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معامل يف الفتيا واالستفتاء

أ.د صــالح الصــاوي
بسم اهلل الرمحن الرحيم

متهيد حول جالل مقام اإلفتاء:
ال خيفى أن اإلفتاء عظيم اخلطر ،كبري املوقع ،كثري الفضل ،ألن املفتي وارث األنبياء  -صلوات اهلل وسالمه
عليهم  -وقائم بفرض الكفاية ،فمقام اإلفتاء مقام جليل؛ وهلذا قالوا :املفتي مو ّقع عن اهلل تعاىل ،وروي عن ابن
املنكدر أنه قال :م
العامل بني اهلل تعاىل وخلقه ،فلينظر كيف يدخل بينهم» (.)1
وروى ابن اجلوزي يف كتابه (تعظيم الفتيا) عن احلسن بن ٍ
زياد اللؤلؤي ،أنه اس ُت ْفتم َي يف مسألة فأخطأ ،فلم يعرف
الذي أفتاه ،فاكرتى مناد ًيا (أي استأجر مناد ًيا) فنادى :أن احلسن بن زياد استُ ْفتي يوم كذا وكذا يف مسألة فأخطأ،
فمن كان أفتاه بيشء فلريجع إليه ،فمكث أيا ًما ال يفتي حتى وجد صاحب الفتوى ،فأعلمه أنه قد أخطأ ،وأن
الصواب كذا وكذا (.)2
سفرا مات ًعا عنون له بقوله (إعالم املوقعني عن رب العاملني) ومما قاله فيه" :وإذا كان منصب
وقد كتب ابن القيم ً
التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله ،وال جيهل قدره ،وهو من أعىل املراتب السنيات ،فكيف بمنصب
التوقيع عن رب األرض والساموات؟ فحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب أن ُيعدَّ له عدَّ ته ،وأن يتأهب له أهبته،
وأن يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه ،وال يكون يف صدره حرج من قول احلق والصدع به فإن اهلل نارصه وهاديه،
ْ َ َ
َ ي ُ هُ ْ ُ
اَّلل ُيفتييك ْم
وكيف وهو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب فقال تعاىلَ ) :وي َ ْستَف ُتونك يِف النيساء ۖ ق يل
ه َ َ ُ ْ َٰ َ َ ْ ُ
ك ْم ِف الْك َ
اب ( ( )3وكفى بام تواله اهلل تعاىل بنفسه رشف ًا وجاللة!" (.)4
يت
فيي يهن وما يتَل علي
ي
ي
وأن من أكرب الكبائر أن يقول املرء عن اهلل ما ال يعلمُ ) ،ق ْل إمنَّام حرم رِّب ا ْل َفو م
اح َش َما َظ َه َر ممن َْها َو َما َب َط َن َو ْ م
اإل ْث َم
َ َ َّ َ َ ي َ َ

احل يق َو َأن ت ْ م
ُرشكُوا بماهللَّم َما َمل ْ ُين يَز ْل بم مه ُس ْل َطانًا َو َأن َت ُقو ُلوا َع َىل اهللَّم َما َال َت ْع َل ُم َ
ون( (.)5
َوا ْل َب ْغ َي بم َغ ْ مري ْ َ

ومن أجل هذا كان احتياط سلفنا الصالح يف باب الفتيا ،وتورعهم فيها ،وتدافعها فيام بينهم ،إيثارا للسالمة
واسترباء للدين ،وقد نقل عنهم يف ذلك من الغرائب والعجائب ما فيه مزدجر! يقول إمام دار اهلجرة مالك بن
عيل من أن ُأسأل عن مسألة من احلالل واحلرام؛ ألن هذا هو القطع يف حكم اهلل،
أنس -رمحه اهلل« :-ما يشء أشد ّ

-1
-2
-3
-4
-5

آداب الفتوى واملفتي واملستفتي ،للنووي (.)13
تعظيم الفتيا ،البن اجلوزي (.)91
سورة النساء من اآلية [.]127
إعالم املوقعني (.)11- 10/1
سورة األعراف ،اآلية [.]33
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

ولقد أدركت أهل العلم والفقه يف بلدنا ،وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن املوت أرشف عليه ،ورأيت أهل
زماننا هذا يشتهون الكالم فيه والفتيا ،ولو وقفوا عىل ما يصريون إليه غد ًا لقللوا من هذا ،وإن عمر بن اخلطاب
وعلي ًا وعلقمة ( :)6خيار الصحابة كانت ترد عليهم املسائل وهم خري القرون الذين بعث فيهم النبي  كانوا
ٍ
حينئذ يفتون فيها ،وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا ،فبقدر ذلك
جيمعون أصحاب النبي  ويسألون ،ثم
ُيفتح هلم من العلم» (.)7
ويتضح لنا من كالم اإلمام مالك -رمحه اهلل -املنهجية املثىل التي كان السلف -رمحهم اهلل -يتبعوهنا عند نظرهم
واجتهادهم يف األحكام والواقعات من عدم الترسع يف الفتوى ،أو التقصري يف بحثها.
ولقد كان أسالفنا يتدافعون الفتيا فيام بينهم ويرون فيها ابتالء وحمنة ،حتى قال عبد الرمحن بن أِّب ليىل" :أدركت
عرشين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهلل  يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا ،وهذا إىل
هذا؛ حتى ترجع إىل األول" ( .)8ورويت "لقد أدركت مائة وعرشين من األنصار يف املسجد ما كان منهم من
ُمفت إال و َّد أن أخاه كفاه الفتيا ،وما كان منهم من حمدث إال ود أن أخاه كفاه احلديث!" (.)9
وقال الرباء بن عازب  -ريض اهلل عنه " : -لقد رأيت ثالثامئة من أصحاب بدر ،ما فيهم من أحد إال وهو حيب
أن يكفيه صاحبه الفتيا" ( . )10وقال أبو حنيفة رمحه اهلل" :لوال الفرق من اهلل تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت،
وعيل الوزر!" (. )11
يكون هلم املهنأ
َّ
وقال سفيان الثوري" :أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن جييبوا يف املسائل والفتيا حتى ال جيدوا بدا من أن يفتوا،
وإذا عفوا منها كان أحب إليهم" (.)12

 - 6حيتمل أن يكون علقمة بن وقاص الليثي املدين ،وذكر مســلم وابن عبد الرب أنه ولد يف حياة النبي ﷺ وذكره ابن منده يف عداد
الصــحابة ،وقال احلافا ابن حجر يف التقريب« :ثقة ثبت ،أخطأ من زعم أن له صــحبة» التقريب ( ،)4701انظر :هتذيب التهذيب
(.)240/7
وحيتمل أن يكون علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود  --وكان أشبه الناس به سمت ًا وهدي ًا .وكان بعض أصحاب النبي
ٍ
جتوز.
ﷺ يسألونه ويستفتونه ،تويف عام  62هـ .وذكر مالك له يف الصحابة ّ
انظر ترمجته :هتذيب التهذيب ( ،)237/7وصفة الصفوة (.)27/3
 - 7ترتيب املدارك (.)179/1
 - 8أخرجه الدارمي ( )53 /1وابن سعد (.)110/6
 - 9انظر السابق.
 - 10الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي (.)265/2
 - 11اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه . 168/2 :وانظر املجموع للنووي41/1 :
 - 12الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي .15/2 :
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

أ.د صــالح الصــاوي

وقد رأى رجل ربيعة بن أِّب عبد الرمحن يبكي ،فقال :ما يبكيك؟ فقال" :استُفتي من ال علم له ،وظهر يف
اإلسالم أمر عظيم ،قال :و َلبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الرساق!"

()13

.

هذا .وقد اجتهد جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف صياغة ميثاق رشف للفتوى واالستفتاء أسوقه بنصه يف هذا
املقام وأذكر به لتعم به الفائدة إن شاء اهلل.

 - 13جامع بيان العلم وفضله (.)2410
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أ.د صــالح الصــاوي

ميثاق رشف للفتوى واالستفتاء
النبي
الفتوى بيان للحكم الرشعي ،واملفتون موقعون عن اهلل تعاىل ،فهم ورثة األنبياء ،والقائمون يف األ ّمة مقام ّ
 ،وانتصاهبم لإلفتاء فرض عىل الكفاية ،واستفتاؤهم فيام جيد من النوازل متعني عىل من نزلت به هذه النازلة.
واالستفتاء كغريه من أعامل املكلفني ال بد له من اإلخالص والصواب ،فهام اجلناحان اللذان تطري هيام األعامل
إىل الرب جل وعال ،ولكي يتحقق ذلك يف عامل الفتوى ال بد له مما ييل:
أوالً :بالنسبة للمستفتي
• كون الغاية من االستفتاء رفع جهالة أو إزالة شبهة ،وليس جمرد اإلعنات أو تزجية األوقات.
• البيان الدقيق للنازلة وحتري األمانة يف عرضها ،فإن املفتي أسري املستفتي ،وبقدر دقة املستفتي يف
عرض نازلته تكون دقة الفتوى ومطابقتها ملقتىض احلال.
• التجرد لطلب احلكم الرشعي ،وجتنب السعي إلسباغ املرشوعية عىل األهواء .فإن حقيقة التكليف
إخراج املكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا ملواله.
• اتباع من غلب عىل ظنه أنه يفتيه بحكم اهلل ،وسبيله إىل ذلك اتباع األعلم واألورع عندما ختتلف
عليه فتاوى املفتني ،ويعرف ذلك بالشيوع واالستفاضة.
• القصد يف طلب الدليل ،وعدم اإلحلاح يف طلبه إذا أعرض عن ذكره املفتي.
• جتنب التنقل بني املفتني ،حتى ال يوقعه ذلك يف احلرية واالضطراب ،بل يرفع نازلته إىل من يثق يف
دينه وعلمه من أهل الفتوى ثم يصدر عن فتواه ،فإن حاك يف صدره يشء منها رفع نازلته إىل األمثل
فاألمثل حتى يطمئن قلبه.
• جتنب ما هني عنه من األسئلة ،مما ال يكون العلم هبا مفيدا وال اجلهل هبا ضارا ،كتلك التي ال ينبني
عليها عمل ،وتفتح بابا إىل اجلدل.
• جتنب القصد إىل إعنات املفتي أو امتحانه أو جتهيله وإحراجه عىل املأل.
• جتنب األسئلة التي يقتيض اجلواب عنها استعداء الظلمة عىل أهل الفتوى ،وما تقتضيه الرضورة من
ذلك ال ينبغي طرحه عىل املأل .
• جتنب األسئلة التي تقتيض تعريضا باهليئات أو األشخاص خصوصا يف واقع الفتنة ،إال ما تعني
إعالن النكري عليه من البدع املغلظة التي يمتحن هبا ،ويواىل ويعادى عىل أساسها.
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

• جتنب الصيال بفتاوى املفتني عىل اآلخرين ،أو إقحام املفتني يف معارك مل يكونوا طرفا فيها وال دراية
هلم بأبعادها.
• تفهم صمت املفتي ،وإعراضه عن الفتوى أو جتاهله هلا يف بعض املواقف ،وعدم اإلحلاح عليه يف
طلبها ،فإن من املسائل ما يكون جوابه الصمت أو التجاهل.
• حتني الوقت املالئم لالستفتاء ،فال يسأل املفتي أثناء اشتغاله باحلديث إىل آخرين ،وال يسأل أثناء
استغراقه بعارض أمل به من هم أو غضب أو فرح ونحوه.
• توقري أهل الفتوى وإنزاهلم منازهلم ،ومن ذلك إجالهلم يف اخلطاب ،والدعاء هلم يف مستهل
استفتائهم ونحوه.
ثانيا :بالنسبة للمفتي
ُ
األعامل بالن ّيات ،وإنام لكل
• جتريد القصد هلل تعاىل ،ودوام الرضاعة إليه ،وصدق التوكل عليه ،فإنام
امرئ ما نوى .وما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه،
ُور ،و ال عىل فتواه نور.
ومن مل تكن له ن ّي ٌة مل يكن عليه ن ٌ
• التوقر واحللم والسكينة ،واإلقالل من اللغو وفضول الضحك والعبث ونحوه ،صيانة ملقام الفتوى،
وتعظيام لشعائر اهلل عز وجل.
• صيانة الفتوى من التأثر باألهواء احلزبية أو التنظيمية ،واحلذر من االستدراج ألهواء العوام كاحلذر
من االستدراج ألهواء السالطني.
• قول احلق ولو كان مرا ،ومن مل يقو عىل قول احلق فال أقل من أن يصمت فال ينطق بباطل.
• التثبت يف الفتيا ،فال يفتي إال بعد إيقان وإتقان ،فإن َأ ْجرأ الناس َع َىل ا ْل ُف ْت َيا أقلهم علام ،وأجرأهم عىل
هم َع َىل الن مَّار (.)14
الفتيا َأ ْج َر ُأ ْ
• رد العلم إىل اهلل فيام خفي عليه خري من التورط يف اتباع الظن والقول عىل اهلل بغري علم.
• جتنب اإلمجال أو التعميامت التي توقع يف اإلهيام ،ومن ذلك أن يوهم بانعقاد إمجاع فيام مل ينعقد فيه
إمجاع.
ول اهللَّم َ « :أ ْج َرؤُ ك ُْم ع ََىل ا ْل ُف ْت َياَ ،أ ْج َرؤُ ك ُْم ع ََىل ال ن م
َ - 14ع ْن عُ َب ْي مد اهللَّم ْب من َأ مِّب َج ْع َف ٍرَ ،ق َالَ :ق َال َر ُســ ُ
َّار»أخرجه الدارمي (،)157
وإسناده معضل عبيد اهلل بن أِّب جعفر ال أعرف له رواية عن الصحابة.
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أ.د صــالح الصــاوي

معامل يف الفتيا واالستفتاء

• محل العوام عىل املعهود الوسط من أقوال أهل العلم ،وجتنب املشتهرات وغرائب األقوال.
• جتنب الطعن يف املخالف له من أهل الفتوى ،واحلذر من التعريض هبم يف جملسه ،أو االستعداء
عليهم يف فتواه ،فإنه ال إنكار يف مسائل االجتهاد ،وال حرج يف تعقيبه برفق عىل ما يعتقده جمانبا
للصواب تربئة للذمة ،ونصحا لألمة ،وخروجا من إثم كتامن العلم.
• جتنب التساهل يف الفتيا بتتبع الرخص أو بالتلفيق املذموم ،فإن من عرف بذلك حرم استفتاؤه
وتقليده.
• الفقه هو الرخصة من العامل الثقة ،أما التحريم فيحسنه كل أحد ،واجلرأة عىل التحريم .كاجلرأة عىل
التحليل ،فكالمها قول عىل اهلل بغري علم.
• احلرص عىل التشاور مع إخوانه من أهل الفتوى ،وإحالة الفتاوى التي حتتاج إىل نظر مجاعي إىل جلان
الفتوى أو املجامع الفقهية ،فإن نظر اجلامعة أوىل بالصواب من نظر الفرد ،وقد وفرت وسائل التقنية
املعارصة كثريا من اإلمكانات يف هذا املجال.
• أهلية التصدر للدعوة واإلرشاد ال تعني بالرضورة أهلية التصدر لإلفتاء أو القضاء ،ملا ال خيفى من
الفرق الواضح بني املقامني.
• صيانة الفتوى أن تكون أداة للصيال عىل اآلخرين ،أو أن تصبح وقودا للفتنة يف خصومة قائمة.
• الرفق باملستفتني ،واحلرص عىل تألف قلوهبم عىل طاعة اهلل ورسوله ،والصرب عىل استفتاءاهتم مهام
بدت يسرية ومعادة ،واإلرشاد إىل البدائل املرشوعة إذا تعلق االستفتاء بترصفات أو عقود غري
مرشوعة.
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

