وقد أخبر النبي ص
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه  ((بالغ على الناس والدين فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  : 

،  من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جّهاالً 
  .  ))فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 

                                 
  . 176) سورة النساء ، آية : 2(
  . 218,.217/  2) انظر : الفروق للقرافي 3(
  . 99) انظر : اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص4(
  . 310-205/  4إعالم الموقعين ) 5(
  . 72) أدب المفتي والمستفتي ص6(
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وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من  ((قال الحافظ ابن حجر ـ رحمة اهللا ـ : 
  . )7))(ترئيس الجهلة وفية أن الفتوى هي الرياسة الحقيقة وذّم من يقدم عليها بغير علم 

فالمفتي مخبر عن اهللا كالنبي ، وموقع ((ه الرياسة بقوله :ويعلل اإلمام الشاطبي ـ رحمه اهللا ـ ِعظم هذ 
للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في األمة بمنشور الخالفة كالنبي 

يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا  [[[[ ولذلك ُسموا أولي األمر وقرنت طاعتهم بطاعة اهللا ورسوله في قوله تعالي :
  .)    9)(8( ))]]]]لَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُكْم َأِطيُعوا ال

ويتضح مما سبق ذكره من أهمية مقام الفتيا واالجتهاد والنظر في أحكام النوازل مدى الحاجة 
ساهٍل في األكيدة لضبط هذا العلم وحمايته من كل عابٍث بواجباته أو مقصٍر في حقوقه أو مت

  .شروطه 
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مــن المقــرر شــرعاً أن هــذا الــدين بُنــي علــى اليســر ورفــع الحــرج وأدلــة ذلــك غيــر منحصــرة ، فاســتقراء 
أدلة الشريعة قاٍض بأن اهللا عز وجل جعل هـذا الـدين رحمـة للنـاس ، ويسـرًا، والرسـول صـلى اهللا عليـه 

ع اآلصـار واألغـالل التـي كانـت واقعـة علـى مـن قبلنـا مـن وسلم أصل بعثتـه الرأفـة والرحمـة بالنـاس ورفـ
ـــْيُكْم [[[[األمـــم ، يقـــول اهللا تعـــالى :  ـــتْم َحـــرِيٌص َعَل ـــا َعِن ـــِه َم ـــٌز َعَلْي ـــْن َأنُفِســـُكْم َعزِي ـــْد َجـــاءَُكْم َرُســـوٌل ِم َلَق

  .)   10(]]]]بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم 
إن اهللا  ((، ويقـول عليـه الصـالة والسـالم :  )11( ]]]]َمـًة لِْلَعـاَلِميَن َوَما َأْرَسـْلَناَك ِإال رَحْ [[[[ويقول عز وجل : 

  . )12))(لم يبعثني معنتًا وال متعنتًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا 
َوُيِحــل َلُهــْم الطيبَــاِت َوُيَحــرُم َعَلــْيِهْم [[[[ومــن أبــرز أوصــافه عليــه الصــالة والســالم مــا قالــه ربــه عــز وجــل : 

ُهْم ِإْصَرُهْم َواألْغالَل الِتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ اْلَخَباِئَث وَ    .)   13( ]]]]َيَضُع َعنـْ
ولذلك كان عليه الصـالة والسـالم يتـرك بعـض األفعـال واألوامـر ، خشـيه أن يشـق علـى أمتـه كمـا قـال 

  .  )14))(لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك  ((عليه الصالة والسالم : 

                                 
  . . 236/  1) فتح الباري 7(
  . 59ة النساء ، آية : ) سور 8(
  . 253/   5) الموافقات 9(
  .  128) سورة التوبة   ، آية  : 10(
  .  107) سورة األنبياء  ، آية  : 11(
  . 1104/ 2) 1478) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطالق،باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقاً إال بنية ، رقمه ( 12(
  .  157) سورة األعراف ، آية : 13(
. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب  5/  2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة 14(

  ) . 1732، رقمه (  220/  1الطهارة ، باب السواك ، 
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ذلك كان عليه الصالة والسالم يأمر أصحابه بالتيسير أيضاً على الناس ونظائره من السنة كثير ول
وعدم حملهم على الشدة والضيق ، فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى األشعري ـ رضي اهللا عنهما 

  . )15))(يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا  ((ـ لما بعثهما إلى اليمن : 
نوازل المعاصرة منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير ظهر ضمن مناهج النظر في الولكن 

وتعتبر هذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع على المستوى الفردي والمؤسسي 
خصوصًا أن طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيه المادية على الروحية ، واألنانية على الغيرية ، 

لمغويات بالشر والعوائق عن الخير ، وأصبح القابض على دينه  والنفعية على األخالق ، وكثرت فيه ا
كالقابض على الجمر حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال تحاول إبعاده عن دينه 

  وعقيدته وال يجد من يعينه بل ربما يجد من يعوقه .
ى واألخـذ بـالترخص فـي وأمام هذا الواقع دعا الكثيـر مـن الفقهـاء إلـى التيسـير مـا اسـتطاعوا فـي الفتـو 

  .)16(إجابة المستفتين ترغيباً لهم وتثبيتاً لهم على الطريق القويم
والشك أن هذه دعوى مباركة قائمة على مقصد شرعي عظيم من مقاصد الشريعة العليا وهو رفع 
الحرج وجلب النفع للمسلم ودرء الضرر عنه في الدارين ؛ ولكن الواقع المعاصر ألصحاب هذا 

شهد أن هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير واألخذ بالترخص وربما وقع أحدهم في التوجه ي
  رد بعض النصوص وتأويلها بما ال تحتمل وجهاً في اللغة أو في الشرع . 

وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين ال يسوّغ التضحية بالثوابت والمسلمات  أوالتنازل عن األصـول 
مجتمعــات مــن تغيــر وتطــور فــإن نصــوص الشــرع جــاءت صــالحة للنــاس فــي  والقطعيــات مهمــا بلغــت ال

  كل زمان ومكان . 
فعمـوم الشـريعة لسـائر البشـر فـي  ((يقـول الشـيخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور ـ رحمـه اهللا ـ فـي ذلـك : 

سائر العصور مما أجمع عليه المسلمون ، وقـد أجمعـوا علـى أنهـا مـع عمومهـا صـالحة للنـاس فـي كـل 
  ولم يبينوا كيفية هذه الصلوحية ؛ وهي عندي تحتمل أن تتصور بكيفيتين :  زمان ومكان

الكيفيـة األولــى  :   أن هـذه الشــريعة قابلـة بأصــولها وكلياتهـا لالنطبــاق علـى مختلــف األحـوال بحيــث 
  …تساير أحكامها مختلف األحوال دون حرج وال مشقة وال عسر 

صـور واألمـم قـابالً للتشـكيل علـى نحـو أحكـام اإلسـالم الكيفية الثانية :  أن يكون مختلف أحـوال الع
دون حرج وال مشقة وال عسر كما أمكن تغيير اإلسـالم لـبعض أحـوال العـرب والفـرس والقـبط والبربـر 

                                 
/  4إمامـه ) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب وما يكره من التنازع واالختالف في الحرب وعقوبة من عصى 15(

  ) . 1732رقمه ( 1358/  3. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ، باب األمر بالتيسير وترك التنفير  79
  .   111) انظر : الفتوى بين االنضباط والتسيب د . القرضاوي ص 16(
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والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير أن يجـدوا حرجـاً وال عسـراً فـي اإلقـالع عمـا نزعـوه مـن 
  .)17))(قديم أحوالهم الباطلة

من الخطأ والخطر تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير باألخذ بأي قول والعمل بأي اجتهاد دون ف
  اعتبار الحجة والدليل مقصداً مهماً في النظر واالجتهاد . 

ومهمــة أصــحاب هــذه المدرســة  ((ويحلــل د . القرضــاوي الــدوافع لهــذا االتجــاه االجتهــادي بقولــه  : 
لواقــع ، بالتمــاس تخريجــات وتــأويالت شــرعية، تعطيــه ســنداً للبقــاء . وقــد إضــفاء الشــرعية علــى هــذا ا

يكـــون مهمـــتهم تبريـــر، أو تمريـــر مـــا يـــراد إخراجـــه للنـــاس مـــن قـــوانين أو قـــرارات أو إجـــراءات تريـــدها 
  السلطة . 

ومن هؤالء من يفعل ذلك مخلصاً مقتنعاً ال يبتغي زلفى إلى أحـد ، وال مكافـأة مـن ذي سـلطان ولكنـه 
  تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب وفلسفاته ومسلماته .  واقع

ومــنهم مــن يفعــل ذلــك ، رغبــة فــي دنيــا يملكهــا أصــحاب الســلطة أو مــن وراءهــم مــن الــذين يحركــون 
  األزرار من وراء الستار ، أو حباً للظهور والشهرة على طريقة : 
الخــوف والطمــع التــي تحــرك كثيــر مــن  خــالف تعــرف ، إلــى غيــر ذلــك مــن عوامــل الرغــب والرهــب أو

                                            )  18))(البشر ، وإن حملوا ألقاب أهل العلم وألبسوا لبوس أهل الدين.
وال يخفــــى علــــى أحــــد مــــا لهــــذا التيــــار االجتهــــادي مــــن آثــــار ســــيئة علــــى الــــدين وحتــــى علــــى تلــــك  

ن خالل بعض الفتاوى الفـوارق بـين المجتمعـات المسـلمة المجتمعات التي هم فيها ،فهم قد أزالوا م
  . )19(والكافرة بحجة مراعاة التغير في األحوال والظروف عما كانت عليه في القرون األولى 
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سـير واالخـر بـالغ فـي برزت في ساحة االفتـاء المعاصـر توجهـان علميـان أحـدهما بـالغ فـي العمـل بالتي
  التشدد والبعد عن اليسر والسعة . ولعلي أذكر أهم معالم تلك المدرستين :

  األولى : المبالغة في التشدد واالحتياط .
  ومن أهم معالمها :

  التعصب للمذهب أو لآلراء أو ألفراد العلماء :  -أ 
 –في األمور االجتهادية  – تقوم حقيقة التعصب على اعتقاد المتعصب أنه قبض على الحق النهائي

الذي ال جدال وال مراء فيه ،فيؤدي إلى انغالق في النظر وحسن ظٍن بالنفس وتشنيع على 
                                 

  .   93,  92) مقاصد الشريعة اإلسالمية ص 17(
  .  90) االجتهاد المعاصر ص 18(
التـويجري ص ضاً من هذه الفتاوى من كتاب تغلـيظ المـالم علـى المتسـرعين فـي الفتيـا وتغييـر األحكـام للشـيخ حمـود ) انظر : بع19(

  .  125؛ الفتوى في اإلسالم للقاسمي ص  88-62؛ االجتهاد المعاصر للقرضاوي ص  ،  88 – 58
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المخالف والمنافس ، مما يولد منهجًا متشددًا يتبعه الفقيه أو المفتي بإلزام الناس بمذهبه في النظر 
يق والعنت باالنغالق على هذا القول وحرمة غيره من اآلراء و المذاهب؛ مما يوقعه وإياهم في الض
  أو ذاك المذهب دون غيره من اآلراء و المذاهب الراجحة . 

مـن أفتـى النـاس لـيس ينبغـي أن يحمـل النـاس علـى مذهبـه ويشـدد  ((يقول اإلمام أحمـد ـ رحمـه اهللا ـ : 
  . )20))(عليهم

كـل مـا يـذهب إليـه مـن مع العلم بأن مـذهب جمهـور العلمـاء عـدم إيجـاب االلتـزام بمـذهب معـين فـي  
  )21(قول .

    -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه اهللا ـ  :
وإذا نزلت بالمسلم نازلـة يسـتفتي مـن اعتقـد أنـه يفتيـه بشـرع اهللا ورسـوله مـن أي مـذهب كـان ، وال  ((

يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل مـا يقـول ، وال يجـب علـى أحـد 
مين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي كـل مـا يوجبـه ويخبـر من المسل

  .)22))(به ، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
المدرســـة  ((يقـــول د . يوســـف القرضـــاوي عـــن أثـــر التعصـــب للمـــذهب فـــي إغـــالق الفكـــر والنظـــر : 

ــ ــة التــي ال ت ــه ، ويجــب االجتهــاد المذهبي ــاع مــذهب معــين ال يجــوز الخــروج عن زال تــؤمن بوجــوب اتب
وهـؤالء إذا … للمسائل الجديدة في إطاره ، وتخريجاً على أقوال علمائـه وبخاصـة المتـأخرون مـنهم 

سئلوا عن معاملة جديدة ال بد أن يبحثوا لها عـن نظيـر فـي كتـب المـذهب ، أو المـذاهب المتبوعـة ، 
لهــا نظيــراً أفتــوا بمنعهــا ، كــأن األصــل فــي المعــامالت الحظــر ، إال مــا أفتــى الســابقون فــإذا لــم يجــدوا 

  .)  23))(بإباحته 
وال يختلف الحال واألثر إذا كان التعصب آلراء وأقوال طائفة أو إمـام معـين ال ُيخـَرج عـن اجتهـادهم 

  وافقوا الحق أو خالفوه . 
ن تغّير وتطور لم يسبق له مجتمع من قبل مع مـا فيـه والناظر في أحوال الناس المعاصرة وما أصابها م

من تشـابك وتعقيـد ، يتأكـد لديـه أهميـة معـاودة النظـر فـي كثيـر مـن المسـائل الفقهيـة التـي بنيـت علـى 
التعليل بالمناسبة أو قامت على دليل المصلحة أو العرف السائد ؛ كنـوازل المعـامالت المعاصـرة مـن 

والحــواالت وغيرهــا ،وقــد يكــون التمســك بنصــوص بعــض الفقهــاء  أنــواع البيــوع والســلم والضــمانات

                                 
  .  45/  2) اآلداب الشرعية البن مفلح 20(
؛ شــرح تنقــيح  393/  2؛ شــرح المحلــى علــى جمــع الجوامــع  91,  90/  1لة : المجمــوع ) انظــر : تحريــر النــزاع فــي المســأ21(