أ.د صــالح الصــاوي

غاية الفتيا واالستفتاء
غاية الفتيا واالستفتاء إخراج املكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدً ا ملواله ،وفطم الناس عن االسرتسال يف
أهويتهم ورغائبهم ليكونوا عبيدا هلل عز وجل بالتسليم له واتباع ما أنزله عىل رسله ،فحقيقة الرشع اتباع الرسل
والدخول حتت طاعتهم ،وما اتباع أهل العلم إال من جهة علمهم بالرشيعة وقيامهم بحجتها وحكمهم
بأحكامها ،وحتكيم الرجال من غري التفات إىل كوهنم وسائل ملعرفة احلكم الرشعي ضالل وهبتان ،فمن ُعلم أو
غلب عىل الظن خطؤه فيام أفتى به فال ُي َّت َب ُع يف ذلك.
ذلك أن احلجة القاطعة واحلكم األعىل هو الرشع ال غري ،فال حتل معارضته بذوق أو وجد أو رأي أو قياس
ونحوه ،وقواطع الرشيعة تتمثل يف نص الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،فهذه الثالثة هي أصول معصومة ،ومن
خرج عنها فد خرج من السنة إىل البدعة ،ومن اجلامعة إىل الفرقة ،وما وراء ذلك أمور اجتهادية ال ينغي أن ينكر
فيها عىل املخالف.
قال الشافعي رمحه اهلل« :مل أسمع أحدً ا نسبته إىل العلم ،أو نسبته العامة إىل عامل ،أو نسب نفسه إىل علم حيكي
خال ًفا يف أن فرض اهلل تعاىل اتباع أمر رسول اهلل  والتسليم حلكمه ،فإن اهلل تعاىل مل جيعل ألحد بعده إال اتباعه،
وأنه ال يلزم قول رجل قال إال بكتاب اهلل  أو سنة رسوله  ،وأن ما سوامها تبع هلامَّ ،
وأن َف ْر َض اهلل علينا وعىل
من بعدنا وقبلنا قبول اخلرب عن رسول اهلل » (.)15
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :فدين املسلمني مبني عىل اتباع كتاب اهلل وسنة رسوله وما اتفقت عليه األمة،
فهذه الثالثة هي أصول معصومة» (.)16

 - 15إيقاظ اهلمم.104 :
 - 16جمموع الفتاوى.164 /20 :
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

مواضع االجتهاد ما مل يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إمجاع رصيح:
مواضع االجتهاد كل حكم رشعي مل يرد فيه دليل قطعي من نص صحيح أو إمجاع رصيح ،أما ما كان موض ًعا
لدليل قاطع ،وما اتفقت عليه األمة من جليات الرشع ،فال مساغ فيه لالجتهاد ،وال حيل ألحد خمالفته كائنًا من
كان ،والواجب فيه هو االتباع واإلذعان.
َ
ه ُ َ َ ُ ُُ َ ْ ً َ َ ُ َ َُ ُ ْ
َ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
اْل َ َ
يَيةُ م ْين أ ْم يره ْيم ۗ َو َمن
قال تعاىلَ ) :و َما َكن ل ُيمؤم ٍين َوَل ُمؤم َين ٍة إيذا قَض اَّلل ورسوُل أمرا أن يكون لهم
وُل َف َق ْد َض هل َض ََل ًَل ُّمب ً
َي ْع يص ه َ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
ينا( (.)17
ي
هُ َ
َ
ُْ ْ َ ُ
َ ه ُ ْ
َّي َ ُُل ال ْ ُه َ
ول م ْين َب ْع يد َما َتبَ ه َ
َي َ
ى َو َي هتب ْع َغ ْ َ
ٰ
يل المؤ يمن
ب
س
د
وقال تعاىلَ ( :و َم ْن يُشاق ييق الرس
يَّي ن َو يُلي َما ت َو َّٰل َونصليهي
ي
ي ي
َج َه هن َم ۖ َو َس َ ْ َ
ص ً
َيا) (.)18
اءت م ي
باملجتهد فيه ما ال
واملجتهد فيه ك ُُّل حكم رشعي ليس فيه دليل قطعي ،وإنام نعني
قال الغزايل يف املستصفى« :
َ
َ
آثام ،ووجوب الصلوات اخلمس والزكوات ،وما اتفقت عليه األمة من جليات الرشع ،فيها
يكون املخطئ فيه ً
أدلة قطعية يأثم فيها املخالف ،فليس ذلك حمل االجتهاد» (.)19
ال إثم عىل املجتهد يف مسائل االجتهاد وإن أخطأ
فإذا صدر االجتهاد من أهله وعىل وجهه فإن صاحبه يرتدد بني أمرين :بني أجرين يف حال اإلصابة وأجر واحد
يف حال اخلطا ،فهو معذور ومأجور ،قال« :إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد
فأخطأ فله أجر» ( .)20ويقول اآلمدي يف اإلحكام« :اتفق أهل احلق من املسلمني عىل أن اإلثم حمطوط عن
املجتهدين يف األحكام الرشعية» ( .)21ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :ومذهب أهل السنة واجلامعة أنه ال إثم
عىل من اجتهد وإن أخطأ» (.)22

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

سورة األحزاب ،اآلية [.]36
سورة النساء ،اآلية [.]115
املستصفى للغزايل.354 /2 :
متفق عليه ،البخاري  ،438/4ومسلم .131/5
اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي.244 /4 :
جمموع الفتاوى.123 /19 :
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

اخلطأ املغفور يف االجتهاد يتناول األمور العلمية واألمور العملية:
خاصا بفروع العمل فحسب ،كام قد يتوهم بعضهم ،بل يمتد ذلك ليشمل احلطأ يف بعض املسائل
فهو ليس ًّ
العلمية التي حتتمل ذلك ،فيجب مثال أن يفرق بني من يغلط بتأويل صفة من الصفات ،وبني من يتحزب عىل
ه
ً
متأوال يف ذلك قوله تعاىلَ ):ل
مبدأ التأويل والتعطيل للصفات كافة ،فلقد ُأثر عن بعض السلف إنكار الرؤية
ُ ْ ُ ُ َْْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َْْ َ َ َ ُ َ ه ُ
يف ْ َ
اْلب ُ
َي ( (.)23
تدريكه اْلبصار وهو يدريك اْلبصار ۖ وهو الل يط
ي

وعن بعضهم إنكار أن اهلل يعجب؛ العتقاده أن العجب إنام يكون عن جهل ،واهلل منـزه عن ذلك ،وعن بعضهم

حتام ،واهلل ال يرىض عن الكفر وال عن
إنكار أن اهلل يريد املعايص؛ العتقادهم أن اإلرادة تتضمن الرضا واملحبة ً
الفسوق ...إىل غري ذلك من فروع املسائل العلمية ،التي مل خيرجهم غلطهم فيها عن دائرة أهل السنة واجلامعة،
فيجب التفريق بني الغلط اجلزئي ،وبني التحزب عىل قاعدة كلية ختالف ما عليه الفرقة الناجية ،وقد جعل اهلل
قدرا.
لكل يشء ً
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :واخلطأ املغفور يف االجتهاد هو يف نوعي املسائل اخلربية والعلمية  ، كام قد ُبسط
( )

يف غري موضع ،كمن اعتقد ثبوت يشء لداللة آية أو حديث ،وكان لذلك ما يعارضه ويبني املراد ،ومل يعرفه؛ مثل
من اعتقد أن الذبيح إسحاق؛ حلديث اعتقد ثبوته ،أو اعتقد أن اهلل ال ُيرى؛ لقولهَ﴿ :ل تدركه اَلبصار ﴾
َْ ُْ َ َُ ً
ََ َ َ َ َ َ ُ َ
اَّلل إ هَل َو ْ
ح ًيا أَ ْو مين َو َراءي ح َ
كل َيم ُه ه ُ
وِح بإذْن يهي َما ي َ َش ُ
وَل َف ُي ي َ
اء ۚ
س
ر
يل
س
ر
ي
و
أ
اب
يج
َش أن ي
ي
يي
ٍ
ولقوله) :وما َكن ل يب ٍ
لَع َ
إينه ُه َ ي ٌّ
حكييم( ( .)24كام احتجت عائشة هباتني اآليتني عىل انتفاء الرؤية يف حق النبي  ،وإنام يدالن بطريق
َ
َ
العموم ،وكام نُقل عن بعض التابعني أن اهلل ال يرى ،وفرسوا قولهُ ﴿ :و ُجوه يَ ْو َمئ ٍذ نه ي َ
اِضة ۯإ ي ٰىل َرب ي َها ناظ َيرة ﴾
ُ
ي
( )25بأهنا تنتظر ثواب رهبا ،كام نُقل عن جماهد وأِّب صالح ،أو اعتقد أن اهلل ال يعجب ،كام اعتقد ذلك رشيح؛

العتقاده أن العجب إنام يكون من جهل السبب ،واهلل منـزه عن اجلهل .أو اعتقد أن بعض الكلامت أو اآليات
أهنا ليست من القرآن؛ ألن ذلك مل يثبت عنده بالنقل الثابت ،كام نقل عن غري واحد من السلف أهنم أنكروا
ألفا ًظا من القرآن؛ كإنكار بعضهم﴿ :وقَض ربك ﴾ ،وقال :إنام هي «ووىص ربك» ،وإنكار بعضهم قوله

 - 23األنعام.103 :
 - كذا باألصل ،ولعلها« :العملية».
 - 24الشورى.51 :
 - 25القيامة.23-22 :
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أ.د صــالح الصــاوي

ْ َ َ َ هُ َ َ
َ
ه
تعاىلِ ﴿ :إَوذ أخذ اَّلل مييثاق انلبيييَّي ﴾  ،وقال :إنام هو «ميثاق بني إرسائيل» ،وكذلك هي يف قراءة عبد اهلل،
َ
َ
يين َ
وإنكار بعضهم ) أفَلَ ْم َييْأ يس هاَّل َ
آم ُنوا (( ،)27وقال :إنام هي «أومل يتبني الذين آمنوا» ،وكام أنكر عمر عىل
()26

هشام بن احلكم ملا رآه يقرأ سورة الفرقان عىل غري ما قرأها ،وكام أنكر طائفة من السلف عىل بعض القراء
بحروف مل يعرفوها ،حتى مجعهم عثامن عىل املصحف اإلمام .وكام أنكر طائفة من السلف واخللف أن اهلل يريد
املعايص؛ العتقادهم أن معناه أن اهلل حيب ذلك ويرضاه ويأمر به ،وأنكر طائفة من السلف واخللف أن اهلل يريد
املعايص؛ لكوهنم ظنوا أن اإلرادة ال تكون إال بمعنى املشيئة خللقها ،وقد علموا أن اهلل خالق كل يشء ،وأنه ما
شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،والقرآن قد جاء بلفا اإلرادة هبذا املعنى وهبذا املعنى ،لكن كل طائفة عرفت أحد
عيل
املعنيني وأنكرت اآلخر .وكالذي قال ألهله« :إذا أنا مت فأحرقوين ،ثم ذروين يف اليم ،فواهلل لئن قدر اهلل َّ
ََْ َ ُ َْ َ ْ
ب أن ل ْن َيقد َير
ليعذبني عذا ًبا ال يعذبه أحدً ا من العاملني» ( !)28وكام قد ذكره طائفة من السلف يف قوله) :أَيس
َ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ
َعلَيْهي أَ َ
ك أَ ْن يُ َن َل َعلَيْ َنا َمائ َدةً م َين ه
()29
الس َماءي﴾ (.)30
ب
ر
يع
ط
ت
س
ي
ل
ه
﴿
احلواريني:
قول
ويف
،
(
د
ح
ي
ي
ي
وكالصحابة الذين سألوا النبي :هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أهنم يرونه ( ،)31وكثري من الناس

ال يعلم ذلك؛ إما ألنه مل تبلغه األحاديث ،وإما ألنه ظن أنه كذب وغلط (.)32
يعم املسائل اخلربية القولية واملسائل
وقال يف موضع آخر« :وإنني أقرر أن اهلل قد غفر هلذه األمة خطأها ،وذلك َّ
()33
كفرا ،فيطلق القول بتكفري
العملية»  .وقال أيضا يف موضع آخر« :وحقيقة األمر يف ذلك أن القول قد يكون ً

صاحبه ،ويقال :من قال كذا فهو كافر ،لكن الشخص املعني الذي قاله ال ُحيكم بكفره حتى تقوم عليه احلجة
التي يكفر تاركها ،وهكذا األقوال التي يكفر قائلها ،قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق ،وقد
تكون عنده ومل تثبت عنده ،أو مل يتمكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهلل هبا ،فمن كان من

 - 26آل عمران.81 :
 - 27الرعد.31 :
 - 28أخرجه البخاري (.)3478
 - 29البلد.5 :
 - 30املائدة.112 :
م
القيامة ؟ " قال  :هل تُضارون يف ر م
م
الش م
َ
ؤية َّ
الظهرية  ،ليست يف
مس يف
رسول اهللم ! هل نرى ر َّبنا يو َم
 - 31عن أِّب هريرة :قالوا  :يا
ُ
م
ٍ
سحابة ؟ " قالوا  :ال  .قال " فهل ت ضارون يف م
ٍ
م
م
البدر  ،ليس يف سحابة ؟ " قالوا  :ال  .قال " فوالذي نف يس بيده ! ال
القمر ليل َة
رؤية
ُ
م
م
م
َ
ُضارون يف رؤية أحدمها  .أخرجه مسلم (.)2968
تُضارون يف ُرؤية ر يبكم إال كام ت ُ
 - 32جمموع الفتاوى.36 -32 /20 :
 - 33املرجع السابق.229 /3 :
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معامل يف الفتيا واالستفتاء

املؤمنني جمتهدً ا يف طلب احلق وأخطأ؛ فإن اهلل يغفر له خطأه كائنًا ما كان؛ سواء كان يف املسائل النظرية أو
العملية ،هذا الذي عليه أصحاب النبي ومجاهري أئمة اإلسالم» (.)34

 - 34املرجع السابق.346 ،345 /23 :
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عدم اإلنكار عىل املخالف يف املسائل االجتهادية:
فهذه املسائل ال تنكر باليد ،وال يقدح هبا يف دين املخالف أو عدالته ،وال ينقض القضاء هبا ،وال يمنع من الفتوى
هبا والعمل بموجبها ،وال ينبغي التشنيع واإلغالظ عىل قائلها ،ونحو ذلك من معاين إنكار املنكر املتفق عىل
كونه منكرا ،وأما جمرد املباحثة العلمية ،ومناقشة األدلة واحلجج ،أو اإلرشاد إىل اجتناب األمر املختلف فيه عىل
وجه النصيحة ،فليس هو من اإلنكار املنفي يف مسائل االجتهاد ،فاملرشوع أن يتكلم فيها بالبينات واحلجج
العلمية ،فمن بان له رجحان أحد القولني عمل به؛ سواء أكان ذلك باجتهاد إن كان من أهله ،أو بتقليد سائغ إن
كان من العامة.
منكرا فليغريه بيده» (،)35
• يقول النووي رمحه اهلل يف معرض رشحه حلديث مسلم« :من رأى منكم ً
وبيان مراتب الناس يف هذا اإلنكار« :-ثم العلامء إنام ينكرون ما أمجع عليه األئمة ،وأما املختلف فيه
فال إنكار فيه؛ ألن عىل أحد املذهبني كل جمتهد مصيب ،وهذا هو املختار عند كثري من املحققني أو
أكثرهم ،وعىل املذهب اآلخر املصيب واحد ،واملخطئ غري متعني لنا ،واإلثم مرفوع عنه ،ولكن إن
ندبه عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف ،فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله ،فإن العلامء
متفقون عىل احلث عىل اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة ،أو وقوع يف خالف آخر»
(.)36
واملقصود باخلروج من اخلالف يف هذا املقام هو العمل باألحوط؛ أي :اإلتيان بالفعل عىل وجه يكون موضع
اتفاق اجلميع.
ويذكر الغزايل يف اإلحياء أن ما فيه احلسبة« :كل منكر موجود يف احلال ،ظاهر للمحتسب بغري جتسس ،معلوم
منكرا بغري اجتهاد» (.)37
كونه ً
منكرا معلو ًما بغري اجتهاد ،فكل
ويزيد األمر جالء عند حديثه عن الرشط الرابع للمنكر ،فيقول« :أن يكون كونه ً
َ
ما هو ُّ
ومرتوك التسمية،
والضبع،
ب َّ
حمل اجتهاد فال حسبة فيه ،فليس للحنفي أن ينكر عىل الشافعي أم ْك َل ُه َّ
الض َّ

 - 35أخرجه مسلم (.)49
 - 36صحيح مسلم برشح النووي.23 /2 :
 - 37إحياء علوم الدين ،للغزايل.352 /2 :
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َ
َ
وجلوسه يف دار
مرياث ذوي األرحام،
النبيذ الذي ليس بمسكر ،وتناو َله
وال للشافعي أن ينكر عىل احلنفي رش َبه
َ
أخذها بشفعة اجلوار ،إىل غري ذلك من جماري االجتهاد» (.)38
وجيعل السيوطي يف كتابه «األشباه والنظائر» هذا املعنى قاعد ًة من قواعد الفقه الكلية ،فيقول« :ال ُينْكَر املختلف
صورا ُينكَر فيها املختلف فيه:
فيه ،وإنام ُينْك َُر املجمع عليه» ( ،)39ويستثني
ً
• أحدها :أن يكون ذلك املذهب بعيد املأخذ بحيث ينقض ،ومن َث َّم وجب احلد عىل املرهتن بوطء
املرهونة ،ومل ينظر خلالف عطاء.
• الثانية :أن يرتافع فيه حلاكم فيحكم بعقيدته؛ وهلذا حيد احلنفي برشب النبيذ؛ إذ ال جيوز للحاكم أن
حيكم بخالف معتقده.
• الثالثة :أن يكون للمنكر فيه حق؛ كالزوج يمنع زوجته من رشب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته،
وكذلك الذميَّة عىل الصحيح (.)40
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن تقليد بعض العلامء يف مسائل االجتهاد ،فهل ينكر عليه أو هيجر؟ وكذلك
من يعمل بأحد القولني ،فأجاب« :احلمد هلل ،مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلامء مل ينكر عليه ومل
هيجر ،ومن عمل بأحد القولني مل ينكر عليه ،فإن كان اإلنسان يظهر له رجحان أحد القولني عمل به ،وإال قلد
بعض العلامء الذين يعتمد عليهم يف بيان أرجح القولني» (.)41
التفريق بني املسائل اخلالفية واملسائل االجتهادية
فاملسائل االجتهادية هي التي نتحدث عنها ،وهي التي يرد عليها هذا احلديث ،ولكن ليس كل مسألة خالفية
مسألة اجتهادية ،بل األمر كام قال اآلخر:
م ٍ
َف َل ُه َح ٌّا مم َن النَّ َظ مر
َربا إمالَّ مخال ٌ
َو َل َ
يس ك ُُّل خالَف َجا َء ُمعت َ ً
فقد يكون اخلالف شاذا أو فاحش الضعف فال يقدح يف إحكام املسألة ،وال تتحول به إىل املشتبهات والظنيات،
لقد أفتى بعض املفتني يف مرص بحل فوائد البنوك ومل تصبح قضية الفوائد هبذه الفتاوى من القضايا اخلالفية،
اللهم إال عند من جعلت مصيبته يف دينه من بعض املنتسبني إىل العلم ،بل ستظل فوائد البنوك هي الربا احلرام،

- 38
- 39
- 40
- 41

املرجع السابق.354 -352 /2 :
األشباه والنظائر للسيوطي.158 :
األشباه والنظائر للسيوطي.158 :
جمموع الفتاوى.257 /20 :
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وإن أفتى بعض املنتسبني إىل العلم بخالف ذلك ،ولقد أفتى بعض املنتسبني إىل العلم بجواز بيع اخلمور واخلنزير
لغري املسلمني خارج ديار اإلسالم ،ومل تصبح هذه القضية من القضايا اخلالفية ،بل احلق فيها أبلج والباطل
جللج ،فدار الكفر ليست ناسخة للمحرمات ،واحلرمة ال تتغري بتغري األماكن ،فالربا والزنى واخلمر واخلنزير
حرام فوق كل أرض وحتت كل سامء ،دار اإلسالم ودار احلرب يف ذلك سواء.
وعرب التاريخ لقد نسب إىل ابن عباس قول بإباحة نكاح املتعة ومل تصبح قضية زواج املتعة من القضايا اخلالفية
ألجل هذه الفتوى ،بل ظل هذا النكاح ً
باطال بإمجاع أهل السنة ،سواء عند الذين ثبت عنهم رجوع ابن عباس
عن فتواه أو الذين مل يثبت عندهم ذلك ،مع كامل االعتذار والتقدير البن عباس حرب األمة وترمجان القرآن.
حقيقة اإلنكار املنفي يف املسائل االجتهادية
حقيقة اإلنكار املنفي يف هذه املسائل يراد به كام سبق اإلنكار الذي يفيض إىل الطعن يف املخالف والقدح يف دينه
واهتامه يف إيامنه أو يف أمانته ،وال يتناىف هذا مع تدارس هذه املسائل ،وإجالة النظر فيها ،وحتقيق القول فيها
بالبينات واحلجج العلمية ،فلم يزل أهل العلم يرد بعضهم عىل بعض ،ويقوي كل منهم رأيه ويبسط حججه يف
ذلك ،ويرد عىل خمالفه من غري أن يفيض ذلك إىل قطيعة ،بل الرتاحم والتقدير والعصمة املتبادلة بني اجلميع،
ومنهاجا.
واعترب بام روي عن كبار األئمة يف هذا الشأن؛ فإن فيه عربة
ً
ولقد كانت هذه الروح هي التي أوجدت الفقه عرب القرون ،وأثرت املكتبة اإلسالمية والفكر اإلسالمي وورثنا
بسببها هذا الرتاث الكبري من الفقه ،والذي متثل يف عرشات األلوف من املجلدات الفقهية التي مألت أطباق
األرض ،والتي تعد مفخرة هذه األمة ،ومما تتيه عىل غريها من األمم
وجتد الناس يف ذلك طرفني وواسطة :فمنهم من يمنع الدخول يف هذه املسائل أو مناقشتها ابتداء بدعوى
احلرص عىل اجلامعة واالئتالف ،ومنهم من جيعلها من معاقد والئه وبرائه بدعوى املحافظة عىل السنة واالتباع،
والوسط بينهام هو املحافظة عىل كل من االتباع واالجتامع ،فتكون موضعا للمباحثة العلمية والتناصح الرفيق
واهلادئ حمافظة عىل السنة ،وال جتعل بحال من معاقد الوالء والرباء حمافظة عىل االجتامع واالئتالف ،وإننا لننازع
أساسا للوالء أو الرباء ،مهام بلغت درجة اقتناع صاحبه به
بشدة يف أن ُجيعل يشء من االجتهادات الفروعية ً
واقتناعه بخطأ املخالف فيه ،كام ندعو أيضا إىل بلورة مواضع اإلمجاع ،والتمييز الدقيق بينها وبني جماري
االجتهاد؛ حتى ال يؤدي اختالط األمور إىل ترخص يف قطعي جممع عليه ،أو هتارج وتدابر بسبب ظني خمتلف
فيه ،مع ما يرتتب عىل ذلك من استمرار ال ُفرقة ،وتكريس الترشذم ،وإعطائه بعدً ا عقد ًّيا وسلف ًّيا يعرس جتاوزه،
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خاصة عندما تُستدعى كل مقاالت أهل العلم يف التثريب عىل املخالف من أهل البدع ،وزجره باهلجر والعقوبة
ونحوه!
التشابه يف األحكام نسبي
مرجوحا عند فريق آخر ،وما يعد قويا عند طرف يعد ضعيفا بل ومتهافتا أحيانا
راجحا عند فريق يعد
فام يعد
ً
ً
وجها واحدً ا ما
عند طرف آخر ،ولو شاء ربك أن يكون القرآن والسنة مجي ًعا عىل نحو ال حيتمالن يف الفهم إال ً
أعجزه ذلك ،ولكن حكمته اقتضت أن يكون من نصوص الوحيني قرآنًا وسنة ما هو حمكم قطعي ،ومنهام ما هو
متشابه ظني ،فيلتقي الناس مجي ًعا عىل األول ألنه مبنى دينهم ويتغافر الناس يف الثاين وجيعلون منه ً
سبيال إىل
التوسعة عىل األمة ويتفيئون يف ظالله رمحة اهلل بعباده.

االختالف يف الفروع منه ما هو مقبول ومنه ما هو مذموم
فهو ليس مقبوالً بإطالق :بل منه ما هو مقبول ،ومنه ما هو مذموم ،فام أقام اهلل به احلجة يف كتابه ،أو عىل لسان
منصوصا ب يينًا ال حيل االختالف فيه ملن علمه ،واالختالف يف ذلك مذموم ،وما كان من ذلك حيتمل التأويل
نبيه
ً
قياسا فهو من مسائل االجتهاد التي يقبل فيها اخلالف ،وال يضيق فيها عىل املخالف ،ومن هذا يبدو خطأ
و ُيدرك ً
من نازع يف أن بعض اخلالف قد يكون توسعة ورمحة ،وأطلق القول بأن اخلالف رش كله وعذاب كله؛ ألن الرش
ليس يف جمرد جريان اخلالف يف الفروعيات ،وإنام فيام قد يفيض إليه هذا االختالف من البغي والتعصب والتفرق
املذموم ،وأما مع بقاء العصمة واأللفة وأخوة الدين فإنه توسعة ورمحة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :والنـزاع يف األحكام قد يكون رمحة إذا مل يفض إىل رش عظيم من خفاء احلكم؛
وهلذا صنف رجل كتا ًبا سامه كتاب «االختالف» ،فقال أمحد :سمه كتاب «السعة» ،ونُقل عن بعض العلامء أنه
كان يقول :إمجاعهم حجة قاطعة ،واختالفهم رمحة واسعة» (.)42
املحذور يف اخلالف الفروعي هو التعصب والبغي عىل املخالف
قدرا منه مقصود ابتدا ًء للشارع؛ إذ لو
ذلك أن اخلالف يف املسائل الفروعية واقع ال حمالة ،بل ال نُبعد إن قلنا :إن ً
وجها واحدً ا ما أعجزه ذلك ،ولو شاء أن تكون السنة
شاء اهلل أن ينـزل القرآن عىل نحو ال حيتمل يف الفهم إال ً
 - 42جمموع الفتاوى.160 ،159 /14 :
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كثريا من
عىل نحو ال حيتمل يف الفهم إال ً
وجها واحدً ا ما أعجزه ذلك كذلك ،كام سبق قبل قليل ،ولكنه جعل ً
وجوها متعددة؛ ليدل عىل أن من هذا االختالف ما هو مقصود
نصوص القرآن والسنة عىل نحو حيتمل يف الفهم
ً
ابتدا ًء للشارع ،ليكون توسعة عىل العباد ورمحة باألمة ،ولقد صنف رجل كتا ًبا يف االختالف ،فقال له اإلمام
الس َعة» ،وشاع عىل ألسنة العلامء :إمجاعهم حجة قاطعة
أمحد :ال تسمه كتاب «االختالف» ولكن سمه كتاب « َّ
واختالفهم رمحة واسعة.
ً
وجماال للظنون،
يقول الشاطبي رمحه اهلل« :فإن اهلل تعاىل حكم بحكمته أن تكون فروع هذه امللة قابلة لألنظار
وقد ثبت عند النُّ َّظار أن النظريات ال يمكن االتفاق فيها عادة ،فالظنيات عريقة يف إمكان االختالف ،لكن يف
الفروع دون األصول ،ويف اجلزئيات دون الكليات؛ فلذلك ال يرض هذا االختالف» (.)43
وقال الزركيش رمحه اهلل« :اعلم أن اهلل مل ينصب عىل مجيع األحكام الرشعية أدلة قاطعة ،بل جعلها ظنية قصدً ا
للتوسيع عىل املكلفني؛ لئال ينحرصوا يف مذهب واحد لقيام الدليل القاطع» (.)44
وقال ابن القيم" :وقوع االختالف بني الناس أمر رضوري ال بد منه؛ لتفاوت إرادهتم وأفها مهم وقدرات
إدراكهم ،ولكن املذموم بغي بعضهم عىل بعض وعدوانه ،وإال إذا كان االختالف عىل وجه ال يؤدي إىل التباين
والتحزب ،وكل من املختلفني قصده طاعة اهلل ورسوله ،مل يرض ذلك االختالف فإنه أمر ال بد منه يف النشأة
اإلنسانية.
ولكن إذا كان األصل واحد ًا والغاية املطلوبة واحدة والطريق املسلوكة واحدة ،مل يكد يقع اختالف ،وإن وقع
كان اختالف ًا ال يرض كام تقدم من اختالف الصحابة ؛ فإن األصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب اهلل وسنة
رسوله  ،والقصد واحد ،وهو طاعة اهلل ورسوله  ،والطريق واحد وهو النظر يف أدلة القرآن والسنة
وتقديمها عىل كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة" (.)45
وهلذا مل تتجه إرادة السلف إىل حسمه عىل مستوى األمة ،وإنام كان اعتناؤهم بإحياء فقه االختالف وأدب
اخلالف ،وأن يتعلم الناس كيف يسعهم ما وسع أصحاب رسول اهلل ومن جاء بعدهم من أئمة الدين ،ومن مل
يسعه ما وسعهم فال أوسع اهلل عليه!