  .  369/  2؛ الوصول إلى علم أألصول البن برهان  574/  4؛ شرح الكوكب المنير  465؛ المسودة ص  432الفصول ص 
  ،   209,  208/  20) مجموع الفتاوى 22(
  .   175؛ االجتهاد في اإلسالم د . القرضاوي ص  88ط ص ) االجتهاد المعاصر بين االنضباط واالنفرا23(
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وشــروطهم التــي لــيس فيهــا نــّص صــريح أو إجمــاع مــن التضــييق والتشــدد الــذي ينــافي يســر وســماحة 
اإلسالم ، وخصوصاً إن احتاج الناس لمثل هذه المعامالت التـي قـد تـدخل فـي كثيـر مـن األحيـان فـي 

  باب الضرورة أو الحاجة الملحة .
ذلك ما نراه في مجتمعنـا المعاصـر مـن شـدة الحاجـة لمعرفـة بعـض أحكـام المعـامالت المعاصـرة ومن 

التــي تنــزل بحيــاة النــاس ، ولهــم فيهــا حاجــة ماســة ، أو مرتبطــة بمعاشــهم الخــاص مــن غيــر انفكــاك ، 
واألصل الشرعي فيهـا الحـل ، وقـد يطـرأ علـى تلـك المعـامالت مـا يخـّل بعقودهـا ممـا قـد يقربهـا نحـو 

منع والتحريم ، فيعمـد الفقيـه لتغليـب جهـة الحرمـة والمنـع فـي أمثـال تلـك العقـود التـي تشـعبت فـي ال
  . )25(، واألصل في المنافع اإلباحة  )24(حياة الناس ، مع أن األصل في العقود الجواز والصحة 

، وإمــا فيصــبح حــال أولئــك النــاس إمــا بحثــاً عــن األقــوال الشــاذة والمرجوحــة فيقلــدونها ولــن يعــدموها 
ينبذوا التقيد باألحكام الشرعية في معامالتهم وهي الطامة الكبرى، ولو وسع الفقهاء علـى النـاس فـي 
أمثال تلك العقود وضبطوا لهم صور الجواز واستثنوا منهـا صـور المنـع ووضـعوا لهـم البـدائل الشـرعية 

حريم التام لكـل تلـك العقـود خيراً من أن يحملوا الناس على هذا المركب الخشن من المنع العام والت
  )26(النازلة .

ــام الحــج مــن تزايــد مطــرد ألعــداد  ومــن األمثلــة فــي هــذا المجــال أيضــاً مــا يقــع فــي اآلونــة األخيــرة أي
الحجــاج ومــا يــنجم عنــه مــن تــزاحم عنيــف ومضــايقة شــديدة أدت إلــى تغيــر اجتهــاد كثيــر مــن العلمــاء 

مــن المــذاهب تخفيفـــاً علــى النـــاس مــن الضـــيق المفتــين فــي كثيـــر مــن المســـائل ، ومخالفــة المشـــهور 
والحرج ، وكم سيحصل للناس من شدة وكرب لو تمسك أولئـك العلمـاء بـأقوال أئمـتهم أو أفتـوا بهـا 

  دون اعتبار لتغير األحوال والظروف واختالف األزمنة والمجتمعات . 
أي الجمهـور ال يجـزئ فرمي الجـمار في أيام التشريق يبدأ مـن زوال الشمــس حتـى الغــروب ، وعلـى ر 

  )27(الرمي بعد المغرب . 
ومــع ذلــك اختــار كثيــر مــن المحققــين وجهــات اإلفتــاء جــواز الرمــي لــيالً مراعــاة للســعة والتيســير علــى 

  )28(الحجاج من الشدة والزحام .

                                 
  . 581/  4؛ الفتاوى الكبرى البن تيمية  120/  4) انظر : تهذيب الفروق 24(
؛ األشباه  352/  4؛ نهاية السول  177/  3؛ اإلبهاج  478/  1؛ القواعد للحصني  215/  1) انظر : البحر المحيط 25(

دل على هذه القاعدة ما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : (( الحالل ما أحا اهللا في  ، وي 133والنظائر للسيوطي ص 
كتابه ، والحرام ما حرم اهللا في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )) رواه الترمذي في كتاب اللباس ، باب ما جاء في لبس 

  . 1117/  2باب أكل الجبن والسمن ،  . ورواه ابن ماجه في كتاب األطعمة ، 220/  4الفراء 
  .  215/  1) انظر : الفكر السامي 26( 
؛ اإلقنــاع   250 / 3؛ المبــدع البــن مفلــح  377/  2اج للشــربيني ؛ مغنــي المحتــ 355/  1) انظــر : الكــافي البــن عبــد البــر 27(

  .    390/  1للحجاوي 
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ولعل الداعي يتأكـد لمعـاودة النظـر فـي حكـم الرمـي قبـل الـزوال وخصوصـاً للمتعجـل فـي اليـوم الثـاني 
التشريق ؛ لما ترتب علـى الرمـي بعـد الـزوال فـي السـنوات الماضـية مـن ضـيق وحـرج شـديد ،  من أيام

وال يخفــى أن القاعــدة فــي أعمــال الحــج كمــا أنهــا قائمــة علــى اتبــاع ســنة النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم 
قائمــة أيضــاً علــى رفــع الحــرج والتيســير . وقــد أفتــى بــالجواز بعــض األئمــة مــن التــابعين وهــو مــذهب 

  )29(حناف .األ
  التمسك بظاهر النصوص فقط .  -ب 

إن تعظــــيم النصــــوص وتقــــديمها أصــــل دينــــي ومطلــــب شــــرعي ال يصــــح للمجتهــــد نظــــر إذا لــــم يأخــــذ 
بالنصوص ويعمل بها ، ولكن االنحراف يحصل بالتمسك بظواهر النصـوص فقـط دون فقههـا ومعرفـة 

وقـد ظهـر  ((. صالح المزيد بقوله : مقصد الشرع منها .ومما يدل على وجود هذا االتجاه ما ذكره د 
في عصرنا من يقول : يكفي الشخص لكي يجتهد في أمور الشرع يقتنـي مصـحفاً مـع سـنن أبـي داود 

  .)30))(، وقاموس لغوي 
وهذا النوع من المتطفلين لم يشموا رائحة الفقه فضالً أن يجتهدوا فيه ، وقـد سـماهم د . القرضـاوي 

المدرسـة النصـية الحرفيـة ،  ((ق التشـبيه فـي نظـري ـ حيـث قـال عـنهم : ( بالظاهرية الجـدد ) ـ مـع فـار 
وهم الذين أسميهم ( الظاهرية الجدد ) وجلهم ممـن اشـتغلوا بالحـديث ، ولـم يتمرسـوا الفقـه وأصـوله 
، ولــم يطلعــوا علــى اخــتالف الفقهــاء ومــداركهم فــي االســتنباط وال يكــادون يهتمــون بمقاصــد الشــريعة 

  .)31))(غير الزمان والمكان والحال وتعليل األحكام بت
وهــؤالء أقــرب شــيء إلــى ألســنتهم وأقالمهــم إطــالق كلمــة التحــريم دون مراعــاة لخطــورة هــذه الكلمــة 
ودون تقـــديم األدلـــة الشـــافية مـــن نصـــوص الشـــرع وقواعـــده ســـنداً للتحـــريم وحمـــالً للنـــاس علـــى أشـــد 

ـــوُلوا ِلَمــا َتِصــُف [[[[نه : مجــاري التكليــف ، واهللا عــز وجــل قــد حــذر مــن ذلــك حيــث قــال ســبحا َوال تـَُق
َلـــى اللـــِه َأْلِســــَنُتُكْم اْلَكـــِذَب َهـــَذا َحــــالٌل َوَهـــَذا َحــــَراٌم لِتَـْفتَــــُروا َعَلـــى اللـــِه اْلَكــــِذَب ِإن الـــِذيَن يـَْفــــتَـُروَن عَ 

  .)32(]]]]اْلَكـِذَب ال يـُْفِلـُحوَن 

                                                                                               
؛ فتاوى الحج والعمرة والزيارة   385/  7مستنقع البن عثيمين اد ال؛ الشرح الممتع على ز   137/  2) انظر : بدائع الصنائع 28(

  .  110ص  ؛ جمع محمد المسند
؛ رسالة في فقه الحـج والعمـرة د . عبـد 328/  3؛ المغني   68/  4المبسوط للسرخسي  ؛ 138/  2) انظر : بدائع الصنائع 29(

  فقهية المعاصرة .  ) من مجلة البحوث ال33ضمن العدد ( 25-22الرحمن النفيسة ص 
  .  66) فقه األئمة األربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له ص 30(
  . 88) االجتهاد المعاصر ص 31(
  .   116) سورة النحل ،  آية  : 32(
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والمعرفة ُأوصدت وُأخـرج أقـوام مـن الملـة  فكم من المعامالت المباحة حرمت وكثير من أبواب العلم
زاعمــين فــي ذلــك كلــه مخالفــة القطعــي مــن النصــوص والثابــت مــن ظــاهر األدلــة ؛ ولــيس األمــر كــذلك 

  عند العلماء الراسخين . 
ال يجـوز للمفتـي أن يشـهد علـى اهللا ورسـوله بأنـه أحـل كـذا أو  ((يقول اإلمام ابن القيم  ـ رحمه اهللا ـ : 

به أو كرهه إال لما يعلـم أن األمـر فيـه كـذلك ممـا نـص اهللا ورسـوله علـى إباحتـه أوتحريمـه حرمه أو أوج
أو إيجابه أو كراهيته ..قال غير واحـد مـن السـلف : ليحـذر أحـدكم أن يقـول : أحـل اهللا كـذا أو حـّرم 

  .)   33))(كذا ، فيقول اهللا له كذبت لم أحل كذا ، ولم أحرمه 
ام اهللا تعــالى قاطعــة فــي النــوازل والواقعــات مــن دون علــم راســخ ال وهــذا التحــذير مــن إصــدار أحكــ  

  شك أنه يفضي إلى إعنات الناس والتشديد عليهم بما ينافي سماحة الشريعة ورحمتها بالخلق . 
ــر المجتمعــات والحكومــات حتــى جعلــوا فعــل المعاصــي ســبباً  وقــد وقــع فــي العصــور األخيــرة مــن كّف

إن  ((القـوم ؛ مـا قالـه مـاهر بكـري أحـد أعضـاء التكفيـر والهجـرة :  للخروج عن اإلسالم ، ومن أولئك
كلمة عاصي هي اسم من أسماء الكافر وتساوي كلمة كافر تماماً ، ومرجـع ذلـك إلـى قضـية األسـماء 

  !!؟) 34))(، إنه ليس في دين اهللا أن يسمى المرء في آٍن واحد مسلمًا وكافراً 
ر للنصوص دون معرفة دالالتها أعنت األمـة وأوقـع المسـلمين أن هذا المنهج القائم على النظر الظاه

ـــاس ، أو  ـــداد للخـــوارج فـــي تشـــديدهم وتضـــييقهم علـــى أنفســـهم والن فـــي الشـــدة والحـــرج ولعلـــه امت
  الظاهرية في شذوذهم نحو بعض األفهام الغريبة واآلراء العجيبة .

  الف . ج ـ الغلو في سد الذرائع والمبالغة في األخذ باالحتياط عند كل خ

دلــت النصــوص الكثيــرة علــى اعتبــار ســد الــذرائع واألخــذ بــه حمايــة لمقاصــد الشــريعة وتوثيقــاً لألصــل 
العام الـذي قامـت عليـه الشـريعة مـن جلـب المصـالح ودرء المفاسـد . وهللا در ابـن القـيم  ـ رحمـه اهللا ـ  

  -إذ يقول :
إنـــه يحرمهـــا ويمنـــع منهـــا ، تحقيقـــاً فـــإذا حـــّرم الـــرب تعـــالى شـــيئاً ولـــه طـــرق ووســـائل تفضـــي إليـــه ، ف ((

لتحريمه ، وتثبيتاً له ، ومنعاً من أن يقرب حمـاه ولـو أبـاح الوسـائل والـذرائع المفضـية إليـه لكـان ذلـك 
  .)35)) (نقصاً للتحريم وإغراًء للنفوس به 

ــذرائع مــا قــد تــؤول المبالغــة فــي األخــذ بهــا إلــى تعطيــل  ــار قاعــدة ســد ال ويحــدث اإلشــكال فــي اعتب
راجحة مقابل مصلحة أو مفسدة متوهمة يظنها الفقيه ؛ فيغلق الباب إساءًة للشرع مـن حيـث  مصالح

ال يشــعر كمــن ذهــب إلــى منــع زراعــة العنــب خشــية اتخــاذه خمــراً ، والمنــع مــن المجــاورة فــي البيــوت 

                                 
  .  134/  4) إعالم الموقعين 33(
  .   273. عبد الرحمن اللويحق ص ) نقالً من كتاب الغلو في الدين د 34(
  .     109/  3 ) إعالم الموقعين35(
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ــا ، فهــذه األمثلــة وغيرهــا اتفقــت األمــة علــى عــدم ســده ، ألن مصــلحته راجحــة فــال تتــرك  خشــية الزن
  )36(دة مرجوحة متوهمة . لمفس

وقـــد يحصـــل لـــبعض متفقهـــة العصـــر الحاضـــر المبالغـــة فـــي رفـــض االقتبـــاس مـــن األمـــم األخـــرى فيمـــا 
توصــــلت إليــــه مــــن أنظمــــة وعلــــوم ومعــــارف ومخترعــــات ؛ معتبــــرين ذلــــك مــــن اإلحــــداث فــــي الــــدين 

  )37(والمخالفة لهدي سيد المرسلين .
االقتصــاد والطــب يــرى أنهــا فــي غالبهــا قادمــة مــن والنــاظر فــي كثيــر مــن النــوازل المعاصــرة فــي مجــال 

الــدول الكــافرة وأن تعمــيم الحكــم بــالرفض بنــاًء علــى مصــدره ومنشــأه تحجــر وتضــييق . وال تــزال تــرد 
على الناس من المستجدات والوقائع بحكم اتصالهم باألمم األخرى من العادات والنظم ما لـو أغلـق 

ر دليـل وحجـة ؛ النفـض النـاس مـن حـول الـدين وغرقـوا المفتي فيـه علـى النـاس الحكـم وشـّدد مـن غيـ
فيهــا مــن غيــر حاجــة للســؤال ، ولــذلك كــان مــن المهــم ســد الــذرائع المفضــية إلــى مفاســد راجحــة وإن  
كانت ذريعة في نفسها مباحة كما ينبغي فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى طاعات وقربـات مصـلحتها 

  )38(راجحة .
  التشدد في الفتوى في النوازل :  .. ومن مالمح منهج التضييق و  

األخــذ باالحتيــاط عنــد كــل مســألة خالفيــة يــنهج فيهــا المفتــي نحــو التحــريم أو الوجــوب ســّداً لذريعــة 
التساهل في العمل باألحكام أو منعاً من الوقوع في أمٍر فيه نوع شبهة يخشـى أن يقـع المكلـف بهـا ، 

  حوال والظروف . فيجري هذا الحكم عامًا شامًال أنواع الناس واأل
  .)39(فمن ذلك منع عمل المرأة ولو بضوابطه الشرعية ووجود الحاجة إليه 

وكذلك تحريم كافة أنواع التصـوير الفـوتغرافي والتلفزيـوني مـع شـدة الحاجـة إليـه فـي أوقاتنـا المعاصـرة 
  لذلك . إلى غيرها من المسائل التي أثبت جمهور العلماء جوازها بالضوابط والشروط الصالحة )40(.

ويجب التنبيـه ـ فـي هـذا المقـام ـ علـى أن العمـل باالحتيـاط سـائغ فـي حـق اإلنسـان فـي نفسـه لمـا فيـه 
مــن الــورع واطمئنــان القلــب ، أمــا إلــزام العامــة واعتبــاره منهجــاً فــي الفتــوى فــإن ذلــك ممــا يفضــي إلــى 

  )41(وضع الحرج عليهم  . 

                                 
؛ مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية د . اليـــوبي  33/  2؛ الفـــروق للقرافـــي  449-448)انظـــر : شـــرح تنقـــيح الفصـــول للقرافـــي ص 36(

  584-574ص
   .   231صدها د . القرضاوي ص )انظر : السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقا37(
  .   109/  3ن ، إعالم الموقعي 449)انظر : شرح تنقيح الفصول ص 38(
؛  المـرأة مـاذا بعـد السـقوط ، تـأليف : بدريـة العـزاز   150 – 130.القرضـاوي ص  )انظر : مركز المرأة في الحياة اإلسـالمية د39(

  .  216 -199ص 
  .   88) انظر : االجتهاد المعاصر للقرضاوي ص 40(
  .    118يب محمود شاكر ص مي تأليف : من؛  العمل باالحتياط في الفقه اإلسال 194 -184/  1)انظر : الموافقات 41(
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لــــى إطالقهــــا بــــل اشــــترط العلمــــاء فــــي ؛  ليســــت ع)42(وقاعــــدة : اســــتحباب الخــــروج مــــن الخــــالف 
   -استحباب العمل بها شروطاً هي كالتالي :

أ ـ   أن ال يــــــؤدي الخــــــروج مــــــن الخــــــالف إلــــــى الوقــــــوع فــــــي محــــــذور شــــــرعي مــــــن تــــــرك ســــــنة                       
  ثابتة أو اقتحام مكروه أو ترك للعمل بقاعدة مقررة . 

  هذا الخالف ال يلتفت إليه . ب ـ  أن ال يكون دليل المخالف معلوم الضعف ف
  ج ـ  أن ال يؤدي الخروج من الخالف إلى الوقوع في خالف آخر . 

د ـ  أن ال يكون العامل بالقاعدة مجتهداً ؛ فإن كـان مجتهـداً لـم يجـز لـه االحتيـاط فـي المسـائل التـي 
  )43(براهين .يستطيع االجتهاد فيها بل ينبغي عليه أن يفتي الناس بما ترجح عنده من األدلة وال
  يقول د . الباحسين في بيان بعض آثار العمل باالحتياط في كل خالف حصل : 

ووجه الشبه في معارضة هذه القاعدة لرفع الحـرج ، هـو أنـه إذا كـان وجـوب االحتيـاط يعنـي وجـوب ((
تـي اإلتيان بجميع محتمالت التكليف ، أو اجتنابها عند الشك بها ، فإن فـي ذلـك تكثيـراً لألفعـال ال

ــتالءم مــع إرادة التخفيــف  ســيأتي بهــا المكلــف أو ســيجتنبها ، وفــي هــذه الزيــادة فــي األفعــال مــا ال ي
والتيســـير ورفـــع الحـــرج ، بـــل قـــال بعـــض العلمـــاء : إنـــه لـــو بنـــى المكلـــف يومـــاً واحـــداً علـــى االلتـــزام 

مـاً ، فكيـف باالحتياط في جميع أموره مما خرج من موارد األدلة القطعية لوجـد مـن نفسـه حرجـاً عظي
لو بنـى ذلـك جميـع أوقاتـه ، وأمـر عامـة المكلفـين حتـى النسـاء وأهـل القـرى والبـوادي فـإن ذلـك ممـا 

  . )44))(يؤدي إلى حصول الخلل في نظام أحوال العباد ، واإلضرار بأمور المعايش
  والمدرسة الثانية : وهي التي تميزت بالمبالغة في التساهل والتيسير .

  ومن أهم معالمها :
  اإلفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص : - ا

إن المصلحة المعتبرة شرعاً ليست بذاتها دليًال مستقًال بل هي مجموع جزئيات األدلـة التفصـيلية مـن 
القرآن والسنة التي تقوم على حفـظ الكليـات الخمـس فيسـتحيل عقـالً أن تخـالف المصـلحة مـدلولها 

عــن طريــق النصــوص الجزئيــة فيكــون ذلــك مــن قبيــل معارضــة  أو تعارضــه وقــد أُثبتــت حجيــة المصــلحة
  )45(المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه وهذا باطل .

                                 
  .   210/  4؛ الفروق للقرافي  257)انظر : األشباه والنظائر للسيوطي ص 42(
د . صـالح ؛ رفـع الحـرج  257-254؛ العمل باالحتياط في الفقه اإلسالمي ص  258) انظر : األشباه والنظائر للسيوطي ص 43(

  .  130-115احسين ص وب الب؛ رفع الحرج د . يعق  348-337بن حميد ص 
  .   116,  115) رفع الحرج ص 44(
  .  110)  انظر : ضوابط المصلحة د . البوطي ص 45(
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فالمصلحة عند العلماء ما كانت مالئمة لمقاصد الشريعة ال تعارض نصاً أو إجماعاً مع تحققها يقينيـاً 
ا عنـد عامـة الفقهـاء واألصـوليين أو غالباً وعموم نفعها في الواقع ، أما لو خالفـت ذلـك فـال اعتبـار بهـ

إال مـا ُحِكــي عــن اإلمــام الطــوفي ـ رحمــه اهللا ـ أنــه نـادى بضــرورة تقــديم المصــلحة مطلقــاً علــى الــنص 
    )46(واإلجماع عند معارضتهما له .

وواقـــع اإلفتـــاء المعاصـــر جـــنح فيـــه بعـــض الفقهـــاء والمفتـــين إلـــى المبالغـــة فـــي العمـــل بالمصـــلحة ولـــو 
بـر ومـن ذلـك مـا قالـه الشـيخ محمـد الغزالـي ـ رحمـه اهللا ـ فـي جـواز تـولي المـرأة خالفـت الـدليل المعت
إن النبــي صــلى اهللا عليـــه وســلم قــرأ علــى النــاس فـــي مكــة ســورة النمــل وقـــص  ((للمناصــب العاليــة : 

علــيهم فــي هــذه الســورة قصــة ملكــة ســبأ التــي قــادت قومهــا إلــى الفــالح واألمــان بحكمتهــا وذكائهــا ، 
ــ إلـى أن قـال ـ هـل خـاب قـوم …سل حكماً في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي ويستحيل أن ير 

  .)   47(ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس ))
لـن يفلـح قـوم ولـوا  ((وال شك في معارضة هذا الكالم لما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله : 

  .)  48( ))أمرهم امرأة 
فضيلة المفتي السابق بجمهورية مصر العربية على جـواز الفوائـد المصـرفية  ومن ذلك أيضاً ما أفتى به

  )49(مع معلومية الربا فيها ، ومخالفته للنصوص واإلجماع المحرم للربا قليله وكثيره .
وظهر في اآلونة األخيرة بعض الفتـاوى التي أباحت بيع الخمر من أجل مصلحة البالد فـي اسـتقطاب 

ــبالد ، وإباحــة الســياحة  ، وإباحــة اإل فطــار فــي رمضــان مــن أجــل أال تتعطــل مصــلحة األعمــال فــي ال
ــين الجنســين فــي مرافــق  ــا مــن أجــل تنشــيط الحركــة التجاريــة والنهــوض بهــا ، والجمــع ب التعامــل بالرب

  . )50(المجتمع لما في ذلك من تهذيب لألخالق وتخفيف للميل الجنسي بينهما !! ؟ 
، بــل وبعضــها جــوزت أن تمثــل المــرأة  )51(والبنــات فــي الميــراث  وبعضــها جــوزت التســوية بــين األبنــاء

  )52(وتظهر في اإلعالم بحجة التكييف مع تطورات العصر بفقه جديد وفهم جديد .

                                 
 78/  6؛ البحـر المحـيط  446؛ شرح تنقيح الفصول ص  432/  4؛ شرح الكوكب المنير  293/  2)  انظر : المستصفى 46(
 75؛ االستصالح والمصلحة للزرقا ص  187بط المصلحة ص ؛ ضوا 242؛ إرشاد الفحول ص  412؛ تقريب الوصول ص  79, 

  . 552-525؛ نظرية المصلحة لحسين حامد حسان ص  261-245؛ السياسة الشرعية للقرضاوي ص 
  .  50,  47)  السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 47(
  ).  4073عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، رقمه( )أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى اهللا 48(
ويتضـمن الكتـاب الـرد  356– 330/  1قهيـة المعاصـرة ) انظر : رّد  د . السالوس في كتابه : االقتصاد اإلسـالمي والقضـايا الف49(

  على من أجاز الفوائد الربوية مثل د . عبد المنعم نمر  و  د. . الفنجري وغيرهم .
، دار الشـــروق ، الطبعـــة الثالثـــة  79؛ تزييـــف الـــوعي لفهمـــي هويـــدي ص  313و  312بـــن حميـــد ص ) انظـــر : رفـــع الحـــرج ال50(

هــ  فقـد نقـل عـن د . محمـد فرحـات عـدم مالئمـة حـد السـرقة وتحـريم الربـا للواقـع والمصـلحة . مـن خـالل كتابـه ( المجتمـع  1420
  .  88و 78والشريعة والقانون ) ص 

  . 82 70؛ االجتهاد المعاصر ص  253القرضاوي ص ) انظر . السياسة الشرعية د . 51(
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  وكل هذه وغيرها خرجت بدعوى العمل بالمصلحة ومواكب الشريعة لمستجدات الحياة .
  تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب :  –ب 

 ((ثابتـة بــالقرآن والسـنة ال بـأس فــي العمـل بهـا لقـول النبــي صـلى اهللا عليـه وســلم : الـرخص الشـرعية ال
  .) 53)) (إن اهللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 

أمــا تتبــع رخــص المــذاهب االجتهاديــة والجــري وراءهــا دون حاجــة يضــطر إليهــا المفتــي ، والتنقــل مــن 
ئمـة فـي مسـألة واحـدة بغيـة التـرخص ، فهـذا المـنهج قـد  مذهب إلى آخر واألخـذ بـأقوال عـدد مـن األ

إنــي أخــاف  ((كرهــه العلمــاء وحــذروا منــه ، وإمــامهم فــي ذلــك النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم لمــا قــال : 
ــا تفــتح علــيكم  ــالقرآن ، ودني ــافق ب ــة عــالم ، وجــدال من ــاً وهــي كائنــات : زل ــة )  54)) (علــيكم ثالث . فزل

  زلل العاَلم عليها فمن تتبع زلل العلماء اجتمع فيه الشر كله . العاِلم مخوفة بالخطر لترتب 
وقد حكى بعض المعاصرين خالفـاً بـين العلمـاء فـي تجـويز األخـذ بـرخص العلمـاء لمـن كـان مفتيـاً أو  

  )55(ناظراً في النوازل .