 - 43االعتصام (.)93/3
 - 44االختالفات الفقهية ،د .أبو الفتح البيانوين.23 :
 - 45الصواعق املرسلة (.)519/2
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ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وأما االختالف يف األحكام فأكثر من أن ينضبط ،ولو كان كلام اختلف مسلامن
يبق بني املسلمني عصمة وال أخوة» (.)46
يف يشء هتاجرا مل َ
وهلذا طلب ثالثة من خلفاء بني العباس من اإلمام مالك رمحه اهلل أن حيملوا األمة عىل كتابه «املوطأ» ،وأن
جيمعوا كلمتها حوله ..فلم جيبهم إىل ذلك ،وكان ذلك -كام يقول ابن كثري -من متام علمه واتصافه باإلنصاف،
وهؤالء الثالثة هم :اخلليفة أبو جعفر املنصور ،وابنه املهدي ،وحفيده هارون الرشيد ،وكان مما قاله للمنصور -
كام يف رواية ابن عساكر« :-ال تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ،وسمعوا أحاديث وروايات ،وأخذ
كل قوم منهم بام سبق إليهم ،وعملوا به ودانوا به ،من اختالف الناس وغريهم ،وإن ر َّدهم عام اعتقدوه شديد،
فدع الناس وما هم عليه ،وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم ،فقال :لعمري لو طاوعني عىل ذلك ألمرت به»
(.)47
وجاء يف قرار املجمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي حول االختالفات الفقهية ما ييل:
فالواقع أن هذا االختالف ال يمكن أن ال يكون ،ألن النصوص األصلية كثريا ما حتتمل أكثر من معنى واحد ،كام
أن النص ال يمكن أن يستوعب مجيع الوقائع املحتملة ،ألن النصوص حمدودة والوقائع غري حمدودة كام قال مجاعة
من العلامء رمحهم اهلل تعاىل ،فالبد من اللجوء إىل القياس والنظر ،إىل علل األحكام وغرض الشارع واملقاصد
العامة للرشيعة ،وحتكيمها يف الوقائع والنوازل املستجدة ،ويف هذا ختتلف فهوم العلامء وترجيحاهتم بني
االحتامالت فتختلف أحكامهم يف املوضوع الواحد ،وكل منهم يقصد احلق ويبحث عنه ،فمن أصاب فله أجران
ومن أخطأ فله أجر واحد ،ومن هنا تنشأ السعة ويزول احلرج.
"وأما تلك الفئة األخرى التي تدعو إىل نبذ املذاهب ،وتريد أن حتمل الناس عىل خط اجتهادي جديد هلا وتطعن
يف املذاهب القائمة ويف أئمتها أو بعضهم ،ففي بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما
يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا األسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم،
ويفرقون كلمتهم يف وقت نحن أحوج ما نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحديات اخلطرية من أعداء
اإلسالم ،بدال من هذه الدعوة املفرقة التي ال حاجة إليها" (.)48
هذا وال خيفى أن هذه االجتهادات الفقهية املتنوعة عظيمة النفع لألمة وللملة ،فمن ممادحها:
 - 46جمموع الفتاوى.237 /12 :
 - 47كشف الغطاء ،البن عساكر.47 :
 - 48انظر :كتابنا مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمي (.)38
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• التعرف عىل مجيع االحتامالت التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الداللة.
• تنمية امللكة الفقهية ،ورياضة األذهان ،وتالقح اآلراء ،وفتح جماالت التفكري للوصول إىل سائر
االفرتاضات التي تستطيع العقول املختلفة الوصول إليها.
• تعدد احللول أمام الفقيه يف الوقائع النازلة ليهتدي بذلك الفقه إىل احلل املناسب هلا ،وإىل أي األدلة
أقيس هبا.
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أ.د صــالح الصــاوي

االجتهاد املعترب رش ًعا هو الصادر عن أهله:
رشعا إال إذا صدر عن أهله ،الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد ،وإال كان خب ًطا
فال يعترب االجتهاد ً
واتباعا للهوى ،وكل اجتهاد صدر عىل غري هذا الوجه فال مرية يف عدم اعتباره؛ ألنه ضد احلق الذي
يف عامية
ً
أنـزله اهلل.
قال الشاطبي رمحه اهلل« :االجتهاد الواقع يف الرشيعة رضبان؛ أحدمها :االجتهاد املعترب رش ًعا؛ وهو الصادر عن
أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد ،وهذا هو الذي تقدم الكالم فيه ،والثاين :غري املعترب؛ وهو
الصادر عمن ليس بعارف بام يفتقر االجتهاد إليه؛ ألن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي واألغراض ،وخبط يف
عامية ،واتباع للهوى ،فكل رأي صدر عىل هذا الوجه فال مرية يف عدم اعتباره؛ ألنه ضد احلق الذي أنـزل اهلل،
َ َ ُ ُ
ََ ْ ُ ََُْ َ َ ََ هُ ََ َه ْ َ ْ َ َ ُ
ود إنها َج َعلْ َناكَ
ْ
()49
كام قال تعاىل﴿ :وأ ين احكم بينهم بيما أنزل اَّلل وَل تتبيع أهواءهم ﴾  ،وقال تعاىل ﴿ :يا داو ي
َ ًَ
ه
َْ َ َ َ ه ْ َ َ ٰ َ ُ ه َ
َْْ ي َ ْ ُ
ك ْم بَ ْ َ
ك َع ْن َ
ه
ي
يل اَّللي﴾ ( ،)50وهذا عىل اجلملة
ب
س
ل
ض
ي
ف
ى
و
ه
ال
ب
ت
ت
َل
و
ق
اْل
ب
اس
انل
َّي
خل ييفة يِف اْلرض فاح
عي
ي
ي
ي ي
ي ي
ال إشكال فيه» (.)51

التمذهب ليس مرفوضا وليس مفروضا
فالعامي ال يصح له مذهب ،بل مذهبه مذهب من أفتاه ،فإن اهلل مل يتعبده باتباع إمام بعينه بعد النبي صىل اهلل عليه
وسلم ال جيوز له أن يتعداه إىل غريه ،بل تعبده بسؤال من اتفق من أهل الذكر ممن يثق يف دينه وعلمه ،لقوله
َ ْ َُ َ َْ
ْ ْ ُْ َ َ َ َ
اسألوا أهل اَّليك ير إين كن ُت ْم َل ت ْعل ُمون (( ،)52وقد اتفقت عىل هذا كلمة مجاهري أهل العلم من القدامى
تعاىل( :ف
ومن املعارصين ،وقد حرصت عىل إيراد باقة من النقول ملختلف املذاهب الفقهية واالجتاهات الدعوية ألبني أن
هذا األمر ليس خمتلفا فيه وال خمتلفا عليه يف اجلملة .
قال اإلمام النووي" :الذي يقتضيه الدليل أنه ال يلزمه التمذهب بمذهب ،بل يستفتي َمن شاء ،أو َم من اتَّفق من
غري تل ُّق ٍ
ط للرخص ،ولعل َمن َمنَ َعه مل يثق بعدم تلقطه" (.)53

- 49
- 50
- 51
- 52
- 53

املائدة.49 :
ص.26 :
املوافقات للشاطبي.167 /4 :
سورة األنبياء ،من اآلية [.]7
روضة الطالبني (.)101/8
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م م
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميهَ " :وإم َذا ن ََز َل ْت بما ُْمل ْسلم مم ن م
رش مع اهللَّم َو َر ُسول م مه مم ْن
َاز َل ٌة َفإم َّن ُه َي ْس َت ْفتمي َم ْن ْ
اع َت َقدَ َأ َّن ُه ُي ْفتيه بم َ ْ
ني َت ْقلميدُ َش ْخ ٍ
َأ يي َم ْذ َه ٍ
ص بم َع ْين م مه مم ْن ا ْل ُع َل َام مء ميف ك يُل َما َي ُق ُ
بك َ
ب َع َىل
ب َع َىل َأ َح ٍد مم ْن ا ُْمل ْسلم مم َ
ولَ ،و َال َجيم ُ
َانَ ،و َال َجيم ُ

م
م
م
ص ُم َع َّ ٍ
ب َش ْخ ٍ
ني ا ْلتم َزا ُم َم ْذ َه م
ْرب بم مه،
َأ َح ٍد مم ْن ا ُْمل ْسلم مم َ
الر ُسول َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم  -ميف ك يُل َما ُيوج ُب ُه َو ُخي م ُ
ني َغ ْ مري َّ
م
مم
م
ص َملم ْذ َه م
الش ْخ م
َب ْل ك ُُّل َأ َح ٍد مم ْن الن م
رت ُك َّإال َر ُس َ
اع َّ
ب
ول اهللَّم َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َ .-وا يت َب ُ
َّاس ُي ْؤ َخ ُذ م ْن َق ْوله َو ُي ْ َ
م
م
مم
ص بمعين م مه لمعج مز مه َعن مع مر َف مة َّ م
ب َع َىل ك يُل َأ َح ٍد إ َذا َأ ْم َكنَ ُه
الرش مع م ْن َغ ْ مري مج َهته إن ََّام ُه َو ممَّا َي ُسو ُغ َل ُهَ ،ل ْي َس ُه َو ممَّا َجيم ُ
ْ َْ
َش ْخ ٍ َ ْ َ ْ
ْ
م
م
ٍ
م
م
ب مع ْل َم َما َأ َم َر اهللَُّ بم مه َو َر ُسو ُل ُه
اع َو َي ْط ُل َ
اس َت َط َ
الرش مع بم َغ ْ مري َذل َك ال َّط مر ميقَ ،ب ْل ك ُُّل َأ َحد َع َل ْيه َأ ْن َيتَّق َي اهللََّ َما ْ
َم ْعر َف ُة َّ ْ
ور" (.)54
رت ُك ا َْمل ْح ُظ َ
ورَ ،و َي ْ ُ
َف َي ْف َع ُل ا َْمل ْأ ُم َ
وقال العز بن عبد السالم" :ال يتعني عىل العامي أن يقلد إمام ًا يف سائر املسائل؛ ألن الناس منذ عهد الصحابة إىل
أن ظهرت املذاهب يسألون من ظهر هلم من غري نكري" (.)55
ونقل ابن عابدين يف حاشيته عن الرشنباليل قوله" :ليس عىل اإلنسان التزا ُم مذهب معني ,وأنه جيوز له العمل بام
غري إمامه مستجم ًعا رشوطه. ،ويعمل بأمرين متضادين يف حادثتني ال تعلق
خيالف ما عمله عىل مذهبه مقلدً ا فيه َ
لواحدة منهام باألخرى ،وليس له إبطال عني ما فعله بتقليد إمام آخر؛ ألن إمضاء الفعل كإمضاء القايض ال
ُين َقض" (.)56
ويقول الشاطبي " :فتاوى املجتهدين بالنسبة إىل العوام كاألدلة الرشعية بالنسبة إىل املجتهدين .والدليل عليه أن
وجود األدلة بالنسبة إىل املقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا ال يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر يف األدلة
واالستنباط من شأهنم ،وال جيوز ذلك هلم ألبته وقد قال تعاىل{ :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون}
[النحل.]43 :
واملقلد غري عامل؛ فال يصح له إال سؤال أهل الذكر ،وإليهم مرجعه يف أحكام الدين عىل اإلطالق ،فهم إذن
القائمون له مقام الشارع ،وأقواهلم قائمة مقام أقوال الشارع" (.)57
ويقول ابن القيم رمحه اهلل" :وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض املذاهب املعروفة أم ال؟ فيه مذهبان :أحدمها:
ال يلزمه ،وهو الصواب املقطوع به؛ إذ ال واجب إال ما أوجبه اهلل ورسوله ،ومل يوجب اهلل وال رسوله عىل أحد

- 54
- 55
- 56
- 57

جمموع الفتاوى (.)207/20
الفكر السامي (.)230/3
رد املحتار عىل الدر املختار (.)176/1
املوافقات (.)292-293/4
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من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من األمة فيقلده دينه دون غريه ،وقد انطوت القرون الفاضلة مربأة مربأ
أهلها من هذه النسبة ،بل ال يصح للعامي مذهب ولو متذهب به؛ فالعامي ال مذهب له؛ ألن املذهب إنام يكون
ملن له نوع نظر واستدالل ،ويكون بصريا باملذاهب عىل حسبه ،أو ملن قرأ كتابا يف فروع ذلك املذهب وعرف
فتاوى إمامه وأقواله ،وأما من مل يتأهل لذلك البتة بل قال :أنا شافعي ،أو حنبيل ،أو غري ذلك؛ مل يرص كذلك
بمجرد القول ،كام لو قال :أنا فقيه ،أو نحوي ،أو كاتب ،مل يرص كذلك بمجرد قوله (.)58
وأما اتباع املذاهب يف إطار الدراسة والتفقه فهذا مما ال فكاك منه وال بديل عنه؛ ألن هذه املذاهب الفقهية األربعة
املتبعة قد ُخ مدمت خدمة مل تتوفر لغريها من االجتهادات الفقهية ،فاعتني بنقلها وحتريرها ومعرفة الراجح فيها،
واستدل هلا ،وترجم ألئمتها بام جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة هلا أصول معلومة ،وفروع حمررة ،يتحتم
ودارسا ومتدر ًبا ،فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم .ثم
متعلام
عىل من أراد التفقه يف الدين أن يسلك أحدها
ً
ً
يرتقى بعد ذلك بدارسة الفقه املقارن ،واملقابلة بني مدارك األئمة ،حتى يبلغ درجة االستقالل بالنظر ،والدليل
عىل ذلك عمل من مىض من أهل العلم ،وإمجاع أهل العلم املعارصين ،أو عىل األقل ال يعرف لذلك خمالف من
املعارصين.
يقول الشيخ الدهلوي« :إن هذه املذاهب األربعة املحررة قد اجتمعت األمة ،أو من يعتد به منها ،عىل جواز
تقليدها إىل يومنا هذا ،ويف ذلك من املصالح ما ال خيفى ،ال سيام يف هذه األيام التي قرصت فيها اهلمم جدًّ ا،
وأرشبت النفوس اهلوى ،وأعجب كل ذي رأي برأيه» (.)59
ويقول الشيخ األلباين ،فيام ينقله عنه بعض تالميذه يف كتاب بدعة التعصب املذهبي« :ومن اجلدير بالذكر أن هذا
هو رأي أستاذنا -حفظه اهلل -نفسه ،فقد ذكر أكثر من مرة ،أن الواجب عىل الناس يف زماننا هذا أن يبدؤوا بتعلم
الفقه عىل طريق أحد املذاهب األربعة ،ويدرسوا الدين من كتبها ،ثم يتدرجوا يف طريق العلم الصحيح ،بأن
خيتاروا كتا ًبا من كتب مذهبهم؛ ككتاب املجموع للنووي عند الشافعية ،وكتاب فتح القدير البن اهلامم عند
احلنفية ،وغريها من الكتب التي تبني األدلة ،وترشح طريق االستنباط ،ثم يرتكوا كل قول ظهر هلم ضعف دليله
أيضا وتبني
وخطأ استنباطه ،ثم يتدرجوا خطة ثالثة بأن ينظروا يف كتب املذاهب األخرى ،التي تناقش األدلة ً
طريق االحتجاج هبا ،ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر هلم صحته وصوابه ،وهكذا.

 - 58إعالم املوقعني (.)331/4
 - 59املرجع السابق.112 /2 :
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فريى شيخنا أن هذا هو السبيل الصحيح املمكن سلوكه يف هذا الزمان؛ ألن سلوك السبيل الواجبة التي كان
عليها السلف الصالح طفرة ،غري ممكن اليوم؛ ألنه ال يوجد يف الناس إال أحد سبيلني :فإما أن ُيرتكوا دون تعليم
وال تفقيه وخيبطوا يف دينهم خبط عشواء! وإما أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا يف أحكامه عن طريق أحد املذاهب
رشا من الطريق األول؛ ولذلك ننصح به ونؤيده» (.)60
األربعة .وال شك أن هذا الطريق هو أخف ً
رضرا وأقل ًّ
ويقول الشيخ حسن البنا رمحه اهلل« :ولكل مسلم مل يبلغ درجة النظر يف أدلة األحكام الفروعية ،أن يتبع إما ًما من
أئمة الدين ،وحيسن به مع هذا االتباع أن جيتهد ما استطاع يف تعرف أدلته ،وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب
بالدليل متى صح عنده صالح من أرشده وكفايته ،وأن يستكمل نقصه العلمي -إن كان من أهل العلم -حتى
يبلغ درجة النظر» (.)61
ويف فتوى منشورة عىل موقع دار اإلفتاء املرصية تأكيد عىل هذا املعنى وذلك يف إجابتها عن هذا السؤال[ :بعض
املتصدرين للدعوة واإلرشاد حيذرون الناس من تقليد املذاهب الفقهية األربعة بدعوى أن الواجب هو أخذ
األحكام من الكتاب والسنة فقط ،وألن أئمة هذه املذاهب أنفسهم قد هنوا عن تقليدهم ،فام هي حقيقة التقليد؟
وهل يصح هذا الكالم يف ذم التقليد أو ال؟ وهل أقوال املذاهب خمالفة للكتاب والسنة فعال؟].
فجاء يف جواهبا" :وقد اتفق مجهور العلامء عىل مرشوعية التقليد ووجوبه عند عدم التمكن من االجتهاد ،يقول
العالمة الشيخ حممد حسنني خملوف يف كتابه" :بلوغ السول" حتت عنوان "استناد أقوال املجتهدين إىل املآخذ
الرشعية"" :وقد اعترب األصوليون وغريهم أقوال املجتهدين يف حق املقلدين القارصين كاألدلة الرشعية يف حق
املجتهدين ،ال ألن أقواهلم لذاهتا حجة عىل الناس تثبت هبا األحكام الرشعية كأقوال الرسل عليهم الصالة
والسالم فإن ذلك ال يقول به أحد؛ بل ألهنا مستندة إىل مآخذ رشعية بذلوا جهدهم يف استقرائها ومتحيص
دالئلها ،مع عدالتهم وسعة اطالعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الرشيعة وحفا نصوصها ،ولذلك
رشطوا يف املستثمر لألدلة املستنبط لألحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية  -لكوهنا ظنية ال تنتج إال ظنا  -أن
يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن هبا من متحيص األدلة عىل وجه جيعل ظنونه بمثابة العلم
القطعي صونا ألحكام الدين عن اخلطأ بقدر املستطاع".