    -ولعل حكاية الخالف ليست صحيحة على إطالقها وذلك لألسباب التالية :  
ذي ذكــروه فــي جــواز تتبــع الــرخص أخــذوه بنــاًء علــى الخــالف فــي مســألة الجــواز أن الخـالف الــ  -1

للعامي أن يتخير فـي تقليـده مـن شـاء ممـن بلـغ درجـة االجتهـاد ، وأنـه ال فـرق بـين مفضـول وأفضـل ، 
ومــع ذلــك فــإنهم وإن اختلفــوا فــي هــذه المســألة إال أنهــم اتفقــوا علــى أنــه إن بــان لهــم األرجــح مــن 

                                                                                               
  ) في مناقشة د . القرضاوي حول تمثيل المرأة .  1321) انظر : مقال د . سعيد الغامدي في مجلة المجتمع العدد (52(
رجـــال وقــال :" رواه الطبرانــي فــي الكبيــر والبــزار ورجــال البــزار ثقــات وكــذلك  162/  3) أخرجــه الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد 53(

  ) . 1885رقم (  383/  1الطبراني" وانظر صحيح الجامع لأللباني 
من حديث معاذ وقال : " رواه الطبراني فـي الثالثـة وفيـه عبـد الحكـيم بـن منصـور  186/  1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 54(

، وهــذا الحـديث لــه شــواهد  347/  3/ 2وهـو متــروك الحـديث " وذكــر لــه شـواهد ال تخلــو مــن ضـعف ، ورواه البيهقــي فـي الشــعب 
، حليـة األوليـاء  26/  2، الفقيـه والمتفقـه  980/  2مرفوعة وموقوفة  يقوى بها إلى الحسن لغيره . انظر : جامع بيان العلم وفضـله 

4  /196 .  
ن ( التلفيـق فـي الفتـوى ؛ بحث د . سـعد العنـزي بعنـوا41/  9د. وهبه الزحيلي   ). انظر : المستدرك من الفقه اإلسالمي وأدلته55(

هـــ ؛ بحــوث مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي ، العــدد 1420)  38، مجلــة الشــريعة والدراســات اإلســالميةالعدد (  305 -274) ص 
، ومن هذه البحوث التي تناولت مسألتنا : بحث د . وهبـه الزحيلـي و د . عبـد اهللا محمـد عبـد اهللا والشـيخ  565 – 41/  1الثامن 

، والشــيخ محمــد رفيــع العثمــاني ، ود . حمــد الكبيســي والشــيخ مجاهــد القاســمي ، ود . حمــداتي شــبيهنا مــاء العينــين خليــل المــيس 
وغيرهم . وقد ذهب بعضهم إلى جواز التلفيق وتتبع الرخص ونسبوا القول بـالجواز لإلمـام القرافـي وأكثـر أصـحاب الشـافعي والـراجح 

  ب مسلم الثبوت .  عند الحنفية وأنه اختيار ابن الهمام وصاح



 14

هم تقليده وال يجوز لهم أن يتتبعوا في ذلك رخص العلماء وزللهم والعمـل بهـا دون فيلزمين المجتهدي
    )56(حاجه أو ضابط .

فـــال يصـــح أن ُيحكـــى خـــالٌف للعلمـــاء فـــي مســـألة تخريجـــاً علـــى مســـألة أخـــرى تخالفهـــا فـــي المعنـــى  
 يجـوز لـه المفتـي فـال ووالمضمون ، وال تالزم بينها وذلك أن الخالف في حق العامي ، أما المجتهد 

    )57(أن يفتي إال بما توصل إليه اجتهاده ونظره .
أن بعض العلماء جّوز الترخص في األخذ بأقوال أي العلماء شاء وهذا إنما هو في حق العوام ـ  -2

كما ذكرنا ـ كذلك أن يكون في حاالت االضطرار وأن ال يكون غرضه الهوى والشهوة ، يقول 
وفي فتاوى النووي الجزم بأنه ال يجوز تتبع الرخص ،  ((في ذلك : اإلمام الزركشي  ـ رحمه اهللا ـ 

وقال في فتاٍوله أخرى ؛ وقد سئل عن مقلد مذهب : هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة 
لضرورة ونحوها ؟ ، أجاب : يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح لإلفتاء إذا سأله اتفاقًا من غير 

   )58(. ))من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك  تلّقط الرخص وال تعمد سؤال
فالعلمــاء ال يجـــوزون تتبـــع الـــرخص إال فـــي حـــاالت خاصــة يبّررهـــا حاجـــة وحـــال الســـائل لـــذلك ال أن 

  )59(يكون منهجاً لإلفتاء يتبعه المفتى مع كل سائل أوفي كل نازله بالهوى والتشهي .
حتى لو كان عاميًا ومن أولئك  الرخصأن هناك من العلماء من حكى اإلجماع على حرمة تتبع  – 3

 ابن عبد البر حيث قال رحمه وكذلك )61(وابن الصالح ـ رحمه اهللا ـ)60(اإلمام ابن حزم ـ رحمه اهللا ـ
   )62))(ال يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً ((:اهللا

رخص وتتبعها وقد أفاض اإلمام الشاطبي ـ رحمه اهللا ـ في اآلثار السيئة التي تنجم عن العمل بتلّقط ال
  )63(من المذاهب وخطر هذا المنهج في الفتيا .

والتسـاهل المفـرط لـيس مـن سـيما العلمـاء األخيـار وقـد جعـل ابـن السـمعاني ـ رحمـه اهللا ـ مـن شـروط  
  رحمه اهللا ـ المتساهلين نوعين :  ف عن الترخيص والتساهل ، ثم صنف العلماء أهل االجتهاد : الك

                                 
؛  325/  6؛ البحــر المحــيط  404/  2؛ فــواتح الرحمـوت  432؛ شــرح تنقـيح الفصــول ص  390/  2) انظـر : المستصــفى 56(

؛ إرشــاد  230؛ األحكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن األحكــام ص  1024/  3؛ روضــة النــاظر  571,577/  4شــرح الكوكــب المنيــر 
  . 272,  271الفحول ص 

  .  233، االجتهاد والتقليد د . الدسوقي ص  98/  5الموافقات ( الحاشية )  ) انظر :57(
  . 326/  6) البحر المحيط 58(
  . 126,  125، أدب المفتي والمستفتي ص  99/  5) انظر : الموافقات 59(
  . 58) مراتب اإلجماع ص 60(
  125) أدب المفتي والمستفتي ص 61(
؛حاشـية العطـار علـى جمـع   406/ 2؛  فـواتح الرحمـوت  578/  4رح الكوكـب المنيـر ) جامع بيان العلـم وفضـله ؛  انظـر : شـ62(

  . 442/  2الجوامع 
  . 105 – 79/  5) انظر : الموافقات 63(
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  األدلـة وطرق األحـكام ويأخـذ ببـادئ النظر وأوائـل  أن يتـساهل في طلـب -1 ((
  الفكر فهذا مقصر في حق االجتهاد وال يحل له أن يفتي وال يجوز .       

  . )64))(أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آثم من األول  - 2  
إلـى اتبـاع الهـوى وانخـرام نظـام الشـريعة والمالحظ أن منهج التساهل القائم على تتبع الرخص يفضي 

فإذا عرض العامي نازلته على المفتي ، فهو قائل له : أخرجني عن هواي ودلنـي علـى اتبـاع الحـق ،  ((
أو  )65))(فـــال يمكـــن والحـــال هـــذه أن يقـــول لـــه : فـــي مســـألتك قـــوالن فـــاختر لشـــهوتك أيهمـــا شـــئت 

لـو أن رجـالً  ((إلمـام أحمـد ـ رحمـه اهللا ـ : سأبحث لـك عـن قـوٍل ألهـل العلـم يصـلح لـك ، وقـد قـال ا
عمل بكل رخصه ؛ بقول أهل الكوفة فـي النبيـذ ، وأهـل المدينـة فـي السـماع ، وأهـل مكـة فـي المتعـة  

  )66(. ))كان فاسقاً 
دخلـت علـى المعتضـد فـدفع إلـي كتابـاً فنظـرت  ((ويروى عن إسماعيل القاضي ـ رحمه اهللا ـ أنه قال : 

ــه الــ ــديق فيــه وقــد جمــع في ــه كــل مــنهم، فقلــت : مصــنف هــذا زن رخص مــن زلــل العلمــاء ومــا احــتج ب
،فقال: لم تصح هذه األحاديـث ؟ قلـت: األحاديـث علـى مـا رويـت ولكـن مـن أبـاح المسـكر لـم يـبح 
المتعة ، ومن أباح المتعة لـم يـبح المسـكر ، ومـا مـن عـالم إال ولـه زلـة ، ومـن جمـع زلـل العلمـاء ، ثـم 

  .) 67))(أمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب أخذ بها ذهب دينه ، ف
ولعل واقعنا المعاصر يشهد جوانب من تساهل بعض الفقهاء في التلفيق بين المذاهب وتتبع 
الرخص كما هو حاصل عند من يضع القوانين واألنظمة أو يحتج بأسلمة القانون بناًء على هذا النوع 

  منهج فإنها تقدر بقدرها  .من التلفيق ، أما حاالت الضرورة في األخذ بهذا ال

  التحايل الفقهي على أوامر الشرع .  –ج 
وهو من مالمح مدرسة التساهل والغلو في التيسير ؛ وقد جاء النهي في السـنة عـن هـذا الفعـل حيـث 

ال ترتكبـوا مــا ارتكـب اليهـود فتسـتحلوا محـارم اهللا بـأدنى الحيــل  ((قـال النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم : 
)((68( .  
وفي ذلك يقول اإلمـام القرافـي ـ رحمـه اهللا ـ  )69(ى ذلك اتفق أكثر أهل العلم على عدم تجويزه .وعل 

ال ينبغــي للمفتــي : إذا كــان فــي المســألة قــوالن : أحــدهما فيــه تشــديد واآلخــر فيــه تخفيــف ؛ أن  ((: 

                                 
  . 117/  2) تهذيب الفروق 64(
  . 97/  5) الموافقات 65(
  . 272؛  إرشاد الفحول ص   325/  6) البحر المحيط 66(
  . 272) إرشاد الفحول ص 67(
ورده الحافظ ابن القيم في حاشيته على سنن أبـي داود وقـال فيـه : رواه ابـن بطـة وغيـره بإسـناد حسـن ، وقـال أيضـاً : وإسـناده ) أ68(

  .  244/  9مما يصححه الترمذي . انظر : عون المعبود 
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نــة فــي يفتــي العامــة بالتشــديد والخــواص مــن والة األمــور بــالتخفيف وذلــك قريــب مــن الفســوق والخيا
ـــه وتقـــواه ،  ـــدين والتالعـــب بالمســـلمين ، ودليـــل علـــى فـــراغ القلـــب مـــن تعظـــيم اهللا تعـــالى و إجالل ال

    )70))(وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق نعوذ باهللا من صفات الغافلين 
لــه واقعــة ، فأفتــاه وقـد حكــى أبــو الوليـد البــاجي ـ رحمــه اهللا ـ  عــن أحــد أهـل زمانــه أخبــره أنــه وقعـت 

جماعــة مــن المفتــين بمــا يضــره وكــان غائبــاً ، فلمــا حضــروا قــالوا : لــم نعلــم أنهــا لــك ، وأفتــوه بالروايــة 
  )71(األخرى ، قال: وهذا مما ال خالف بين المسلمين المعتد بهم في اإلجماع أنه ال يجوز .

عـة علـى المفتـي ومـا هـو مشـروع لـه وقـد فصـل اإلمـام ابـن القـيم ـ رحمـه اهللا ـ القـول فـي الحيـل الممنو 
  حيث قال : 

ال يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، وال تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبـع ذلـك  ((
فســـق وُحـــرَِم اســـتفتاؤه ، فـــإن حســـن قصـــده فـــي حيلـــة جـــائزة ال شـــبهة فيهـــا وال مفســـدة ، لتخلـــيص 

وقـــد أرشـــد اهللا نبيـــه أيـــوب عليـــه الســـالم إلـــى  المســـتفتي بهـــا مـــن حـــرج جـــاز ذلـــك ، بـــل اســـتحب ،
وأرشـد النبـي صـلى اهللا   التخلص مـن الحنـث بـأن يأخـذ بيـده ضـغثاً فيضـرب بـه المـرأة ضـربًه واحـدة .

  عليه وسلم بالًال إلى بيع التمر بدراهم ، ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر ، فيخلص من الربا . 
لحيــل مــا أوقــع فــي المحــارم أو أســقط مــا أوجبــه اهللا فأحســن المخــارج مــا خّلــص مــن المــآثم وأقــبح ا

  .)  72))(ورسوله من الحق الالزم واهللا الموفق للصواب 
وقــد وقــع كثيــر مــن الفقهــاء المعاصــرين فــي اإلفتــاء بجــواز كثيــر مــن المعــامالت المحرمــة تحــايالً علــى 

تحايـل علـى إسـقاط الزكـاة أوامر الشرع ؛ كصور بيع العينة المعاصرة ومعامالت الربا المصـرفية ، أو ال
أو اإلبــراء مــن الــديون الواجبــة ، أو مــا يحصــل فــي بعــض البلــدان مــن تجــويز األنكحــة العرفيــة تحــايالً 
على الزنا ، أو تحليل المرأة لزوجها بعد مباينتـه لهـا بـالطالق ،وكـل ذلـك وغيـره مـن التحايـل المـذموم 

  )73(في الشرع .
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؛  91/  5وافقات ؛ الم 51/  1؛ تبصرة الحكام البن فرحون  81/  1؛ المجموع  111) انظر : أدب المفتى والمستفتي ص 69(

  . 442/  2؛ حاشية العطار على جمع الجوامع  175/  4إعالم الموقعين 
  . 250) اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص 70(
  . 64/  1) انظر : تبصرة الحكام 71(
  . 171,  170/  4) إعالم الموقعين 72(
   . 187/  5،  116 – 108/  3وما بعدها ؛ الموافقات  430/  3) انظر : الفتاوى الكبرى 73(
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الشريعة اإلسالمية شريعة تتميز بالوسطية واليسر ولذا ينبغي للناظر فـي أحكـام النـوازل مـن أهـل الفتيـا 
واالجتهاد أن يكونوا علـى الوسـط المعتـدل بـين طـرف التشـدد واالنحـالل كمـا قـال اإلمـام الشـاطبي ـ 

علــى المعهــود الوســط فيمــا يليــق  المفتــي البــالغ ذروة الدرجــة هــو الــذي يحمــل النــاس(( رحمــه اهللا ـ : 
  بالجمهور فال يذهب بهم مذهب الشدة وال يميل بهم إلى طرف االنحالل . 

والـــدليل علـــى صـــحة هـــذا أن الصـــراط المســـتقيم الـــذي جـــاءت بـــه الشـــريعة ؛فإنـــه قـــد مـــّر أن مقصـــد 
الشـــارع مـــن المكلـــف الحمـــل علـــى التوســـط مـــن غيـــر إفـــراط وال تفـــريط ، فـــإذا خـــرج عـــن ذلـــك فـــي 

مستفتين ؛ خرج عن قصد الشارع ولذلك كـان مـا خـرج عـن المـذهب الوسـط مـذموماً عنـد العلمـاء ال
فإن الخروج إلـى األطـراف خـارج عـن العـدل ، وال تقـوم بـه مصـلحة الخلـق ، أمـا طـرف …الراسخين 

التشديد فإنه مهلكة وأما طرف االنحالل فكذلك أيضـاً ؛ ألن المسـتفتي إذا ُذِهـَب بـه مـذهب العنـت 
حرج بـُغض إليه الدين وأدى إلى االنقطاع عن سلوك طريق اآلخرة ، وهو مشـاهد ، وأمـا إذا ُذِهـَب وال

به مـذهب االنحـالل كـان مظنـة للمشـي علـى الهـوى والشـهوة ، والشـرع إنمـا جـاء بـالنهي عـن الهـوى 
  .)  74))(واتباع الهوى مهلك ، واألدلة كثيرة 

المتشددة والمتساهلة كان من أجل أن يتبين لنا من ولعل ما ذكرناه من مالمح للمناهج األخرى 
  خاللها المنهج المعتدل ؛ وذلك أن األشياء قد تعرف بضدها وتتمايز بنقائضها. 

وقـــد أجـــاز بعـــض العلمـــاء للمفتـــي أن يتشـــدد فـــي الفتـــوى علـــى ســـبيل السياســـة لمـــن هـــو مقـــدم علـــى 
ا تقتضــيه األدلــة لمــن هــو مشــدد المعاصــي متســاهل فيهــا ، وأن يبحــث عــن التيســير والتســهيل علــى مــ

    )75(على نفسه أو غيره ، ليكون مآل الفتوى : أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط .
ولذلك ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي أو واقع النازلة فيسير في نظره نحو الوسط المطلـوب 

ق مقتضـى األدلـة الشـرعية وأصـول باعتدال ال إفراط فيه نحو التشدد وال تفريط فيه نحو التسـاهل وفـ
إنمـا العلـم عنـدنا الرخصـة مـن ثقـة  ((الفتيـا ، ومـا أحسـن مـا قالـه اإلمـام سـفيان الثـوري ـ رحمـه اهللا ـ  : 

  .  )76))(فأما التشدد فيحسنه كل أحد 
  والظاهر أنه يعني تتبع مقصد الشارع باألصلح الميسور المستند إلى الدليل الشرعي. 

اه هو اتجاه أهل العلـم والـورع واالعتـدال ، وهـي الصـفات الالزمـة لمـن يتعـرض والشك أن هذا االتج
  للفتوى والتحدث باسم الشرع ، وخصوصاً في هذا العصر . 

                                 
  . 278-5/276) الموافقات 74(
  . 51/  1؛ المجموع  111,112؛  أدب المفتي والمستفتي ص  286/  2) انظر : الموافقات 75(
  . 784/  1) جامع بيان العلم وفضله 76(
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ــالهوى ، واالعتــدال هــو  فــالعلم هــو العاصــم مــن الحكــم بالجهــل ، والــورع هــو العاصــم مــن الحكــم ب
أن يســـود ، وهـــو االجتهـــاد الشـــرعي  العاصـــم مـــن الغلـــو والتفـــريط ، وهـــذا االتجـــاه هـــو الـــذي يجـــب

    )77(الصحيح وهو الذي يدعو إليه أئمة العلم المصلحون .
ومن هنا كانت الحاجة ماسة لضبط الفتاوى عنـد العمـل بالتيسـير تحقيقـا لمقصـد الشـارع مـن تكليـف 

  العباد باألصلح لهم في الدنيا أو األخرة .
  العلماء عند النظر في النوازل المعاصرة فمنها : ولعلي أن أشير إلى بعض ضوابط التيسير التي قررها
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يتعلق بالنظر في النوازل شـروط جمـة منهـا العلـم والعدالـة ؛ فشـرط العلـم يـدخل فيـه اإلخبـار بـالحكم 
  الشرعي على الوجه األكمل بعد معرفة الواقعة من جميع جوانبها . 

يه عدم التساهل في الفتوى بالشرع والمحاباة فيها ، مع مراعاة وجه الحق وشرط العدالة يدخل ف
في كل ذلك والنظر إلى مشكالت الناس برحمة ويسر الشرع ، وحمل أفعالهم على الوسط في 

  أحكامه .
إلى غيرها من الشروط التي ذكرها أهل العلم فيمن يتصدى للنظر واإلفتاء ، وهي كالتكملة والتتمة 

  أن يكون عليه الناظر من العدالة والعلم .لما ينبغي 
إال أن خطة النظر واالجتهاد واإلفتاء في النوازل والواقعات قد أصابتها عوارض أخرجتها عن النهج 
الذي قرره أهل العلم من مبادئ وأسس للنظر ، وهذا النوع من الخلل إما أن يكون من جهة الزيغ 

ي تناول هذه المستجدات ، وإما من جهة انحراف الناظر في إصدار األحكام ، أو في كيفية النظر ف
وعدم إخالصه وتقواه في فتواه واجتهاده ؛ مما جعل بعض األئمة والعلماء يتذمرون ويشتكون من 

  ذلك في كل عصر يخرج فيه أهل النظر واالجتهاد عن الطريق السوي .
ما  ((رحمه اهللا ـ حيث قال : وقد حصل ما يدل على ذلك في عهد مبكر يشهد عليه اإلمام مالك ـ 

شيء أشد علّي من أن ُأسأل عن مسألة من الحالل والحرام ألن هذا هو القطع في حكم اهللا ، ولقد 
أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه ، ورأيت 

على ما يصيرون إليه غدًا لقللوا من هذا ، أهل زماننا هذا يشتهون الكالم فيه والفتيا ، ولو وقفوا 
: خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير  )78(وإن عمر بن الخطاب وعليًا وعلقمة 

                                 
؛  178. القرضـاوي ص  ؛ االجتهـاد فـي اإلسـالم د 91؛ االجتهـاد المعاصـر ص  59) انظر : الفتوى في اإلسالم للقاسمي ص 77(

؛  115 – 112. عبـد الحميـد مهيـوب ص  ؛ أحكـام الفتـوى واالسـتفتاء د 111الفتوى بين االنضباط والتسيب د . القرضـاوي ص 
  . 232أصول الفتوى والقضاء د . محمد رياض ص 

ة النبـي صــلى اهللا عليـه وســلم ) يحتمـل أن يكـون علقمــة بـن وقــاص الليثـي المــدني ، وذكـر مســلم وابـن عبـد البــر أنـه ولــد فـي حيــا78(
وذكــره ابــن منــده فــي عــداد الصــحابة وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي التقريــب : " ثقــة ثبــت ، أخطــأ مــن زعــم أن لــه صــحبه " التقريــب ( 

  . 240/  7) ، انظر : تهذيب التهذيب   4701
س بـه سـمتاً وهـدياً .وكـان بعـض أصـحاب ويحتمل أن يكون علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود رضـي اهللا عنـه وكـان أشـبه النـا

  هـ . وذكر مالٍك له في الصحابة تجّوز . 62النبي صلى اهللا عليه وسلم يسألونه ويستفتونه ، توفي عام 
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القرون الذين بعث فيهم النبي صلى اهللا عليه وسلم كانوا يجمعون أصحاب النبي صلى اهللا عليه 
ذا قد صار فخرهم الفتيا ، فبقدر ذلك يُفتح لهم وسلم ويسألون ،ثم حينئٍذ يفتون فيها وأهل زماننا ه

  . )79))(من العلم 
ويتضح لنا من كالم اإلمام مالك ـ رحمه اهللا ـ المنهجية المثلى التي كان السلف رحمهم اهللا يتبعونها 
عند نظرهم واجتهادهم في األحكام والواقعات من عدم التسرع في الفتوى أو التقصير في بحثها ، 

، أو قلة التحري والتشاور في أمرها  ، مما يؤدي إلى انخراٍم ظاهٍر في نظام النظر والنظر فيها 
   )80(واالجتهاد و الفتيا أو تسيٍب واعتساٍف في احترام هذا المقام العالي من الشريعة . 

ومن أجل هذه األهمية في المحافظة على هذا المقام والتأكيد على ما يحتاجه الفقيه من ضوابط 
ظر ال سيما في النوازل المعاصرة التي يكثر فيها زلل األقدام وانحراف األفهام وذلك بما وشروط للن

تميز به عصرنا من صراعات ثقافية وتيارات فكرية باإلضافة إلى كثرة المؤثرات النفسية واالجتماعية 
د والسياسية مما يجعلها في عصرنا أشد من أي عصر مضى  ، ويزداد أمر االنحراف في االجتها

والنظر خطرًا تبعًا التساع دائرة انتشار هذه االجتهادات والفتاوى بواسطة وسائل اإلعالم الحديثة 
  من طبع ونشر وإذاعة وتلفزة . 
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الفقه وأعوصها حيث أن الناظر فيها يطرق موضوعات لم ئل إن فقه النوازل المعاصرة من أدق مسا 
تطرق من قبل ولم يرد فيها عن السلف قول ، بل هي قضايا مستجدة، يغلب على معظمها طابع 
العصر الحديث المتميز بابتكار حلول علمية لمشكالت متنوعة  قديمة وحديثة واستحداث وسائل 

  لدهر واهللا أعلم .جديدة لم تكن تخطر ببال البشر يوماً من ا
من هذا المنطلق كان ال بد للفقيه المجتهد من فهم النازلة فهمـاً دقيقـاً وتصـورها تصـوراً صـحيحاً قبـل 

 يء فــرع عــن تصــوره، وكــم أُتــى، والحكــم علــى الشــأو إجابــة الســائل عنهــا البــدء فــي بحــث حكمهــا 
لنـاس فـي واقعهـم يعيشـون أمـراً أو العالم من جهة جهله بحقيقة األمـر الـذي يتحـدث فيـه ؟ فا المفتي 

  ، والباحث يتصور أمراً آخر ويحكم عليه . 

                                                                                               
  . 27/  3،  صفة الصفوة  237/  7انظر ترجمته : تهذيب التهذيب 

  . 179/  1)  ترتيب المدارك 79(
؛ اآلداب الشـرعية البـن مفلـح  529،559 -501/  1؛ جـامع بيـان العلـم وفضـله  428-386/  2) انظر : الفقيه والمتفقـه 80(
؛ أصـول الفتـوى والقضـاء د . محمـد  47-6؛ تغلـيظ المـالم علـى المتسـرعين إلـى الفتيـا الشـيخ حمـود التـويجري ص  44-55/  2

  .   219و218رياض ص 
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فالبــد حينئــذ مــن تفهــم المســألة مــن جميــع جوانبهــا والتعــرف علــى جميــع أبعادهــا وظروفهــا وأصــولها 
    )81(وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك مما له تأثير في الحكم فيها.

ب إلـى أبـي موسـى األشـعري  رضـي اهللا عنهمـا مـا وألهمية هذا الضابط جاء في كتاب عمر بـن الخطـا
أمــا بعــد، فــإن القضــاء فريضــة محكمــة وســنة  ((يؤكــد ضــرورة الفهــم الــدقيق للواقعــة حيــث جــاء فيهــا : 

ثــم الفهــم الفهــم  فيمــا أدلــى …متبعــة ، فــافهم إذا ُأدلــَي إليــك ؛ فإنــه ال ينفــع تكلــم بــالحق ال نفــاذ لــه
وال ســنة ثــم قــايس األمــور عنــد ذلــك ، واعــرف األمثــال ثــم إليــك ممــا ورد عليــك ممــا لــيس فــي قــرآن 

  .) 82)) (اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اهللا وأشبهها بالحق 
زيـادة التثبـت والتحـري للمسـألة وعـدم االسـتعجال فـي الحكـم  أن يراعـي مفتي هناومما ينبغي أيضاً لل

صـل إليـه علـم ينـافي حقيقتهـا ومـا يلـزم عليها والتأني في نظره لها فقد يطرأ ما يغيـر واقـع المسـألة أو ي
منها ، فإذا أفتى أو حكم من خالل نظٍر قاصٍر أو قلة بحـٍث وتثبـٍت وتـرٍو فقـد يخطـئ الصـواب ويقـع 

  . )83(في محذور يزل فيه خلق كثير 
وقد جاء عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا يؤيـد التثبـت والتحـري فـي الفتيـا واالجتهـاد ؛ ومـن ذلـك 

  . )84)) (من أفتى بفتيا غير ثبت ، فإنما إثمه على من أفتاه  (( عليه وسلم : قوله صلى اهللا
، و يـروى عـن ابـن  )85)) (أجرأكم على الفتيا أجرأكم علـى النـار  ((وقال أيضاً عليه الصالة والسالم : 

  .   )86)) (من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون  ((مسعود رضي اهللا عنه قوله : 
اللهــم إن كــان  ((ن ابــن مســعود رضــي اهللا عنــه يســأل عــن المســألة فيتفكــر فيهــا شــهراً ، ثــم يقــول: وكــا

  .   )87))(صواباً فمن عندك ، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود 
إنـي ألفكـر فـي مسـألة منـذ بضـع عشـرة سـنة ، فمـا  ((وجـاء عـن اإلمـام مالـك ـ رحمـه اهللا ـ أنـه قـال : 

 )89))(ربمـا وردت علـي المسـألة فـأفكر فيهـا ليـالي  ((. وقال أيضاً :  )88())اتفق لي فيها رأي إلى اآلن 
.  