 - 60بدعة التعصب املذهبي ،للشيخ حممد عيد عبايس.112 /2 :
 - 61جمموعة رسائل حسن البنا.255 /1 :
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ثم قال" :وكام أمر اهلل تعاىل ورسوله املستعدي ين لالجتهاد ببذل الوسع يف النظر يف املآخذ الرشعية لتحصيل
أحكامه تعاىل ،أمر القارصين عن رتبة االجتهاد من أهل العلم باتيباعهم والسعي يف حتصيل ما يؤهلهم لبلوغ هذا
املنصب الرشيف ،أو ما هو دونه حسب استعدادهم يف العلم والفهم ،وأمر العا َّمة الذين ليسوا من أهل العلم
الذك مْر إم ْن ُكنْت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ي
ون}[النحل ،]43 :أي:
بالرجوع إىل العلامء واألخذ بأقواهلم كام قال تعاىلَ { :ف ْ
بحكم النازلة ليخربوكم بام استنبطوه من أدلة الرشيعة مقرونًا بدليله من قول اهلل ،أو قول رسوله  ،أو جمردا عنه.
خصوصا إذا
لـمن مل يعلم حكم اهلل يف النازلة غري الزم
ً
فإن ذكر الدليل من املجتهد أو العامل املوثوق به بالنسبة َ
مـمن ال يفهم وجه الداللة كأكثر عا َّمة األمة ،أو كان الدليل ذا مقدمات يتوقف فهمها وتقريب االستدالل
كان َّ
هبا عىل أمور ليس للعامي إملام هبا" (.)62
فال جيب إذن عىل املكلف التقيد بمذهب بعينه من هذه املذاهب األربعة ،والناس متفاوتون يف املدارك والفهوم
والقدرة عىل استنباط األحكام من أدلتها ،فمنهم من جيوز يف حقه التقليد ،بل قد جيب عليه ،ومنهم من ال يسعه
إال األخذ بالدليل لتمكنه من ذلك.
التمذهب قد يكون خمرجا استثنائيا من فتنة تضارب األهواء واألقوال
ففي مثل هذا الزمن الذي أصبح احلديث يف الفقه واألحكام الرشعية كأل مباحا لإلعالميني والصحفيني
ونحوهم من أدعياء التجديد واالستنارة ،وباسم هذا التجديد املزعوم هدمت ثوابت واستبيحت حرمات ،بل
وتصدر للفتيا عديموا األهلية ،وافتتن السواد األعظم من الناس هبم ،وهذا الرضب إنام يستفتون بالشكل ال
بالفضل ،وباملناصب ال باألهلية ،قد غرهم عكوف من ال علم عنده عليهم ،ومسارعة من هو أجهل منهم
إليهم ،تعج منهم احلقوق إىل اهلل  -تعاىل  -عجيجا ،وتضج منهم األحكام إىل من أنزهلا ضجيجا .فقد يكون
التقيد بمذهب وإلزام الناس به واحلال كذلك خمرجا عمليا من مثل هذا اجلموح واالفتيات الصارخ عىل اهل
العلم باسم هذه الدعاوى املارقة املقيتة! فهو وصفة توصف عند فساد األحوال ،وإذا ألزم هبا سلطان رشعي
فإهنا جتب يف كل من الفتيا والقضاء.
وهذا هو الشيخ حممد بن إبراهيم كام يقول حفيده صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ( كان الشيخ رمحه اهلل ملتز ًما يف
الفتوى بام عليه الراجح من األقوال عن اإلمام أمحد رمحه اهلل ،وسواء كان هذا مذه ًبا للمتأخرين أم ال  ،إال أنه يف
وكثريا ما يرجح اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم
الغالب يوافق ما عليه املتأخرون،
ً
 - 62رابط الفتوى اضغط هنا
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رمحهام اهلل ،وما عليه الرتجيح عند أئمة هذه الدعوة من اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأبنائه وتالمذهتم .وهذا
جيعل الناس عىل منهج متحد ،ويف فتاوى غري متضاربة  ،ومجع الناس وعدم اختالفهم مصلحة عظمى ،خاصة
إذا علم أن البالد مرسح لألهواء ،فاالختالف يف الفتوى سيتبعه تفرق يف أنواع شتى
ومل يكن يسمح لكل أحد من واعا وخطيب وإمام ومتخرج يف الفتوى ،بل الفتوى منحرصة يف الشيخ رمحه اهلل
ومن كان معه  ،والقضاة يف البالد ،ومن كان معرو ًفا بسعة العلم ممن مل يكن قاض ًيا .وقد كان يعاقب ويعزر
بعض املتجرئني عىل الفتوى ،أو املخالفني ملشهور الفتوى.
عدم مرشوعية تقليد املجتهد لغريه ،يف خالف ما أداه إليه اجتهاده:
فقد اتفقوا عىل أنه إذا فرغ من االجتهاد ،وغلب عىل ظنه حكم ،فال جيوز له أن يقلد خمالفه ،ويعمل بنظر غريه
ويرتك نظر نفسه ،إال دفعا حلرج ،أو رعاية ملصلحة اجلامعة واالئتالف ،وسيأيت تفصيل القول يف هذه املسألة
قال الغزايل يف املستصفى« :وقد اتفقوا عىل أنه إذا فرغ من االجتهاد ،وغلب عىل ظنه حكم ،فال جيوز له أن يقلد
خمالفه ،ويعمل بنظر غريه ويرتك نظر نفسه» (.)63

 - 63املستصفى للغزايل.384 /2 :
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زلة العامل ال ُيعتد هبا ،وال يبنى عليها ،وال هيدم بسببها
ال عصمة الحد بعد النبي  ،فالعامل معرض للزلل ال حمالة ألنه ليس بمعصوم ،فال ينبغي أن نتابعه عىل زلته،
حذ َر ُ
وال أن ندخلها يف نسيج الرشيعة وقد علمنا اهنا من قبيل الزلل البحت واخلطأ املحض ،فلقد َّ
أهل العل مم مم ْن
م
َت َتب مع زالَّ م
وأقواهلم الشاذة ،وهذه باقة من أقواهلم:
ت العلامء
ُّ
م
يس بمعصو ٍم ،فال جيوز قبول ي
كل ما يقوله ،و ُي َّنزل قوله منزلة قول
قال ابن القيّم" :العامل ميز ُّل وال ُبدَّ  ،إذ َل َ
املعصوم ،فهذا الذي ذمه ّ م
وحرموه  ،وذ ُّموا أه َله" (.)64
كل عامل عىل وجه األرضَّ ،
َّ
م
م
وقال سليامن بن َطر َخ َ م
م
م
اجت ََم َع فم َ
الرش ُك ُّل ُه َ -ف َع َّل َق اإل َما ُم
ان ال َّت ْيم ُّيَ " :ل ْو َأ َخ ْذ َت بم ُر ْخ َصة ك يُل َعاملٍ َأ ْو َز َّلة ك يُل َعاملٍ ْ
ُ ْ
َ ُ
يك َّ ُّ
ابن عبد الرب -قائالً" :هذا إمجاع ال أعلم فيه مخالف ًا ،واحلمد هلل" (.)65
ُ
يد ا ْل َق َّطانَ :لو َأ َّن رجالً َع مم َل بمك يُل ر ْخص ٍة ،بم َقو مل َأه مل ا ْلكُو َف مة ميف ا ْلنَّبم م
و َق َال َحييى بن س مع ٍ
يذَ ،و َأ ْه مل ا َْملدين مَة ميف ا ْل َّس َام مع
ْ ْ
ُ َ
َ ُ
َْ ْ ُ َ
َان بم مه َف م
 يعني الغناء َ ،-و َأ ْه مل َمكَّة ميف ا ُْمل ْت َع مةَ ،أ ْو ك ََام َق َال َأ مِّب ،ك َاس َق ًا" (.)66

اق ا ْل َق م
َ
ت فم ميهَ ،وك َ
إسحاق إم ْس َام مع ُيل ْب ُن إم ْس َح َ
َان َقدْ ُمجم َع َل ُه
ايضَ " :د َخ ْل ُت َع َىل ا ُْمل ْعت مَض مدَ ،فدَ َف َع إم َ َّىل كمتَاب ًا َن َظ ْر ُ
وقال أ ُبو ْ
م
الر َخ م
يف َه َذا ا ْلكمت م
َاب مزن مْد ٌيق.
ني ُم َصن ُ
احت ََّج بم مه ك ٌُّل ممن ُْه ْم لمنَ ْف مس مهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :يا َأ مم َري ا ُْمل ْؤ ممن م َ
ص م ْن َز َل مل ا ْل ُع َل َامء َو َما ْ
ُّ ُ
م
م
يث؟ ُق ْل ُت :األَح م
َف َق َالَ :مل ت مَصح ه مذ مه األَح م
اد ُ
اد ُ
اح
ْ َّ َ
اح ا ُْمل ْسك َر َمل ْ ُيبم مح ا ُْمل ْت َع َةَ ،و َم ْن َأ َب َ
يث َع َىل َما ُر مو َي ْتَ ،و َلك ْن َم ْن َأ َب َ
َ
َ
م
ا ُْمل ْتع َة َمل يبم مح ا ْل مغنَاء وا ُْملسكمر ،وما ممن َع م
ب مدينُ ُهَ .ف َأ َم َر ا ُْمل ْعت مَضدُ
املٍ إمالَّ َو َل ُه َز َّل ٌةَ ،و َم ْن َ َ
مج َع َز َل َل ا ْل ُع َل َامء ُث َّم َأ َخ َذ م َهبا َذ َه َ
َ َ ْ َ َ َ ْ
َ ُْ
م
م
َاب" (.)67
َف ُأ ْح مر َق َذل َك ا ْلكت ُ

ب ،و َزالَّ م
م
و َق َال اإل َما ُم َّ
ت املُ ْجت مَه مد ْي َنَ ،ف َقدْ َر َّق مد ْينُه" (.)68
ص ا َمل َذاه م َ
الذ َهبم ُّيَ " :و َم ْن َت َتبَّ َع ُر َخ َ

ومكمن اخلطر يف زلة العامل ليس يف كوهنا خطأ من جمتهد ،ولكن فيام يرتتب عليها من عمل األتباع واملقلدين من
بعده ،وتأمل قول ابن عباس يف التحذير من ز ّلة م
العامل" :ويل لألتباع من عثرات العــامل".
قيل :و كيف ذاك؟ قال" :يقول العامل شيئ ًا برأيه ثم جيد من هو أعلم منه برسول اهلل  فيرتك قوله ذلك ،ثم
يميض االتباع" (.)69

- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69

إعالم املوقعني (.)173/2
جامع بيان العلم (.)927/2
مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل (ص/449رقم.)1632
مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل (ص/449رقم.)1632
سري أعالم النبالء ()90/8
انظر :املوافقات ،للشاطبي ( )318/3والفتاوى الكربى ،البن تيم ّية (.)96/6
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ففيه بيان ّ
حمر ًضا عىل النكري عىل من
رشها متعدي ًا إىل من ق ّلد صاحبها فيها ،وكفى هبذا ّ
أن خطر الز ّلة يف كون ّ
استن به فيها ،شأنه يف ذلك شأن من
حرم اهلل ،وقد يلحق صاحبها إثم من
ّ
رتس هبا يف حتليل ما ّ
صار إليها ،أو ت ّ
سن سنّ ًة س ّيئة إن كان قد قرص يف االجتهاد ومل يات به عىل وجهه.
ّ
فعن أِّب هريرة  ،أن رسول اهلل  قال" :من ُأفتم َي بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه ،و من أشار عىل أخيه بأمر
يعلم أن الرشد يف غريه فقد خانه" (.)70
ووجه كوهنا ال يعتد هبا وال يبنى عليها أهنا مل تصدر عن اجتهاد معترب ،وال هي من مسائله ،وإنام كان صدورها
ملجرد خفاء الدليل أو لعدم مصادفته ،كام أنه ال يشنع عليه هبا ،وال ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه تعمد املخالفة،
إن كان من أهل الديانة والصيانة ،حتى ال هتدر مكانته وإمامته ومنـزلته من قلوب املسلمني من أجلها ،فإن من
الناس من يوهب نقصه لفضله ،وإذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث ،فكال طريف قصد األمور ذميم .وبذلك يتم
اجلمع بني أمرين ال تقل أمهية أحدمها عن اآلخر؛ ومها :النصيحة هلل ولرسوله وكتابه ودينه ،وتنزهيه عن األقوال
الباطلة املناقضة بام بعث اهلل به رسوله من اهلدى والبينات ،ومعرفة فضل األئمة األعالم ومقاديرهم وحقوقهم
عيل ،وال مسلكهم يف الشيخني ،بل
ومراتبهم ،فال نؤثمهم وال نعصمهم ،وال نسلك هبم مسلك الرافضة يف ٍّ
نسلك مسلك عيل والشيخني أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة ،فإهنم ال يؤثموهنم وال يعصموهنم ،وال يقبلون
كل أقواهلم وال هيدروهنا ،وال منافاة بني هذين األمرين ملن رشح اهلل صدره لإلسالم.
يقول الشاطبي« :إن زلة العامل ال يصح اعتامدها من جهة ،وال األخذ هبا تقليدً ا له؛ وذلك ألهنا موضوعة عىل
املخالفة للرشع ،ولذلك عدت زلة ،وإال فلو كانت معتدًّ ا هبا مل جيعل هلا هذه الرتبة ،وال نسب إىل صاحبها الزلل
فيها ،كام أنه ال ينبغي أن ينسب صاحبها إىل التقصري ،وال أن يشنع عليه هبا ،وال ينتقص من أجلها ،أو يعتقد فيه
اإلقدام عىل املخالفة بحتًا ،فإن هذا كله خالف ما تقتيض رتبته يف الدين» (.)71
ويقول ابن القيم رمحه اهلل« :ومن له علم بالرشع والواقع ،يعلم قط ًعا أن الرجل اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم
صالح وآثار حسنة ،وهو من اإلسالم وأهله بمكان ،قد تكون منه اهلفوة والزلة ،هو فيها معذور ،بل ومأجور
الجتهاده ،فال جيوز أن يتبع فيها ،وال جيوز أن هتدر مكانته وإمامته ومنـزلته من قلوب املسلمني» (.)72