                                 
؛ ضوابط الدراسات الفقهية للعـودة  73, 72والتسيب ص  ؛ الفتوى بين االنضباط 848/  2) انظر : جامع بيان العلم وفضله 81(

89-92 .  
  ) سبق تخريجه ص         .82(
 237, 236؛ األحكام في تمييز الفتاوى عـن األحكـام ص  324, 323/  5؛ الموافقات  390/  2) انظر : الفقيه والمتفقه 83(

  . 31؛ المفتي في الشريعة اإلسالمية د . الربيعة ص 
، والخطيـب البغـدادي فـي الفقيـه والمتفقـه  116 – 112/  10، والبيهقـي فـي سـننه  321/  1ام أحمد في مستده ) رواه اإلم84(
ــره ، وصــححه الحكــام فــي المســتدرك  328/  2 ــذهبي ، وبنحــوه  61رقــم (  183/  1قــال محققــه وإســناده حســن لغي ) ووافقــه ال

  . 243/  4)  3649يا رقمه ( أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم ، باب التوقي في الفت
  . 69/  1) أخرجه الدارمي في سننه ، المقدمة ، باب الفتيا وما فيه من الشدة 85(
  . 1124/  2، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  416/  2) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 86(
  . 64/  1) إعالم الموقعين 87(
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والشك في داللة هذه األحاديث واآلثار على أهمية التثبت فـي الفتـوى وعـدم االسـتعجال فـي إجابـة   
كــل أحــٍد دون تــرٍو ونظــٍر ، فــالمفتي فــي النــوازل إذا وضــع نصــب عينيــه أهميــة خطتــه وشــرفها اتخــذ 

    )90(ثبت شعاره ضمن النجاح في القيام بمسئوليته الجسيمة .اإلخالص والت
حقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعّد له عّدته  ((يقول اإلمام ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ في ذلك : 

وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه , وال يكون في صدره حرج من قول الحق 
    )91)) (ناصره وهاديه ، وكيف وهو المنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب  والصدع به ، فإن اهللا

ومما ينبغي أن يراعيه الناظر في النوازل من التثبت والتحري استشارة أهل االختصاص  ، وخصوصاً 
في النوازل المعاصرة المتعلقة بأبواب الطب واالقتصاد والفلك وغير ذلك ، والرجوع إلى علمهم 

  . )92( ]]]]فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكنُتْم ال تـَْعَلُمونَ  [[[[التخصصات عمًال يقوله تعالى :في مثل تلك 
فإن كانت النازلة معلقة بالطب مثًال ، وجب الرجوع إلى أهل الطب وسؤالهم واالستيضاح منهم ، 

القتصاد أو وإن كانت النازلة متعلقة باالقتصاد والمال فُيرجع حينئٍذ ألصحاب االختصاص في ا
للمراجع المختصة في ذلك الشأن ، فالذي ال يعرف حقيقة النقود الورقية المعاصرة أفتى بأنها ال 

   )93(زكاة فيها ، أو أن الربا ال يجري فيها اعتماداً على أنها ليست ذهباً أو فضة . 
ى صحيحة كما أن الذي ال يعرف مجريات ما يسمى ( بأطفال األنابيب ) ال يستطيع أن يعطي فتو 

فيها بالحل أو الحرمة إال إذا وضحت له حاالت هذه العملية وفروضها ، فيستطيع حينئٍذ أن يعطي 
   )94(الحكم المناسب لكل حالة .

ولعل في اتباع هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم في االستشارة ضماٌن للمفتي من القول بال علم 
الجماعي في وقتنا الحاضر المتمثل بالمجامع   وخصوصًا فيما ينزل من مسائل معاصرة ، واالجتهاد

الفقهية وهيئات اإلفتاء ومراكز البحث العلمي تحقق الدور المنشود الذي ينبغي للمفتي أو المجتهد 
مراعاته وااللتزام به لتتسع دائرة العلم وتزداد حلقة المشورة من أجل الحيطة والكفاية في البحث 

  والنظر . 
ثم يذكر المسألة ـ أي المفتي ـ  ((ـ رحمه اهللا ـ معلقًا على أهمية  ذلك : يقول الخطيب البغدادي 

لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب ، ويسأل كل واحد منهم عما 

                                                                                               
  . 178/  1رك ) ترتيب المدا88(
  ) المرجع السابق .89(
  .  83) انظر :  فتاوى اإلمام الشاطبي د . أبو األجفان ص 90(
  . 9/  1) إعالم الموقعين 91(
  . 7) سورة األنبياء ، آية : 92(
  .  176) انظر : االجتهاد في الشريعة اإلسالمية د . القرضاوي ص 93(
  م .1997) عام 1ضمن مجلة أبحاث اليرموك العدد ( 130البصل ص ) انظر : بحث المدخل إلى فقه النوازل د . ابو 94(
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َوَشاِوْرُهْم ِفي [[[[عنده ، فإن في ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح ، وقد قال اهللا تبارك وتعالى : 
، وشاور النبي صلى اهللا عليه وسلم  في مواضع وأشياء وأمر بالمشاورة ، وكانت   )95(]]]]األْمِر 

  . )96)) (الصحابة تشاور في الفتاوى واألحكام 
3-  3 ��
��ل ا#�'��
� ا�A �Aا��
ذآ ا#د
$ وا


�Fح .ا� 

الحكم وهذا الضابط له فوائد على المفتي في أن يجمل الفتوى بدليلها ويبصر المستفتي باصل 
الذي سال عنه ويغلق باب المعندين في عدم اإلنكار على الفتوى او المستهترين حتى ال تكون 

  ذريعة في االنخالع من الدين وتحكيم اهوائهم في االتباع .
ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما  ((يقول اإلمام ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ في ذلك : 

لى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه ، فهذا لضيق َعطَِنه وقلة أمكنه ذلك وال يلقيه إ
بضاعته من العلم ، ومن تأمل فتاوى النبي صلى اهللا عليه وسلم  الذي قوله حجة بنفسه رآها 

  . )97)) (مشتملة على التنبيه على ِحكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته 
بعض الناس ذكر االستدالل في الفتوى وهذا العيب عاب  ((وقال ـ رحمه اهللا ـ في موضع آخر : 

أولى بالعيب ، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل ، فكيف يكون ذكر كالم اهللا ورسوله وإجماع 
  . )98)) (المسلمين وأقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم والقياس الصحيح عيباً 

ثم طال األمد  ((الصحابة والتابعين بقوله : ثم بّين ـ رحمه اهللا ـ ما صار إليه األمر في الفتوى بعد 
وبعد العهد بالعلم ، وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو ال  فقط ، وال يذكر 
للجواب دليًال وال مأخذاً ، وال يعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل ، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن 

مه ، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى ال يدري ما وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذ
  .)  99( ))حالهم في الفتاوى  ؟! 

4- � �'��
� ا
��; �- و�- ��! ا�A �4ح�
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وهذا األدب له من األهمية في عصرنا الحاضر القدر العظيم ، وذلك أن كثيرًا من المستجدات 
ن مجتمعات كافرة أو منحلة ال تراعي القيم والثوابت اإلسالمية الواقعة في مجتمعنا المسلم قادمة م

؛ فتغزو مجتمعاتنا بكل قوة مؤثرة ومغرية كالمستجدات المالية والفكرية واإلعالمية وغيرها .فيحتاج 
الفقيه إزاءها أن يقّر ما هو مقبول مباح شرعًا ويمنع ما هو محظور أو محرم مع بيانه لحكمة ذلك 

                                 
  . 159) سورة آل عمران : آية : 95(
  .  138؛ أدب المفتي والمستفتي ص   197/  4، انظر أيضاً : إعالم الموقعين  390/  2) الفقيه والمتفقه 96(
   123/  4) إعالم الموقعين  97(
  . 200/  4) المرجع السابق  98(
  . 200/  4السابق  )المرجع 99(
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وض المناسب واالجتهاد في وضع البدائل المباحة شرعًا حماية للدين وإصالحًا المنع وفتح الع
  والنصح في دين اهللا عز وجل .  للناس، وهذا من الفقه

من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء  ((كما قال اإلمام ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ : 
ما هو عوض له منه ، فيسد عليه باب المحظور فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه ؛ أن يدله على 

ويفتح له باب المباح وهذا ال يتأتى إال من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع اهللا وعامله بعلمه ؛ 
فمثاله من العلماء : مثال الطبيب العالم الناصح في األطباء ؛ يحمي العليل عما يضره ، ويصف له 

  بدان .ما ينفعه ، فهذا شأن أطباء األديان واأل
ما بعث اهللا من نبي إال كان حـقًا عليه أن  ((وفي الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  أنه قال : 

. وهذا شأن خلق الرسل  )100)) (يدل أمته على خـير ما يعلمه لهم ، وينـهاهم عن شر ما يعـلمه لهم 
  .  )101))(وورثتهم من بعدهم 

  
5-  $�A(
� ���ا�?�� �@��H ا
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 �'��
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إن اعتبار تحقيـق المصـلحة الشـرعية عنـد النظـر هـو مـن مقصـود الشـرع الـذي حـافظ علـى مـا يجلـب 
ــار حِجيــة  ــاًء علــى اعتب ــاظر فــي النــوازل بن ــراً مــا يكــون اجتهــاد الن ــه النفــع ويــدفع فيــه الضــرر ، وكثي في

بنوعهــا وال علــى اســتبعادها المصــلحة المرســلة التــي لــم يــرد فــي الشــرع نــٌص علــى اعتبارهــا بعينهــا أو 
    )102(ولكنها داخلة ضمن مقاصد الشرع الحنيف وجمهور العلماء على اعتبار حجيتها .

فلـو لـم تكـن المصـلحة المرسـلة حجـة أفضـى ذلـك أيضـاً  ((ولذلك قال اإلمام اآلمدي ـ رحمـه اهللا ـ : 
  . )103))(ياس فيها إلى خلو الوقائع عن األحكام الشرعية لعدم وجود النص أو اإلجماع أو الق

وواقعنا المعاصر يشهد على اعتبار المصلحة المرسلة في كثير من المسائل المستجدة في األنظمة 
  المدنية والدولية وصوٍر من التوثيقات الالزمة لبعض العقود المالية والزوجية وغيرها . 

البــاب بــالمنع علــى   وإذا لــم يكــن للفقيــه فهــم وإدراك لمقاصــد الشــرع وحفــظ ضــرورياته ؛ و إال أغلــق
  كثير من المباحات أو فتحه على مصراعيه بتجويز كثير من المحظورات . 

                                 
  ). 6659) أخرجه البخاري  في صحيحه بنحوه ، كتاب األحكام ، باب بطانة اإلمام وأهل مشورته البطانة والدخالء رقمه( 100(
  . 83,  87/  1؛ المجموع  83. انظر : الفتوى في اإلسالم للقاسمي ص  122/  4) إعالم الموقعين 101(
 32/  4؛ األحكـام لآلمـدي  79’87/  6؛ البحر المحيط   446قيح الفصول ص؛ شرح تن 141/  1) انظر : المستصفى 102(

ــاني علــى جمــع الجوامــع  ؛ إرشــاد  410؛ تقريــب الوصــول ص 432/  4؛ شــرح الكوكــب المنيــر   283 – 274/  2؛ حاشــية البن
  . 270؛ رفع الحرج د . الباحسين ص 240،الوجيز في أصول الفقه د . زيدان ص 242الفحول ص

  .   32/  4حكام ) اإل103(
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ولهـــذا ذكـــر األصـــوليون عـــَدة ضـــوابط مـــن أجـــل تحقـــق المصـــلحة المعتبـــرة والعمـــل بهـــا عنـــد النظـــر 
    -واالجتهاد ، وهي بإيجاز : 

  اندراج المصلحة ضمن مقاصد الشريعة .  -1
  نة . أن ال تخالف نصوص الكتاب والس -2
  أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها .  -3
  أن تكون المصلحة كلية .  -4
    )104(أال يفوت اعتبار المصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها .  -5

وممــا ينبغــي للنــاظر فــي النــوازل فــي هــذا المقــام ؛ أنــه إذا أفتــى فــي واقعــة بفتــوى مراعيــاً فيهــا مصــلحة 
ود فـي فتـواه ويغيـر حكمـه فيهـا فـي حالـة تغيّـر المصـلحة التـي روعيـت فـي شرعية ما ، فإن عليه أن يعـ

الفتوى األولى ،وال يخفـى أن تغيـر الفتـوى هنـا إنمـا هـوتغير فـي حيثيـات الحكـم ال تغيـر فـي الشـرع ، 
  والحكم يتغير بحسب حيثياته ومناطه المتعلق به ، وهذا أمر ظاهر . 

بــالد الكفــار فـــإن كانــت فيـــه مصــلحة مرجـــوة تعــود علـــى  ولعــل مــن األمثلـــة علــى ذلـــك : الســفر إلـــى
صــاحبها بــالنفع الــديني أو العلمــي أو المــادي كــان الســفر جــائزاً ، وإذا زالــت المصــلحة أو قلــت فــال 

  )105(يجوز حينئٍذ السفر للمضار المترتبة على ذلك.
ج  6@
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 )106)) (ي إلى مشـقة زائـدة فـي البـدن أو الـنفس أو المـال حـاالً أو مـآالً كل ما يؤد  ((يقصد بالحرج : 
التيسير على المكلفين بإبعاد المشـقة عـنهم فـي مخـاطبتهم بتكـاليف ((، فيكون المراد برفع الحرج : 

  .)   107)) (الشريعة اإلسالمية 
  في الشريعة . وقد دلت األدلة على رفع الحرج من الكتاب والسنة حتى صار أصًال مقطوعاً به 

  ، )108( ]]]]َما يُرِيُد اللُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج  [[[[كما في قوله تعالى : 
يِن ِمْن َحَرٍج [[[[ وقوله تعالى : (، وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم :  )109( ]]]]َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد) 

  ترة في حجية هذا األصل . ، إلى غيرها من األدلة المتوا )110))(إن هذا الدين يسر 

                                 
؛ حاشـــية البنـــاني  171,  170/  4؛ شــرح الكوكـــب المنيــر  90 -77/  5؛  نهايــة الســـول  296/ 1)انظــر : المستصـــفى 104(

؛ ضــوابط المصــلحة د .البــوطي  242؛ إرشــاد الفحــول ص 446؛ شــرح تنقــيح الفصـول ص  285,  584/  2علـى جمــع الجوامــع 
  . 272-115ص

  .  43,44بازمول ص ؛ تغير الفتوى د . محمد 125الم للقاسمي ص) انظر : الفتوى في اإلس105( 
  . 48) رفع الحرج د . صالح بن حميد ص106(
  .  25جمعة ص ) رفع الحرج د . عدنان محمد107(
  .  6) سورة : المائدة ، آية : 108(
  . 78) سورة الحج ، آية : 109(
  ) . 38مه ( ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اإليمان ، باب الدين يسر ، رق5(
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فإذا تبين لنا قطعية هذا األصل وجب على المجتهد  أن يراعي هذه القاعدة فيما ينظر فيه مـن وقـائع 
ومستجدات ، بحيث ال يفتي أو يحكم بمـا ال يطـاق شـرعاً مـن المشـاق ، كمـا يجـب عليـه أن يراعـي 