 - 70أخرجه أبو داود ( ،)3657وحسنه احلافا ابن حجر يف ختريج مشكاة املصابيح (.)161/1
 - 71املوافقات للشاطبي.171 ،170 /4 :
 - 72أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( .)211/10وسنده صحيح .وانظر :إعالم املوقعني ،البن القيم (.)295/3
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و قال اإلمام الذهبي يف ترمجة اإلمام حممد بن نرص املروزي" :ولو أنا كلام أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد املسائل
خط ًأ مغفور ًا له قمنا عليه و بدَّ عناه ،و هجرناه ،ملا سلم معنا ابن نصري ،و ال ابن مندة ،و ال من هو أكرب منهام ،و
اهلل هو هادي اخللق إىل احلق ،هو أرحم الرامحني ،فنعوذ باهلل من اهلوى و الفظاظة" (.)73

متيز طالب العلم ببعض األحكام عمن كان يف درجة العامية البحتة:
سواء من حيث أهليته لفهم الدليل ،أو أهليته للفتوى بام يعرفه من مقاالت أهل العلم ،عىل سبيل احلكاية
ملذاهبهم والنقل آلرائهم ،عند عدد كبري من األصوليني ،رشيطة أن يكون ً
عدال ،متمكنًا من فهم كالم األئمة،
ضاب ًطا ملا ينقله عنهم من األحكام والفتاوى ،وال خيفى أنه ال مدخل ملن كان يف مرتبة العامية البحتة يف يشء من
ذلك.
يقول ابن دقيق العيد« :توقيف الفتيا يف حصول املجتهد يفيض إىل حرج عظيم ،واسرتسال القوم يف أهويتهم،
فاملختار أن الراوي عن األئمة املتقدمني إذا كان ً
عدال متمكنًا من فهم كالم اإلمام ،ثم حكى للمقلد قوله ..فإنه
يكتفي به؛ ألن يف ذلك مما يغلب عىل ظن العامي أنه حكم اهلل عنده ،وقد انعقد اإلمجاع يف زماننا عىل هذا النوع
من الفتيا» (.)74
وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء ببالد احلرمني هذا السؤال :نحن جمموعة من طالبات العلم الرشعي القاطنات
بنفس احلي ،وحيال األبحاث (القارصة حسب علمي) أتوقف عىل كثري من املسائل اخلالفية .فكيف يمكن
الرتجيح أو التوفيق بني املسائل التي يقع فيها اخلالف ؟ أفيدونا أفادكم اهلل.
فأجابت( :طالب العلم ينظر يف األدلة وجيري عليها ما تقتضيه األصول العلمية من التوفيق أو الرتجيح ..إلخ،
ويعمل بام يراه الراجح .أما من ليس لديه هذه القدرة ،فإن عليه أن يسأل أهل العلم املوثوقني ،قال تعاىل:
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ي
الذك مْر إم ْن ُكنْت ُْم الَ َت ْع َل ُمون) .وباهلل التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ) اللجنة
( َف ْ
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (.)75
ماذا يفعل العامي إذا اختلفت عليه فتاوى املفتني؟

 - 73سري أعالم النبالء 14/40 :
 - 74راجع :إرشاد الفحول ،للشوكاين.270 ،
 - 75فتاوى اللجنة الدائمة  -املجموعة الثانية (.)12/4
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لقد سبق أن العامي ال يصح له مذهب ،وإنام مذهبه مذهب من أفتاه ،ولكن كيف يفعل املفتي إذا استفتى يف
نازلته أكثر من فقيه ،وأفتاه كل منهم عىل نحو مغاير ملا أفتاه به اآلخر
ابتداء ننبه إىل مسالة مهم حيصل بسبب جتاهلها والتفريط فيها كثري من القالقل والتخبطات :ال ينبغي للمفتي أن
يكثر من القفز والتنقل بني املفتني كام يفعل عندما يتسوق السلع والبضائع حيث يتجول ويتنقل من متجر إىل آخر
ملتمسا يف الغالب أكرب التخفيضات وأجود املعروضات!
وكم حيدث بسبب كثرة التنقل بني املفتني ،وإدمان القفز بني مواقع الفتوى من الوساوس القهرية التي حتيل حياة
أصحاهبا إىل شقاء موصول ،وتبغض إليهم عبادة رهبم عز وجل! وجتعل من التدين مصدر نكد وشقاء بدال من
كونه سكينة للنفوس وطمأنينة للقلوب ،فينبغي للمستفتي بني يدي سعيه للتعرف عىل حكم اهلل يف نازلة نزلت
به أن يالحا ما ييل:
أوال :أن حيسن اختيار مفتيه ممن اشتهرت عدالته بني أهل العلم وشاع الثناء عليه ،ومن جعل اهلل له يف االمة
لسان صدق بحيث حيمد يف مجاهري أجناس األمة ،فهؤالء أئمة اهلدى ومصابيح الدجى ،كام قال ابن سريين فيام
رواه عنه مسلم (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) وكام روي يف األثر (دينك دينك إنام هو حلمك
ودمك! فانظر عمن تأخذ ،خذ عن الذين استقاموا وال تأخذ عن الذين مالوا!) فال يأخذ عن من عرف بالتهتك
والسفه ،واجلرأة عىل الدين ،فقد روي عن ابن عمر قوله :يوشك أن يظهر شياطني قد أوثقها سليامن يفقهون
الناس يف الدين ،ورحم اهلل مالك بن أنس الذي قال ال يؤخد العلم عن أربعة :سفيه معلن السفه ،وصاحب
هوى يدعو إليه ،و رجل معروف بالكذب يف أحاديث الناس وإن كان ال يكذب عىل الرسول  ورجل له
فضل و صالح ال يعرف ما حيدث به.
ثانيا :ومن العالمات التي يستدل هبا العامي عىل من يستفتيه ويثق يف فتياه ما ييل:
• ّأهنم ال يرون ألنفسهم حاال وال مقاما ،ويكرهون بقلوهبم التزكية واملدح ،وال يتكربون عىل أحد،
وأهل العلم النافع كلام ازدادوا يف العلم ازدادوا تواضعا هلل وخشية وانكسارا و ُذالًّ.
الرياسة ُّ
والشهرة واملدح ،فالتباعد عن ذلك واالجتهاد
• اهلرب من الدنيا ،وأوىل ما هيربون عنه منها ي
يف جمانبته من عالمات أهل العلم النافعْ ،
فإن وقع يشء من ذلك من غري قصد واختيار كانوا عىل
خوف شديد من عاقبته وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا ،كام كان اإلمام أمحد رمحه اهلل خياف ذلك
عىل نفسه عند اشتهار اسمه وكونه حديث القايص والداين.
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

32

أ.د صــالح الصــاوي

معامل يف الفتيا واالستفتاء

• أهنم ال يدعون العلم ،فال يفخرون عىل أحد ،وال ينسبون غريهم إىل اجلهل؛ إال من خالف السنة
وأهلها فإهنم يتكلمون فيه غضبا هلل ،ال غضبا للنفس ،وال قصدً ا لرفعتها عىل أحد.
• أهنم يسيئون الظن بأنفسهم ،وحيسنون الظن بمن سلف من العلامء ،ويقرون بقلوهبم وأنفسهم
بفضل من سلف عليهم ،وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها ،وكان ابن املبارك
إذا َذكر أخالق من سلف ينشد:
()76
ال تعرضن بذكرنا مع مذكـرهم ليس الصحيح إذا مشى كاملُقعـد
ثالثا :أن يكون مقصوده من سؤال أهل العلم إنام هو الوصول إىل حكم اهلل عز وجل ليقف عنده وينتهي إليه ،فام
أهل العلم إال وسائل يتعرف من خالهلم حكم اهلل عز وجل ،وما التكليف إال إخراج املكلف عن داعية هواه
حتى يكون عبدا ملواله! وأن يعلم أن البحث عن املفتي الذي يفتيه بام مالت إليه نفسه وأرشب من هواه إنام هو
ضاللة يف الدين وخروج عن حقيقة التكليف ،ومن قصد إىل تتبع الرخص وتلقطها اجتمع له من السوء ما ال
خيطر له عىل بال! حتى قالوا :من َأ َخ َذ بمنو م
ال مم! وقال اإلمام األوزاعي :م ْن َأ َخ َذ بم َق م
اد مر ال ُع َل َام مءَ ،خ َر َج مم َن م
اإل ْس َ
ول
َ
َ ْ
َ
املكيني يف املتعة  ،والكوفيني يف النبيذ  ،واملدنيني يف الغناء والشاميني يف عصمة اخللفاء  ،فقد مجع الرش.
رابعا :أن يصدر عن قوله ،ويتابعه عىل فتواه ،إال إذا بقيت يف قلبه ريبة ،فال يزال يسأل حتى تزول هذه الريبة،
وحتل حملها السكينة والطمأنينة!
ثم نرجع بعد ذلك إىل السؤال الذي عنونا به هذه الفقرة :ماذا يفعل العامي إذا اختلفت عليه فتاوى املفتني؟
ننبهه يف البداية إىل مسألة مهمة:
أما اجلواب عن هذا السؤال فقد اختلفت عبارات اهل العلم يف التعبري عنه ،وإن كانت قد اتفقت عىل مقصود
واحد ،وهو أن يتبع من يغلب عىل ظنه انه يفتيه بحكم اهلل ،وطريقه إىل ذلك اتباع األعلم واألورع ،ويعرف ذلك
بالشيوع واالستفاضة ،أو اتباع اجلمهور حيث يغلب عىل ظنه أن الصواب مع الكثرة املجتمعة وليس مع القلة
املخالفني هلا ،وقريب من ذلك اتباع القرارات املجمعية املعارصة حيث يغلب عىل الظن أن اجتهاداهتا اجلامعية
أوىل بالصواب من اجتهادات اآلحاد من املنتسبني إىل العلم ،فكام أن اإلنسان إذا أصيب بمرض فإنه يبحث عن
أوثق األطباء وأعلمهم ويذهب إليه ألنه يكون أقرب إىل الصواب من غريه ،فأمور الدين أوىل باالحتياط من

 - 76وقد أ شار احلافا ابن رجب احلنبيل إىل ذلك يف كتابه املاتع بيان ف ضل علم ال سلف عىل علم اخللف )  ،فلرياجع صفحة (
) 85 – 80
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أمور الدنيا ،وقد جاء يف وثيقة املجمع للفتوى واالستفتاء" :اتباع من غلب عىل ظنه أنه يفتيه بحكم اهلل ،وسبيله
إىل ذلك اتباع األعلم واألورع عندما ختتلف عليه فتاوى املفتني ،ويعرف ذلك بالشيوع واالستفاضة" (.)77
حول األخذ باألسهل عند اختالف املفتني
سبق أن احلزم واالحتياط للدين يقتىض باألخذ بفتوى األعلم واألورع عند اختالف املفتني ،أو االخذ بقول
اجلمهور أو العمل باالحتياط ،وأنه ال جيوز العمل باملرجوح إال إن كان أحوط يف الدين من القول األرجح؛
كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية بلمس الصغرية والشعر والظفر؛ فإن هذا القول وإن كان عندهم ضعي ًفا
فهو أحوط يف الدين؛ فكان الوضوء منه أوىل ،ولكن هل جيوز للمستفتي األخذ باأليرس ال سيام إذا كان يف حرج
ال خيرجه منه إال األخذ هبذه الفتوى
لقد اختلفت اقوال اهل العلم يف األخذ باأليرس من أقوال املفتني عند االختالف ،ومجهورهم عىل املنع من ذلك
ملا يفيض إليه من أخذ الدين باهلوى والتشهي ،وملعارضته حلقيقة التكليف التي تعني إخراج املكلف عن داعية
هواه حتى يكون عبدا ملواله ،ومن أهل العلم من ذهب إىل جواز االخذ باأليرس من اقوال املفتني إذا تساوى لديه
أصحاهبا ديانة وكفاية ومل يكن لدية أهلية النظر يف هذه األقوال وهذا هو فرض املسألة ،ومل ترتتب عىل ذلك
مفسدة
وز ا ْل َع َم ُل بم ُم َج َّر مد َفت َْوى ا ُْمل ْفتمي إ َذا َمل ْ َت ْط َم مئ َّن َن ْف ُس ُهَ ،و َح َ
اك ميف َصدْ مر مه مم ْن َق ُبول م مه،
جي ُ
قال ابن القيم رمحه اهللَ " :ال َ ُ
وتَردد فميها ،ل م َقول م مه " :اس َت ْف م
ت َن ْف َس َك َوإم ْن َأ ْفت َ
ب َع َل ْي مه َأ ْن َي ْستَ ْفتم َي َن ْف َس ُه َأ َّو ًالَ ،و َال
َّاس َو َأ ْفت َْو َك" (َ )78ف َي مج ُ
َاك الن ُ
ْ
َ َ َّ َ َ
ْ
ف ما َأ ْفتَاه ،كَام َال ينْ َفعه َق َضاء ا ْل َق م
م م م
خت يل ُص ُه َفت َْوى ا ُْمل ْفتمي مم ْن اهللَّم إ َذا ك َ
َُ
ايض َل ُه بم َذل م َك،
ُ َ َ ُُ
ُ
َان َي ْع َل ُم َأ َّن ْاألَ ْم َر ميف ا ْل َباط من بمخ َال َ
ك ََام َق َال النَّبم ُّي َ " :م ْن َق َض ْي ُت َل ُه بم َيش ٍء مم ْن َح يق َأ مخ ميه َف َال َي ْأ ُخ ُذ ُهَ ،فإمن ََّام َأ ْق َط ُع َل ُه مق ْط َع ًة مم ْن ن ٍ
َار" (َ )79وا ُْمل ْفتمي
ْ
َان يع َلم َأ َّن ْاألَمر بم م
م م
م
م
خ َالفم مه
َوا ْل َقايض ميف َه َذا َس َوا ٌءَ ،و َال َي ُظ ُّن ا ُْمل ْس َت ْفتي َأ َّن ُجم َ َّر َد َفت َْوى ا ْل َفقيه تُبم ُ
َْ
يح َل ُه َما َس َأ َل َعنْ ُه إ َذا ك َ َ ْ ُ

م م م م
م
اك ميف َصدْ مر مه ،ل م مع ْل مم مه بم ْ م
ميف ا ْل َباطم منَ ،س َوا ٌء ت ََر َّد َد َأ ْو َح َ
جل ْهلم مه بم مهَ ،أ ْو ل م مع ْل مم مه َج ْه َل املُْ ْفتمي
احلال ميف ا ْل َباط منَ ،أ ْو ل َشكيه فيهَ ،أ ْو م َ
َ
م م م
وف بما ْل َفتْوى بم ْم
َأو ُحمَاباتم مه ميف َفتْواهَ ،أو عَدَ م َت ْق مي م
احل َي مل َوال ُّر َخ م
يد مه بما ْلكمت م
لسن مَّة َو َغ ْ مري
السن مَّة َأ ْو مألَ َّن ُه َم ْع ُر ٌ
َ
ْ َ
ص ا ُْمل َخال َفة ل ُّ
َاب َو ُّ
َ ُ ْ َ
اب ا َْملانمع مة ممن ال يث َق مة بم َفتْواه وسك م
َذل م َك مم ْن ْاألَ ْس َب م
ُون النَّ ْف م
س إ َل ْي َهاَ ،فإم ْن ك َ
َان َعدَ ُم ال يث َق مة َوال ُّط َم ْأنمين مَة مألَ ْج مل املُْ ْفتمي َي ْس َأ ُل
َ ْ
َ ُ َ ُ