األعـــذار والمســـوغات الشـــرعية التـــرخيص فـــي الفعـــل أو التـــرك علـــى المكلفـــين الـــذين تتحقـــق فـــيهم 
المبيحــة لــذلك ، كمــا فــي التــرخيص فــي الضــروريات أو التخفيــف ألصــحاب األعــذار ورفــع المؤاخــذة 

  .  )111(عنهم
وهنــاك شــروط البــد للنــاظر مــن تحقيقهــا عنــد اعتبــاره لقاعــدة رفــع الحــرج فيمــا يعــرض لــه مــن نــوازل 

  وواقعات ، وهي : 
له سبب معين واقع ؛ كالمرض والسفر ، أو ما تحقـق بوجـوده  ـ  أن يكون الحرج حقيقياً ، وهو ما 1

مشـــقة خارجـــة عـــن المعتـــاد ، ومـــن ثـــم فـــال اعتبـــار بـــالحرج التـــوهمي وهـــو الـــذي لـــم يوجـــد الســـبب 
المــرخص ألجلــه ؛ إذ ال يصــح أن يبنــي حكمــاً علــى ســبب لــم يوجــد بعــد كمــا أن الظنــون والتقــديرات 

    غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات .
أن ال يعـــارض نصـــاً ، فالمشـــقة والحـــرج إنمـــا يعتبـــران فـــي موضـــع ال نـــص فيـــه ، وأمـــا فـــي حـــال   -2

    )112(مخالفته النص فال يعتد بهما  . 
إذا كان الحرج في نازلة عامـة فـي النـاس  ((ـ  أن يكون الحرج عاماً ، قال ابن العربي ـ رحمه اهللا ـ : 3

، وفــي بعــض أصــول الشــافعي اعتبــاره وذلــك يعــرض فــي  فإنــه يســقط وإذا كــان خاصــاً لــم يعتبــر عنــدنا
  . )113)) (مسائل الخالف 

 إ
& ا
�K.ت 7G�
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في تطبيق النص ؛ هل سيؤدي إلى تحقيق مقصده أم ال ؟ فال ينبغي للنـاظر فـي  فتيومعنا أن ينظر الم
  أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل .النوازل والواقعات التسرع بالحكم والفتيا إال بعد 

  . )114(وقاعدة اعتبار المآل أصل ثابت في الشريعة دلت عليها النصوص الكثيرة باالستقراء التام 
ــاِم لِتَــْأُكُلوا َفرِيًقــا ِمــنْ  [[[[كمـا فــي قولــه تعــالى : ــَنُكْم بِاْلَباِطـِل َوتُــْدُلوا ِبَهــا ِإلَــى اْلُحك  َوال تَــْأُكُلوا َأْمــَواَلُكْم بـَيـْ

  .  )115( ]]]]َأْمَواِل الناِس بِاإلْثمِ 
  . )116(]]]]َوال َتُسبوا الِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه فـََيُسبوا اللَه َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلمٍ [[[[وقوله تعالى : 

                                 
  . 42) انظر : رفع الحرج د . البا حسين ص111(
  .  92) انظر : األشباه والنظائر البن نجيم ص 112(
؛ رفع الحرج  168؛ األشباه والنظائر للسيوطي ص  278 – 268/  2، انظر : الموافقات :  310/  3) أحكام القرآن 113(

  . 293-292البن حميد ص 
  . 179/  5) انظر : الموافقات 114(
  .   188) سورة البقرة ، آية : 115(
  .  108) سورة األنعام ، آية : 116(
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أخــاف أن  ((حــين أشــير إليــه بقتــل مــن ظهــر نفاقــه قولــه : ومــا جــاء عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم 
ـــاس ـــه :  )117)) (أن محمـــد يقتـــل أصـــحابه  يتحـــدث  الن ـــوال قومـــك حـــديث عهـــدهم بكفـــر  ((، وقول ل

  . )118)) (ألسست البيت على قواعد إبراهيم 
    )119(إلى غيرها من النصوص المتواترة في اعتبار هذا األصل . 

النظــر فــي مــآالت  ((يقــول اإلمــام الشــاطبي ـ رحمــه اهللا ـ فــي أهميــة اعتبــاره عنــد النظــر واالجتهــاد : 
فعــال معتبــر مقصــود شــرعاً كانــت األفعــال موافقــة أو مخالفــه ، وذلــك أن المجتهــد ال يحكــم علــى األ

فعــل مــن األفعــال الصــادرة عــن المكلفــين باإلقــدام أو باإلحجــام إال بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك 
ــدرأ ، ولكــن لــه مــآل علــى  الفعــل ، فقــد يكــون ؛ مشــروعاً لمصــلحة  قــد تســتجلب أو لمفســدة قــد ت

الف مـا قصـد فيـه ، وقـد يكـون غيـر مشـروع ، لمفسـدة تنشـأ عنـه أو مصـلحه تنـدفع بـه ، ولكـن لــه خـ
مآل علـى خـالف ذلـك ، فـإذا أطلـق القـول فـي األول بالمشـروعية ، فربمـا أدى اسـتجالب المصـلحة 
فيـه إلــى مفسـدة تســاوي المصـلحة أو تزيــد عليهـا ، فيكــون هـذا مانعــاً مـن انطــالق القـول بالمشــروعية 

لك إذا أطلق القول في الثاني بعـدم المشـروعية ربمـا أدى اسـتدفاع المفسـدة إلـى مفسـدة تسـاوي وكذ
أو تزيــد ، فــال يصــح إطــالق القــول بعــدم المشــروعية ، وهــو مجــال للمجتهــد صــعب المــورد ، إال أنــه 

  . )120))(عذب المذاق ، محمود الغب ، جاٍر على مقاصد الشريعة 
فتـاوى لـم يُعتبـر فيهـا مـا تـؤول إليـه بعـض الوقـائع والمسـتجدات وكم من أبواب الشر انفتحت بسبب 

مــن مفاســد وأضــرار ، كمــا يحصــل فــي بعــض البلــدان اإلســالمية مــن تجــويز عمــل المــرأة فــي جميــع 
التخصصات ومشاركتها الرجل في جميع المجاالت دون تقدير المفاسد المترتبة علـى هـذا النـوع مـن 

دة النظر إلى المآل خير ونفٌع عظـيم ؛ تشـهد لـه بعـض الفتـاوى االجتهاد . وقد يحصل في اعتبار قاع
مثــل التــي ظهــرت فــي جريمــة االتجــار فــي المخــدرات والمســكرات واســتحقاق مــن يفعــل ذلــك القتــل 

  تعزيراً ، فكان فيها إغالق لباب الشر وحفظ للعباد من أهل الفساد .     
ورة -8� $
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  ) ،  3257) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب ، باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية رقمه ( 117(

  .)  4682وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب نصر األخ ظالماً أو مظلوماً ، رقمه (     
) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا   في 118(

  ) . 126أشد منه ،رقمه ( 
؛ نظرية المصلحة في الفقه  110 108/  3؛ إعالم الموقعين  325-322) انظر : األشباه والنظائر للسيوطي ص 119(

  .  193مد حسان ص مي د . حسين حااإلسال
  .  178/   5) الموافقات 120(
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ويقصــد بهــذا الضــابط أن يراعــي النــاظر فــي النــوازل عنــد اجتهــاده تغّيــر الواقــع المحــيط بالنازلــة ســواًء  
كان تغيراً زمانياً أو مكانياً أو تغيراً في األحـوال والظـروف وعلـى النـاظر تبعـاً لـذلك مراعـاة هـذا التغيـر 

  في فتواه وحكمه . 
هاديـــة تتــأثر بتغيـــر األوضـــاع واألحـــوال الزمنيـــة والبيئيـــة ؛ وذلــك أن كثيـــراً مـــن األحكـــام الشـــرعية االجت

فاألحكـام تنظـيٌم أوجبـه الشـرع يهـدف إلـى إقامـة العـدل وجلـب المصـالح ودرء المفاسـد ، فهـي ذات 
ارتبــاط وثيــق باألوضــاع والوســائل الزمنيــة وبــاألخالق العامــة ، فكــم مــن حكــم كــان تــدبيراً أو عالجــاً 

أصبح بعد جيل أو أجيال ال يوصل إلى المقصود منـه ، أو أصـبح يفضـي ناجحًا لبيئة في زمن معين، ف
  إلى عكسه بتغير األوضاع والوسائل واألخالق .  

ومن أجل هـذا أفتـى الفقهـاء المتـأخرون مـن شـتى المـذاهب الفقهيـة فـي كثيـر مـن المسـائل بعكـس مـا 
سـبب اخـتالف فتـواهم عمـن  أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم األولون ، وصّرح هؤالء المتأخرون بأن

سبقهم هو اختالف الزمان وفساد األخالق في المجتمعات ، فليسوا في الحقيقة مخـالفين للسـابقين 
من فقهاء مذاهبهم، بل لو ُوِجَد األئمة األولون في عصر المتأخرين وعايشوا اختالف الزمان وأوضـاع 

    )121(الناس لعدلوا إلى ما قال المتأخرون .
  . )122)) (ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان  ((س أسست القاعدة الفقهية القائلة : وعلى هذا األسا

  ومن أمثلة هذه القاعدة : 
أن اإلمــام أبــو حنيفــة ـ رحمــه اهللا ـ يــرى عــدم لــزوم تزكيــة الشــهود مــا لــم يطعــن فــيهم الخصــم ،    - 

اهللا ـ فيجـب علـى القاضــي  اكتفـاء بظـاهر العدالـة ، وأمـا عنـد صـاحبيه أبـي يوسـف ومحمـد ـ رحمهمـا
    )123(تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس . 

أن  ((كـــذلك أفتـــى المتـــأخرون بتضـــمين الســـاعي بالفســـاد لتبـــدل أحـــوال النـــاس مـــع أن القاعـــدة :   -
    )124(وهذا لزجر المفسدين . ))الضمان على المباشر دون المتسبب 

م ابن تيـمية وتلميذه ابـن القـيم ـ رحمهمـا اهللا ـ فـي تقييـد ومـن الفـتاوى ما ذهـب إليـه شـيخ اإلستال   -
 )125(مطلق كالم العلماء وقالوا بإباحة طواف اإلفاضـة للحـائض التـي يتعـذر عليهـا المقـام حتـى تطهـر 

    ، وقد عمل بها بعض العلماء المعاصرين مراعاة لتغير أحوال الناس .
الصالة في زماننا مع أنه مكـان للعبـادة ينبغـي كذلك جواز إغالق أبواب المساجد في غير أوقات    -

  )  126(أن ال يغلق وإنما ُجوَز اإلغالق صيانة للمسجد من السرقة والعبث . 
                                 

  .  923,924/  2؛  المدخل الفقهي العام   123/  2) انظر : مجموع رسائل ابن عابدين 121(
  .254؛  الوجيز في القواعد للبورنو ص  227) انظر : القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص122(
  .  211/  6) انظر : تبين الحقائق شرح كنز الرقائق 123(
  . يق  مشهور بن حسن آل سلمان تحق 597/  2،   127) انظر : قواعد ابن رجب القاعدة 124(
  . 31– 19/  3؛ إعالم الموقعين   243– 224/   26) انظر : مجموع الفتاوى 125(
  .  255) انظر : الوجيز في القواعد د . البورنو ص126(
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إلى غيرها من األمثلـة الكثيـرة التـي غيـر فيهـا األئمـة المتـأخرون كثيـراً مـن الفتـاوى بسـبب تغيـر األزمنـة 
  )127(واختالف أحوال الناس .
ه اهللا ـ فــي فصــل :( تغيــر الفتــوى واختالفهــا بحســب تغيــر األزمنــة واألمكنــة يقــول ابــن القــيم ـ رحمــ

هذا فصل عظيم النفع جداً وقد وقـع بسـبب الجهـل بـه غلـط عظـيم  ((واألحوال والنيات والعوائد ) : 
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ، مـا يعلـم أن الشـريعة البـاهرة التـي 

راتب المصالح ال تـأتي بـه، فـإن الشـريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم ومصـالح العبـاد فـي في أعلى م
المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ومصالح كلهـا وحكمـة كلهـا ، فكـل مسـألة خرجـت مـن العـدل إلـى 
الجور ، ومن الرحمـة إلـى ضـدها ، ومـن المصـلحة إلـى المفسـدة ومـن الحكمـة إلـى العبـث ، فليسـت 

  . )128))(وإن دخلت فيها بالتأويل من الشريعة 
ولعل هذا النص النفيس لإلمام الجليل ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ أن يكون منارًا ألهل النظر واالجتهاد 
يهتدون به في بحثهم واجتهادهم من أجل أن يراعي المجتهد أو المفتي في أثناء اجتهاده ونظره 

الناس ، فرب فتوى تصلح لعصر وال تصلح آلخر ، الظروف العامة للعصر والبيئة والواقع المحيط ب
وتصلح لبيئة وال تصلح ألخرى ، وتصلح لشخص وال تصلح لغيره ، وقد تصلح لشخص في حال ، 

  وال تصلح له نفسه في حال أخرى . 
وألهميــة هــذا المقــام يمكــن أن نــذكر بعــض الضــوابط المهمــة التــي ينبغــي أن يراعيهــا النــاظر عنــد تغّيــر 

  األمكنة أو الظروف لتحقق تغير الفتوى عندها ، ويمكن أن نوجزها فيما يلي : األزمنة أو 
ـــر األحـــوال وكـــون الحكـــم الشـــرعي  -1 ـــر بمـــرور الزمـــان وال بتغي ـــة ال تتغي أن األحكـــام الشـــرعية ثابت

يختلــف مــن واقعــة إلــى واقعــة بســبب تغيــر الزمــان أو المكــان أو الحــال لــيس معنــاه أن األحكــام 
ألن الحكــم الشــرعي الزم لعلتــه وســببه وجــاٍر معــه ، فعنــد اخــتالف أحــوال مضــطربة ومتباينــة بــل 

  )129(الزمان والناس تختلف علة الحكم وسببه فيتغير الحكم بناًء عليه . 
أن الفتــوى ال تتغيــر بحســب الهــوى والتشــهي واستحســان العبــاد واســتقباحهم بــل لوجــود ســبب  -2

ثم تتغير الفتوى تبعاً لتغيـر مـدركها نتيجـًة  يدعو المجتهد بإعادة النظر في مدارك األحكام ، ومن
  لمصالح معتبرة وأصول مرعية ترجح على ما سبق الحكم به .