 - 77انظر :فتوى املجمع رقم.]352[ :
 - 78أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ( .)145/1وقال األلباين يف ختريج املشــكاة ( :)2705فيه ابن مكرز وهو جمهول ،ويف
املسند بإسناد صحيح عىل رشط مسلم دون قوله" :استفت نفسك...ثالثا" ،وله شاهد دون الزيادة وسنده صحيح.
 - 79متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)7185ومسلم (.)1713
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ف اهللَُّ َن ْفسا َّإال ُوس َع َهاَ ،وا ْل َو م
ب َت ْق َوى اهللَّم بم َح َس م
ب
َثانم ًيا َو َثال م ًثا َحتَّى َ ْحت ُص َل َل ُه ال ُّط َم ْأنمينَ ُةَ ،فإم ْن َمل ْ َجيمدْ َف َال ُي َك يل ْ
اج ُ
ْ
ً
م
اع مة" ( )80اهـ.
اال ْستم َط َ
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل" :مسائل العلم جيب عىل اإلنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إىل الصواب إما
لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه .فإن مل يعلم أهيام أرجح يف ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه خيري إن شاء
أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا ،وقال بعض العلامء يأخذ بام هو أحوط أي باألشد احتياط ًا وإبرا ًء للذمة،
وقال بعض العلامء يأخذ بام هو أيرس ألن ذلك أوفق للرشيعة إذ أن الدين اإلسالمي يرس كام قال اهلل تبارك تعاىل:
م
م
رس} وكام قال تعاىل { َو َما َج َع َل َع َل ْيك ُْم ميف الدي م
ين مم ْن َح َر ٍج} وكام قال النبي
رس َوال ُيريدُ بمك ُْم ا ْل ُع ْ َ
{ ُيريدُ اهللَُّ بمك ُْم ا ْل ُي ْ َ
" :إن الدين يرس" ( )81وكام قال وهو يبعث البعوث" :يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا فإنام بعثتم
ميرسين ومل تبعثوا معرسين" ( )82أي أنه إذا اختلفت آراء العلامء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ باأليرس
هلذه األدلة وألن األصل براءة الذمة ،ولو ألزمنا اإلنسان باألشد للزم من ذلك إشغال ذمته واألصل عدم ذلك
وهذا القول أرجح عندي أي أن العلامء إذا اختلفوا عىل قولني وتكافأت األدلة عندك يف ترجيح أحد القولني
فإنك تأخذ باأليرس منهام ،وهذا أعني القول باألخذ باأليرس فيام يتعلق بنفس اإلنسان ،أما إذا كان يرتتب عىل
ذلك مفسدة فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعالنه ...وعىل هذا فنقول :القول الصحيح أن نأخذ باأليرس ما مل
يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ باأليرس يف حق نفسه فقط" (.)83
وقد قنن قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان ،بروناي دار
السالم من  7 – 1حمرم 1414هـ املوافق  27 – 21حزيران (يونيو) 1993م ،االخذ بالرخصة الفقهية فوضع هلا
ضوابط تتمثل ما ييل (:)84
املراد بالرخص الفقهية ما جاء من االجتهادات املذهبية مبيح ًا ألمر يف مقابلة اجتهادات أخرى حتظره.
واألخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقواهلم ،جائز رشع ًا بالضوابط اآلتية يف البند (.)4
الرخص يف القضايا العامة تعامل معاملة املسائل الفقهية األصلية إذا كانت حمققة ملصلحة معتربة رشع ًا،
وصادرة عن اجتهاد مجاعي ممن تتوافر فيهم أهلية االختيار ويتصفون بالتقوى واألمانة العلمية.

- 80
- 81
- 82
- 83
- 84

أعالم املوقعني (.)477/1
أخرجه البخاري (.)39
أخرجه البخاري (.)220
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ال جيوز األخذ برخص املذاهب الفقهية ملجرد اهلوى ،ألن ذلك يؤدي إىل التحلل من التكليف ،وإنام جيوز األخذ
بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أ -أن تكون أقوال الفقهاء التي يرتخص هبا معتربة رشع ًا ومل توصف بأهنا من شواذ األقوال.
ب -أن تقوم احلاجة إىل األخذ بالرخصة ،دفع ًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
ج -أن يكون اآلخذ بالرخص ذا قدرة عىل االختيار ،أو أن يعتمد عىل من هو أهل لذلك.
د -أال يرتتب عىل األخذ بالرخص الوقوع يف التلفيق املمنوع اآليت بيانه يف البند (.)6
ه -أال يكون األخذ بذلك القول ذريعة للوصول إىل غرض غري مرشوع.
و -أن تطمئن نفس املرتخص لألخذ بالرخصة.
وهذا الذي أشار إليه قرار املجمع اجتهاد معترب صادر من أهله ،ينبغي أن يصار إليه ،وسبيل ذلك أن يلجأ
العامي إىل من يرجح له يف نازلته بعد عرض خمتلف االقوال عليه ،ورشح حلاله وواقعه من غري حتريف وال غش،
فإن مل يتيرس ،وكان يف حرج ال خيرجه منه إال االخذ باأليرس وقد تساوت عند االقوال من حيث ديانة اصحاهبا
وكفايتهم فأرجو أن يكون له متسع ،واهلل تعاىل اعىل وأعلم
مرتبة االتباع
إفراد مرتبة طلبة العلم ،وأصحاب القدرة عىل فهم األدلة ،ممن مل يبلغوا مبلغ االستقالل بالنظر باسم (االتباع):
متييزا هلم عن مرتبة االجتهاد التي مل يرتفعوا إليها ،ومرتبة العامية البحتة التي مل هيبطوا إليها؛ موضع نظر ،فقد
ورد يف كالم بعض أهل العلم ما يدل عىل ذلك ،كام يف كالم ابن عبد الرب وابن خويز منداد ونحوهم.
قال ابن عبد الرب« :باب فساد التقليد ونفيه ،والفرق بني التقليد واالتباع :التقليد عند مجاعة العلامء غري االتباع؛
ألن االتباع هو أن تتبع القائل عىل ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه ،والتقليد أن تقول بقوله وأنت ال
تعرف وجه القول وال معناه» (.)85
وقال أبو عبد اهلل بن خويز منداد« :كل من اتبعت قوله من غري أن جيب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت
مقلده ،والتقليد يف دين اهلل غري صحيح ،وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه ،واالتباع يف دين
اهلل مسوغ والتقليد ممنوع» (.)86

 - 85جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب.117 /2 :
 - 86راجع :االجتهاد ،للسيوطي.102 :
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أثرا هلذا التفريق ،فهو يقول -بعد أن ذكر اخلالف يف أهل
والذي يتأمل يف عبارات شيخ اإلسالم ال يكاد جيد ً
الكتاب الذين تؤكل ذبائحهم ،وأنه ال يشرتط يف أحدهم أن يكون حدُّ ه ممن دخل يف دينهم قبل النسخ والتبديل-
« :وهذه املسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما ال يعرفه إال من عرف أقاويل العلامء ومآخذهم ،فأما
من مل يعرف إال قول عامل واحد وحجته ،دون قول العامل اآلخر وحجته ،فإنه من العوام املقلدين ،ال من العلامء
الذين يرجحون ويزيفون» (.)87
ومن تأمل كالمه رمحه اهلل وجده يقابل بني فريقني اثنني ال غري؛ العلامء املجتهدين ،والعوام املقلدين ،ويعترب
اإلحاطة بقول عامل واحد وحجته ال خترج الشخص من دائرة العوام املقلدين ،ومل خيصه بتسمية خاصة.
وقد سئل عن الفرق بني االجتهاد واالستدالل والتقليد واالتباع ،فسلك يف إجابته التقليد واالتباع يف نسق واحد
ومل يفرق بينهام ،فقال يف أول إجابته« :أما التقليد الباطل املذموم فهو قبول قول الغري بال حجة ،قال اهلل تعاىل:
َ ُ َ ْ َُ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َٰ َ َ َ َ ه ُ َ
ِإَوىل ه
اءنا ۚ أ َول ْو َكن آبَاؤه ْم َل
الر ُسو يل قالوا حسبنا ما وجدنا عليهي آب
)ِإَوذا قييل لهم تعالوا إيىل ما أنزل اَّلل
َ
َ َ َ
َ
َي ْعل ُمون شي ْ ًئا َوَل َي ْه َت ُدونﱠ ( (.)88
إىل أن قال« :فهذا االتباع والتقليد الذي ذمه اهلل هو اتباع اهلوى؛ إما للعادة والنسب؛ كاتباع اآلباء ،وإما للرئاسة؛
كاتباع األكابر والسادة واملتكربين» (.)89
ثم جيمل القول فيهام يف النهاية؛ فيقول« :الناس يف االستدالل والتقليد عىل طريف نقيض؛ منهم من يوجب
االستدالل حتى يف املسائل الدقيقة؛ أصوهلا وفروعها ،عىل كل أحد ،ومنهم من حيرم االستدالل يف الدقيق عىل
كل أحد ،وهذا يف األصول والفروع ،وخيار األمور أوساطها» ()90؛ فقد جعلهام قسمني :االستدالل والتقليد،
فأمجل االجتهاد واالستدالل يف قسم ،وأمجل التقليد واالتباع يف قسم ،وال خيفى أن هذا اصطالح ،وال مشاحة يف
االصطالح.
فمن الناس من يرى رضورة املبادرة إىل العمل باحلديث ،وا يطراح ما خالفه من أقوال أهل العلم بمجرد ثبوت
نصوا عىل اطراح
احلديث؛ ملا يف ذلك من اتباع الرسول؛ الذي هو حقيقة التكليف ،واالقتداء بأهل العلم الذين ُّ
أقواهلم عندما تظهر معارضتها للسنة.
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وال يعارض اآلخرون يف أصل املسألة الرتباطها بعقد اإليامن ،فقد اتفق املسلمون أمجعون عىل أن من ر َّد عىل
أمرا من الدين؛ صح عنده أن رسول اهلل قد أمر به ،بال تأول وال شبهة ..فهو كافر بإمجاع املسلمني،
رسول اهلل ً
وإن عرف أن الدليل يف مسألة ما عىل خالف ما ذكره بعض أهل العلم فيها ،فال حيل له أن يرتك الدليل؛ تعل ًقا
باجتهاد تبني خطؤه ،ولكن املنازعة يف مدى هذه املعرفة؛ ألن املعرفة املعتربة يف هذا املقام هي التي يغلب عىل
الظن معها حصول املقتىض وعدم املانع ،وهذه عملية اجتهادية ال مدخل فيها للعامة وال ألشباه العامة ،وال
تكون املقابلة يف هذه احلالة بني عبارة املذهب وكالم النبي ،وإنام بني فقه من ساق هذا الدليل اجلزئي املعارض
بالسنة ،وفقه صاحب املذهب هبا.
ويتساءلون :كيف نرتك الفتوى التي قال هبا أهل االجتهاد؛ بناء عىل النظر املعترب يف مجلة النصوص واآلثار ،إىل
ً
ً
مؤوال أو نحوه؟ ويؤكدون أن هذا ليس من شأن العوام ،وإنام هو
منسوخا أو مق َّيدً ا أو
حديث جزئي قد يكون
ملن بلغ مرتبة النظر واالستدالل.
واملسألة يف هذا اإلطار؛ ما مل تبلغ مبلغ التعصب ،وتفيض إىل التشاحن وفساد ذات البني ،فهي يف حمل االجتهاد.
حول الرتخص يف العمل باملفضول واملرجوح يف بعض املسائل االجتهادية
األصل هو العمل بالراجح ،قطعا للذريعة إىل أخذ الدين باهلوى التشهي وخرم االنضباط يف االحكام ،وملا
ه
يؤدي إليه ترك الراجح و العمل باملرجوح إىل سقوط التكاليف خالفية كانت او إمجاعيه ،قال تعاىلَ ( :واتب ي ُعوا
ُ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ
نزل إيَلْكم مين هربيكم ( ( ،)91قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل" :-فإذا كان أحد الدليلني هو
أحسن ما أ ي
األرجح فاتباعه هو األحسن .وهذا معلوم ،فالواجب عىل املجتهد أن يعمل بام يعلم أنه أرجح من غريه ،وهو

العمل بأرجح الدليلني املتعارضني" (.)92
ه َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ه ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َٰ َ ه َ َ َ ُ ُ ه ُ ُ َ َ ُ
وقال تعاىل( :فَبَ ي ْ
اَّلل ۖ َوأولٰئيك ه ْم
اَّلين هداهم
َش ع َيبادي ۯ اَّليين يست يمعون القول فيتبيعون أحسنه ۚ أولئيك ي
َ
ُ
أولُو ْاْل ْْلَ
ابﱠ (. )93
ي

إيثارا لألفضل ،واهتام ًما باألكمل .قال الزخمرشي– رمحه
قال القاسمي -رمحه اهلل -يف تفسريه عند هذه اآلية :أي ً
اهلل" :أراد أن يكونوا نقاد ًا يف الدين ،يميزون بني احلسن واألحسن ،والفاضل واألفضل ،و يدخل حتته املذاهب

 - 91سورة الزمر ،من اآلية [.]55
 - 92جمموع الفتاوى (.)115 -114/13
 - 93سورة الزمر ،من اآليتان [.]17-18
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و اختيار أثبتها عىل السبك ،و أقواها عند السرب ،و أبينها دليالً و أمارة .وأن ال تكون يف مذهبك كام قال القائل :و
ال تكن مثل َع ْ ٍري مقيدَ فانقاد ،يريد املقلد .أ.هـ ويدخل حتته إيثار األفضل من كل نوعني ،كالواجب مع الندب ،و
العفو مع القصاص ،و اإلخفاء مع اإلبداء يف الصدقة ،و هكذا (.)94
ولكن قد يرخص يف العمل باملرجوح ملصلحة االئتالف واالجتامع ،أو إذا كان يف العمل بالقول املرجوح دفع
مرضة ،أو حرج ،أو حتقيق مصلحة معتربة رش ًعا ،سواء أكان القول املرجوح هو األيرس أم هو األغلا.
نعم قد يرخص يف العمل باملرجوح ملصلحة االئتالف واالجتامع ،وهذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثري
من الناس رغم مسيس احلاجة إليها يف واقعنا املعارص ،فإذا تعارضت مصلحة االئتالف واالعتصام باجلامعة مع
بعض الفروع ،واقتضت ترك مستحب أو مسنون وفعل مرجوح أو مفضول كانت مصلحة التأليف واالجتامع
اوىل باالعتبار ،ذلك أن مبنى الرشيعة عىل حتصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،فإذا تعارضت
كان حتصيل أكمل املصلحتني بتفويت أدنامها ،ودفع أعظم املفسدتني باحتامل أدنامها هو املرشوع،
وقد استفاضت مقاالت اهل العلم يف التأكيد عىل هذا املعنى ،ومارسوه عمليا فيام ال حيىص من الوقائع ،فقد
استحب اإلمام أمحد فيام ينقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهام اهلل ملن صىل بقوم ال يقنتون بالوتر وأرادوا
اإلمام أن ال يقنت استحب له ترك األفضل لتأليفهم (.)95
يقول رمحه اهلل" :ولذلك استحب األئمة أمحد وغريه أن يدع اإلمام ما هو عنده أفضل ،إذا كان فيه تأليف
املأمومني ،مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم يف الشفع ثم يصيل ركعة الوتر ،وهو يؤم قوما ال يرون
إال وصل الوتر ،فإذا مل يمكنه أن يتقدم إىل األفضل كانت املصلحة احلاصلة بموافقته هلم بوصل الوتر أرجح من
مصلحة فصله مع كراهتهم للصالة خلفه ،و كذلك لو كان ممن يرى املخافتة بالبسملة أفضل ،أو اجلهر هبا ،وكان
املأمومون عىل خالف رأيه ففعل املفضول عنده ملصلحة املوافقة والتأليف التي هي راجحة عىل مصلحة تلك
الفضيلة كان جائزا حسنا" (.)96
ويقول رمحه اهلل يف موضع آخر" :ويستحب للرجل أن يقصد إىل تأليف القلوب برتك هذه املستحبات ألن
مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ،كام ترك النبي هلل تغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من