                                 
/   1هـ  ؛ فتح القدير البن الهمـــام 5141ب العلمية ، الطبعة األولى  ، دار الكت 162) انظر : الطرق الحكمية البن القيم ص127(

؛ بحــــث : تغيـــر الفتــــوى مفهومــــه  229-227؛ شــــرح القواعـــد الفقهيــــة للزرقـــا ص 126– 123/  2؛ رســـائل ابــــن عابـــدين  249
  هـ .1418عام   35د؛  من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العد  60-22وضوابطه وتطبيقاته د . عبد اهللا الغطيمل  ص

  .   11/  3) إعالم الموقعين 128(
  .   331,  330/  1؛ إغاثة اللهفان  38 -36/  3) انظر : إعالم الموقعين 129(
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أن تغير الفتوى يجب أن يكون مقصـوراً علـى أهـل االجتهـاد والفتـوى ولـيس ألحـٍد قليـل بضـاعته  -3
الجتهـاد كـان في العلم أن يتولى هـذه المهمـة الصـعبة ، وكلمـا كـان النظـر جماعيـاً مـن ِقبـل أهـل ا

 )130(أوفق للحق والصواب .
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هــو مــا اســتقر فــي النفــوس مــن جهــة العقــول وتلقتــه  ((المقصــود بــالعرف أو العــادة عنــد األصــوليين : 
  . )131))(الطباع السليمة بالقبول 

تطبيـق األحكـام الشـرعية فـي مسـائل  وقد جرى الفقهاء على اعتبـار العـادة والعـرف والرجـوع إليهـا فـي
ال تعد لكثرتها ، منهـا : سـن الحـيض ، والبلـوغ ، واإلنـزال ، واألفعـال المنافيـة للصـالة ، والنجاسـات 
المعفـــو عنهـــا ، وفـــي لفـــظ اإليجـــاب والقبـــول وفـــي أحكـــام كثيـــرة جـــداً مـــن مســـائل البيـــوع واألوقـــاف 

    )132(واأليمان واإلقرارات والوصايا وغيرها. 
كانــت قاعـدة ( العــادة محكمــة ) بنـاًء علــى مــا جـاء عــن عبـد اهللا بــن مســعود ـ رضــي اهللا عنـه ـ   ولهـذا

  .)    133)) (ما رآه المسلون حسناً فهو عند اهللا حسن  ((موقوفاً : 
فإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع ، مع كثرة مـا يطـرأ عليهمـا مـن تغيـر وتبـديل بحسـب 

ـــة وت ـــة واألمكن ـــر بقـــدر اإلمكـــان . األزمن ـــإن علـــى العلمـــاء مراعـــاة ذلـــك التغي ـــاس ، ف طـــور أحـــوال الن
  وخصوصاً ما كان من قبيل الفتيا في األمور الواقعة أو المستجدة لعظم شأنها وسعة انتشارها . 

إن إجـراء األحكـام التـي مـدركها العوائـد مـع تغيـر تلـك ((يقـول اإلمـام القرافـي ـ رحمـه اهللا ـ فـي ذلـك :
  خالف اإلجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة العوائد 

  ،)134)) (يتبع العوائد : يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة 
ينبغـي للمفتـي إذا ورد عليـه مسـتفٍت ال يعلـم أنـه مـن أهـل البلـد الـذي منـه  ((وزاد أيضـًا ـ رحمـه اهللا ـ : 

: أن ال يفتيه بما عادته يفتـي بـه حتـى يسـأله عـن بلـده ، وهـل حـدث لهـم عـرف  المفتي وموضع الفتيا
في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم ال ؟ وإن كان اللفظ عرفياً فهل ُعرف ذلك البلد موافـق لهـذا 

                                 
 35من مجلة البحوث الفقهية العـدد  21,22؛  بحث تغير الفتوى د . الغطيمل ص 56) انظر : تغير الفتوى د . بازمول ص 130(

عــام  34مـن مجلــة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة العـدد  114-71ية فقهيـة د . حسـين الترتـوري ص؛  وبحـث فقـه الواقـع دراسـة أصــول
  هـ . 1418

؛ حاشـية البنـاتي  112/  2؛ رسـائل ابـن عابـدين  193؛ انظـر التعريفـات للجرجـاني  ص  718/  2) كشف األسرار للنسـفي 131(
؛  48/  4؛ شــرح الكوكـــب المنيـــر  404وصـــول ص ؛ تقريـــب ال 448؛ شـــرح تنقـــيح الفضــول ص  356/  2علــى جمـــع الجوامــع 

  .  101األشباه والنظائر البن بخيم ص
؛ أصـــول مـــذهب أحمـــد 182,183؛ األشـــباه والنظـــائر للســـيوطي ص 114-102) انظـــر : األشـــباه والنظـــائر البـــن نجـــيم ص132(

  .  736ص
،  855/  2فـي جـامع بيـان العلـم وفضـله  ، وأخرجـه ابـن عبـد البـر 422/  1) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيـه والمتفقـه 133(

  وقال : " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون " . 178و  177/  1وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
  . 218) اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص134(
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البلــد فــي عرفــه أم ال ؟ وهــذا أمــر متعــين واجــب ال يختلــف فيــه العلمــاء ، وأن العــادتين متــى كانتــا فــي 
  . )135)) (ن ليستا سواًء أن حكمهما ليس سواء بلدي

وعلــى هــذا القــانون تراعــى الفتــاوى علــى طــول  ((وقــد قــرر أيضــاً هــذا المعنــى فــي موضــع آخــر بقولــه : 
األيام فمهما تجدد العرف اعتبره ، ومهما سقط أسقطه ، وال تجمد على المسطور فـي الكتـب طـوال 

ف فـــي الـــدين وجهـــل بمقاصـــد علمـــاء المســـلمين عمـــرك .. والجمـــود علـــى المنقـــوالت أبـــداً اخـــتال
  .  )136)) (والسلف الماضيين 

وقـد حـرر اإلمـام ابـن القـيم فصـالً مطـوًال ـ كمـا بينـاه سـابقًا ـ فـي تغيـر الفتـوى واختالفهـا بحسـب تغيـر 
  )137(األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد وسرد الكثير من األمثلة والشواهد .

    -ـ في موضع آخر مؤكداً على أهمية مراعاة العرف في الفتوى : ثم قال ـ رحمه اهللا
وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ، ويكذب على اهللا ورسـوله ويغيـر دينـه ويحـرم  ((

  . )138)) (ما لم يحرمه اهللا ، ويوجب ما لم يوجبه اهللا واهللا المستعان 
ــبع ــه قــد يكــون مزلــة ل ــا والنظــر ؛ اشــترط الفقهــاء واألصــوليون وألهميــة هــذا الضــابط وأن ض أهــل الفتي

شــرائط يكــون فيهــا العــرف معتبــراً ؛ صــيانة ألحكــام الشــريعة مــن التبــديل واالضــطراب  ، وهــي أربعــة 
  -شروط أذكرها مختصرة :

  أن يكون العرف مطرداً أو غالباً .-1
  أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند إنشائها .-2
  أن ال يعارض العرف تصريح بخالفه .-3
  )139(أن ال يعارض العرف نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف تعطيًال له .-4

ويظهــر ممــا ســبق ذكــره ، أن مراعــاة العوائــد واألعــراف المتعلقــة باألشــخاص والمجتمعــات عنــد النظــر 
ــ ــه لكــل مجتهــد ومفتــي ولعــل مراعــاة ذل ك فــي عصــرنا واالجتهــاد أمــر مهــم وطلــب ضــروري ال بــد من

الحاضـر آكـد لتشــعب النـاس فـي الــبالد الواسـعة المختلفــة الظـروف والعوائـد وتيســر وسـائل االتصــال 
الحديثــة لالنتقــال إلــى مكــان المفتــي أو ســماعه ؛ ممــا يجــب عليــه أن ال يطلــق الجــواب حتــى يعــرف 

دون تخصـيص أعراف السائلين وما يليق بهم من أحكام الشرع ، وليحذر من إطالق الفتـاوى معممـة 
ما يحتاج منها إلى تخصـيص بسـبب ظـروف السـائل وعوائـده ، وخاصـة إذا كانـت شـريحة المتلقـي أو 

                                 
  .  232) المرجع السابق ص135(
  . 167/  1) الفروق 136(
  . 30-3/11الموقعين  ) انظر: إعالم137(
  .  176/  4) المرجع السابق 138(
؛ رسـائل ابـن عابـدين  185,192,193؛ األشـباه والنظـائر للسـيوطي ص 114-110)  انظر األشباه والنظائر البن نجـيم ص139(
؛ أصـــول مـــذهب اإلمـــام  349,352؛ رفـــع الحـــرج د . الباحســـين ص 881-783/  2؛ المـــدخل الفقهـــي العـــام  113,114/  2

  . 50-47؛ تغير الفتوى د . بازمول ص 589-588د صأحم
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المستمع لهذه الفتوى واسعة االنتشار في أكثر من بلد كما هو الحاصل في برامج الفتيا فـي اإلذاعـة 
    )140(والتلفاز .

  
مفتياً ومعلمـاً ومصـلحاً وطبيبـاً مرشـداً حتـى  ولذلك ينبغي للناظر في النازلة أن يعتبر نفسه عند اإلجابة

  تبلغ  فتواه مبلغها ويحصل أثرها بإذن اهللا . 
  

.. هذه بعض الضـوابط التـي جـرت اإلشـارة إليهـا بإيجـاز ليتسـنى للمجتهـد والمفتـي مراعاتهـا وتوخيهـا 
  قدر استطاعته . 

االجتهـاد وأدب المفتـي  وهناك الكثيـر مـن اآلداب والضـوابط ذكرهـا العلمـاء فـي معـرض حـديثهم عـن
أعرضت عن بعضها لعدم الحاجة إليها في عصرنا الحاضر كمـا أغفلـت عـن بعضـها اآلخـر رجـاء عـدم 

  اإلطالة والتشعب .
ولعلــي أكتفــي بجملــة مــن الضــوابط المجملــة ذكرهــا اإلمــام الخطيــب البغــدادي يحســن إيرادهــا فــي 

  خاتمة هذا المبحث وهي كما قال ـ رحمه اهللا ـ : 
بغي ـ أي للناظر المجتهد أو للمفتي ـ أن يكون : قوي االستنباط ، جيد المالحظة، رصـين الفكـر ين ((

، صــاحب أنــاة وتــؤدة ، وأخــا اســتثبات وتــرك عجلــة ، بصــيراً بمــا فيــه المصــلحة مســتوقفاً بالمشــاورة ، 
، فـإن ذلـك  حافظـاً لدينـه مشـفقاً علـى أهـل ملتـه ، مواظبـاً علـى مروءتـه ، حريصـاً علـى اسـتطابه مأكلـه

أول أسباب التوفيـق ، متورعـاً عـن الشـبهات ، صـادفاً عـن فاسـد التـأويالت ، صـليباً فـي الحـق ، دائـم 
االشـــتغال بمعـــادن الفتـــوى ، وطـــرق االجتهـــاد ، وال يكـــون ممـــن غلبـــت عليـــه الغفلـــة ، واعتـــوره دوام 

يجيــب بمــا ال يســنح لــه ، الســهر، وال موصــوفاً بقلــة الضــبط منعوتــاً بــنقص الفهــم معروفــاً بــاالختالل ، 
  )141)) (ويفتي بما يخفى عليه .. 

وأخيراً  : ينبغي للناظر التزام ِحمى ( ال أدري ) عند عدم العلـم فـإن هـذا ال يضـع مـن قـدره وال يحـط 
مــن شــأنه ، وذلــك أن اإلحاطــة متعــذرة والبــد مــن أشــياء تكــون مجهولــة وهــو محــل ( ال أدري ) ومــن 

    )142(من تقدم لما ليس له به علم فهو كذاب .طمع في اإلحاطة فهو جاهل ، و 
  .  )143))(إذا ترك العالم ال أدري أصيبت مقاتله  ((وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : 

)) العلم ثالثـة : كتـاب نـاطق ، سـنة ماضـية ، وال أدري  ((وجاء عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قوله : 

)144(.  
                                 

؛  105-96،؛الفتــوى بــين االنضــباط والتســيب ص 82/  1؛ المجمــوع للنــووي  115) انظــر : أدب المفتــي والمســتفتي ص140(
؛  71-57؛ أصـول الفتـوى د . الحكمـي ص 236؛ أصـول الفتـوى والقضـاء د . محمـد ريـاض ص 50-47تغير الفتوى بـازمول ص

  .  30الشريعة اإلسالمية د . الربيعة ص المفتي في
  .  333/  2)  الفقيه والمتفقه 141(
  .  231)  انظر : أصول الفتوى والقضاء د . محمد رياض ص142(
  . 840/  2) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 143(
  .  753/  1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 144(
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الربـانيين شـاهدة علـى اعتبـار هـذا األصـل وااللتجـاء إليـه عنـد  والنصوص في ذلك كثيرة وآثار العلمـاء
    )145(عدم القدرة والعلم .

وأخيرا .. أسأل اهللا أن يوفقنا لمرضاته وحسن عبادتـه ويرزقنـا األخـالص والصـواب فـي القـول والعمـل 
  .. واهللا تعالى أعلم وأحكم وصلى اهللا وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم .

  
  

           
  
  
  
  
  
  
  
 

                                 
-44/  2؛ اآلداب الشـرعية البـن مفلـح  370– 360/  2؛ الفقيـه والمتفقـه  843– 826/ 2العلـم وفضـله  ) انظر : بيـان145(

  . 27/  1؛ إعالم الموقعين  51