 - 94حماسن التأويل للقاسمي (.)202/14
 - 95جمموع الفتاوى.345 – 344 /22 :
 - 96املرجع السابق.196 -195 / 24 :
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تأليف القلوب وكام أنكر ابن مسعود عىل عثامن إمتام الصالة يف السفر ثم صىل خلفه متام ،وقال اخلالف رش"
(.)97
ويقول يف موضع ثالث عن صالة السنة قبل اجلمعة رغم عدم جميء سنة هبا" :إن كان الرجل مع قوم يصلوهنا
فإن كان مطاعا إذا تركها ،وبني هلم السنة ،مل ينكروا عليه ،بل عرفوا السنة فرتكها حسن ،وإن مل يكن مطاعا إذا
تركها ورأى أن يف صالهتا تأليفا لقلوهبم إىل ما هو أنفع ،أو دفعا للخصام والرش لعدم التمكن من بيان احلق هلم،
وقبوهلم له ونحو ذلك ،فهذا أيضا حسن" (.)98
ويقول يف موضع رابع" :ولو كان اإلمام يرى استحباب يشء واملأمومون ال يستحبونه فرتكه ألجل االتفاق
واالئتالف كان قد أحسن" (.)99
ثم بني األصل اجلامع يف هذا كله فقال" :وهذا كله يرجع إىل أصل جامع وهو أن املفضول قد يصري فاضال
ملصلحة راجحة ،وإذا كان املحرم كأكل امليتة قد يصري واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الرضر فألن يصري
املفضول فاضال ملصلحة راجحة أوىل" (.)100
وينقل رمحه اهلل صالة أِّب يوسف خلف الرشيد وقد احتجم ومل يتوضأ رغم ما عليه أبو يوسف من أن احلجامة
تنقض الوضوء فلام سئل عن ذلك قال سبحان اهلل! أمري املؤمنني ،أي يصيل خلفه وإن كان عىل غري مذهبه يف هذه
املسألة وهلذا ملا سئل اإلمام أمحد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء ،فقال له السائل :فإن كان اإلمام ال يتوضأ
أصيل خلفه؟ فقال سبحان اهلل أال تصيل خلف سعيد بن املسيب ومالك بن أنس؟ (.)101
وها هو ابن مسعود  ال يرى الصالة يف السفر إال قرصا ولكنه يتم خلف عثامن ويقول :اخلالف رش (.)102
ثم يبني شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل – القاعدة يف ذلك يف قوله ملن تعصب بالباطل يف بعض الفروع
االجتهادية" :فإن االعتصام باجلامعة واالئتالف من أصول الدين ،والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفية فكيف
يقدح يف األصل بحفا الفرع؟" (.)103

 - 97جمموع الفتاوى.407/22 :
 - 98املرجع السابق.195-194 /24 :
 - 99املرجع السابق.268/22 :
 - 100املرجع السابق.345 / 22 :
 - 101راجع املرج السابق.366-365 /20 :
 - 102فتح الباري.565-564/2 :
 - 103جمموع فتاوى ابن تيمية.254/22 :
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رشعا،
وقد يرخص يف العمل باملرجوح إذا كان يف العمل به دفع مرضة ،أو رفع حرج ،أو حتقيق مصلحة معتربة ً
يقول السبكي" :إذا قصد املفتي األخذ بالقول املرجوح مصلح ًة دينية جاز" (.)104
ويقول ابن عاشور" :وقد يقع اإلغضاء عن خلل يسري ترجيحا ملصلحة تقرير العقود كالبيوع الفاسدة إذا طرأ
املفوتات املقررة يف الفقه ،وقد كان األستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حرضة غرناطة يف القرن الثامن
عليها بعض ي
يفتي بتقرير املعامالت التي جرى فيها عرف الناس عىل وجه غري صحيح يف مذهب مالك إذا كان هلا وجه ولو
ضعيفا من أقوال العلامء" ( .)105وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود واملعامالت.
ويقول الرحيباين بعد أن ذكر جواز التقليد لبعض العلامء فيام قالوا به مثل تقليد داود الظاهري يف حل شحم
اخلنزير ،وتقليد ابن حزم يف جواز اللبث يف املسجد للجنب ،وتقليد ابن تيمية يف إمضاء الطالق الثالث إذا كان
دفعة واحدة طلقة واحدة ،قال" :فمن وقف عىل هذه األقوال ،وثبت عنده نسبتها هلؤالء الرجال ،جيوز له العمل
بمقتضاها عند االحتياج إليه خصوصا ما دعته الرضورة إليه ،وهو متجه" (.)106
نظرا
وجاء يف فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم -رمحه اهلل تعاىل" :-إذا ثبتت الرضورة ،جاز العمل بالقول املرجوح ً
للمصلحة ،وال يتخذ هذا عا ًّما يف كل قضية ،بل الرضورة تقدر بقدرها ،واحلكم يدور مع علته وجو ًدا وعد ًما
أيضا" :املس َألة اخلالفية إمذا وقعت فيها الرضورة  ...جاز للمفتي َأن ي ْأخذ بالقول اآلخر من
 "...اهـ .وقال ً
َأقوال َأهل العلم ،الذي فيه الرخصة" (.)107
ومن أهل العلم من قيد ذلك بأن يعمل به املقلد يف حق نفسه وليس يف الفتيا والقضاء إذا مل يكن يف العمل به مجع
م
بني احلل واحلرمة ،ألنه أعلم برضورته وحاجته من غريه ،ويف هذا التقييد نظر جاء يف حاشية عمريةَ " :فإ ْن َمل ْ
َاء ،وا ْل َقض م
وح ميف ح يق َن ْف مس مهَ ،ال ميف ْ م م
َي ْظ َه ْر ُم َر يج ٌحَ ،فلم ْل ُم َق يل مد َأ ْن َي ْع َم َل بم َأ يي ا ْل َق ْو َل ْ م
وز ا ْل َع َم ُل بما َْمل ْر ُج م
اء،
اإل ْفت َ َ
جي ُ
َ
ني َشا َءَ ،و َ ُ

َح ٍّل وحرم ٍة ميف مس َأ َل ٍة و م
ني ،ك م
ني م َتن م
َاق َض ْ م
احدَ ٍة" (.)108
َ ْ َ
َ ُْ َ
جي َم ْع َب ْ َ ُ
إ َذا َمل ْ َ ْ
رشوط العمل باملرجوح
ويتمهد مما تقدم رشوط العمل باملرجوح والتي تتمثل فيام ييل:

- 104
- 105
- 106
- 107
- 108

الفوائد املدنية (.)236
مقاصد الرشيعة اإلسالمية (.)490/3
مطالب أويل النهي يف رشح غاية املنتهى (.)446/6
فتاوى ورسائل (.)272/11
حاشية قليوِّب وعمرية ()12-13/1
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• أال خيالف دليال رصحيا من الكتاب والسنة بحيث ال يمكن اجلمع بينه وبني أدلة القول الراجح
أو املشهور.
• ثبوت نسبة القول املرجوح القول إىل قائله بطريق صحيح.
• أن يكون يف القول به حتقيق لرضوري أو حاجي وليس ملجرد الرتفه والنتعم كام هو احلال يف
التحسينات ،ألن ما كان يف رتبة التحسينات ال يكون مسوغا لإلعراض عن الراجح.
• اقتصار الفتيا به عىل النازلة حمل االستفتاء ،وال يطلق القول به يف كل واقعة ،تقليال للمخالفة
والعدول عن الراجح ما أمكن متكن الناظر يف ذلك من تقدير الرضورات واحلاجات.
هذا وإن الصريورة إىل القول باملرجوح ال تعني بالرضورة األخذ باأليرس يف جيمع االحوال ،بل قد يصار إليه
سواء أكان هو األيرس أم هو األغلا .فقد يصار إىل العمل باملرجوح إذا كان أحوط يف الدين من القول األرجح؛
كام نسب إىل ابن عباس من القول بأنه ليس للقاتل توبة ( ،)109وقد قاهلا ملن آنس منها توجها إىل القتل ورآى
الرشر يتطاير من عينينه!
وقد قال الشيخ حممد بن أبراهيم املفتي األسبق لبالد احلرمني "إذا كان قول مرجوح ،وهو األغلا لسد باب
الرش ،فإنه تسوغ الفتوى به" (.)110
إحالة املفتي عىل غريه فيام خيالف مذهبه
للمفتي أن يمتنع عن الفتيا ،وحييل االمر عىل غريه إذا مل يتعني للفتيا ،بان وجد غريه ممن تأهل لذلك من أهل
الكفاية والصيانة ،وإلحالة املفتي عىل غريه أسباب نذكر منها:
• التورع واالحتياط للدين ،وهذا مرشوع وحممود ،وهذا االمر كاملجمع عليه ،بل كان سلفنا الصالح
حيرصون عىل تدافع الفتيا فيام بينهم تورعا وإيثارا للسالمة ،وقد سبق قول عبد الرمحن بن اِّب
لييل(لقد أدركت مائة وعرشين من األنصار يف املسجد ما كان منهم من ُمفت إال و َّد أن أخاه كفاه
الفتيا ،وما كان منهم من حمدث إال ود أن أخاه كفاه احلديث!)

 - 109أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( .)4وقال األلباين يف الصحيحة ( :)712- 711/6سنده صحيح عىل رشط الشيخني.
 - 110فتاوى ورسائل (.)272/11
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خفاء وجه الصواب ،فقد حييل الفتوى إىل غريه إذا خفي عليه وجه الصواب ،وأشكل عليه حكم ماعرض عليه،
َََْ ُ
ْ َ
ك ذيي عيل ٍم عل ييم ﱠ( ( ،)111فإذا سئل
فيحيل عىل يظنه أعلم منه فيام أشكل عليه ،فقد قال اهلل تعاىل) :وفوق ي
املفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه وهناك من هو عارف به ،لزمه أن يرشد السائل إليه ويدله عليه (.)112

روى اخلطيب البغدادي بسنده عن رشيح بن هانئ ,قال :سألت عائشة عن املسح عىل اخلفني ,فقالت :سل عل ًّيا؛
فإنه أعلم مني هبذا ,وقد كان يسافر مع رسول اهلل  ,قال :فسألت عل ًّيا فقال :قال رسول اهلل « :ثالثة أيام
ولياليهن» -يعني :للمسافر« -وللمقيم يو ٌم وليلة» (.)113
فإن خفي عليه االمر ومل يكن هناك من يستفتى غريه لزمه اإلمساك عنه ،وترك اجلواب فيه ما مل يتضح له ،فإن اهلل
ً
َ
َ َُْ
ْ ه ه ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ َ
َص َوالفؤاد ك أولٰئيك َكن عن ُه َم ْسئُوَل( (.)114
تعاىل يقولَ ) :وَل تقف َما لي ْ َس لك بيهي عيلم ۚ إين السمع واْل
م
ب ُ َهب َّي َةَ ،ق َالُ :كن ُْت
وال أدري كام يقول أهل العلم نصف العلم ،ويف مقدمة صحيح مسلم عن أِّب عقيل َصاح ُ
م
ٍ
يدَ ،ف َق َال َ م م
اس مم ب من ُعبي مد اهللم ،و َحييى ب من س مع ٍ
جالمسا معنْدَ ا ْل َق م
م م
يم َأ ْن
حي َيى ل ْل َقاس ممَ :يا َأ َبا ُحم َ َّمد إم َّن ُه َقبم ٌ
ْ َْ
يح َع َىل م ْثل َكَ ،عظ ٌ
ْ
َ َْ ْ َ
َ ً
ينَ ،ف َال يوجدَ معنْدَ َك ممنْه مع ْلم ،و َال َفرج َ -أو مع ْلم ،و َال َخمْرجَ -ف َق َال َله ا ْل َق م
يش ٍء مم ْن َأ ْم مر َه َذا الدي م
اس ُم:
ُ
َ ٌ
ُ ٌ َ َ ٌ ْ ٌ َ
ُ َ
ت ُْس َأ َل َع ْن َ ْ
ول َله ا ْل َق م
م
اس ُمَ :أ ْق َب ُح مم ْن َذ َ
َو َع َّم َذ َ
اك معنْدَ َم ْن َع َق َل
اك؟َ ،ق َال :ألَن ََّك ا ْب ُن إم َما َم ْي ُهدً ى .ا ْب ُن َأ مِّب َبك ٍْرَ ،و ُع َم َرَ ،ق َالَ :ي ُق ُ ُ
َع من اهللم َأ ْن َأ ُق َ
ول بم َغ ْ مري مع ْل ٍمَ ،أ ْو ُ
َت َف َام َأ َجا َب ُه (.)115
آخ َذ َع ْن َغ ْ ُري ثم َق ٍةَ ،ق َالَ :ف َسك َ

ضيق الوقت ،وانشغال املفتي ،فقد حييل الفتوى إىل غريه إذا ضاق به الوقت وكانت الواقعة املسئول عنها مما
حيتاج إىل استفراغ وسع وبذل جهد ال يتهيا للمفتي يف اللحظة الراهنة ،واملهم يف ذلك كله أن يكون من حييل
الرجل يسأل
عليه من أهل الديانة والكفاية وإال كان بإحالته عليه معينا عىل باطل ،قال أبو داود :قلت ألمحدّ :
بالسنّة ،قلت :إنّه يريد االتّباع وليس ّ
كل قوله يصيب،
عن مسألة فأد ّله عىل إنسان؟ قال :إذا كان متّب ًعا ويفتي ّ
قال :ومن يصيب يف ّ
كل يشء؟

 - 111سورة يوسف ،من اآلية [.]76
 - 112الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي (.)360 /2
 - 113الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ( ،( 360 /2وأخرجه أمحد يف مســند عيل بن أِّب طالب ( )145 /2ط :الرســالة،
وأخرجه بنحوه مســلم ( )276من طريق زيد بن أِّب أنيســة ،وابن خزيمة ( ، )195وابن حبان ( ، )1322والدارقطني يف "العلل"
 236/3من طريق أِّب غَنمية عبد امللك بن محيد ،كالمها عن احلكم بن عتيبة ،به .لفا مسلم" :جعل ر سول اهلل َص َّىل اهللُ عَ َل ْي مه َو َس َّل َم
ثالث َة أيام ولياليهن للم سافر ،ويوم ًا وليلة للمقيم" يعني يف امل سح عىل اخلفني ،ولفظه عند الباقني" :رخص لنا ر سول اهلل َص َّىل اهللُ
َع َل ْي مه َو َس َّل َم ." ...
وأخرجه بنحوه احلميدي ( ،)46وأبو يعىل ( )560من طريق يزيد بن أِّب زياد ،والطحاوي  ،81/1والدارقطني  237/3من طريق
أِّب إسحاق ،كالمها عن القاسم بن خميمرة ،به.
 - 114سورة اإلرساء ،اآلية [.]36
 - 115صحيح مسلم (.)16/1
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ولكن السؤال هل له أن حييل عىل غريه ممن خيالفه يف االجتهاد يف الواقعة املعروضة؟ هذه يقودنا إىل احلالة
الرابعة:
التيسري عىل املستفتي ،وهنا يدق القول ألن املفتي حييل عىل من خيالفه الرأي ويعارضه يف االجتهاد ،فربام علم
املفتي من حال املستفتي أنه يف ورطة وحيتاج للرخصة ،وأنه لو أفتاه بمذهبه شدد عليه وأوقعه يف احلرج،
فللمفتي حينئذ أن حييله عىل ٍ
مفت آخر ولو كان خمال ًفا له يف املذهب.
ذكر ابن عقيل من احلنابلة :أنه يستحب إعالم املستفتي بمذهب غريه إن كان ً
أهال للرخصة؛ كطالب التخلص
من الربا ،فيدله عىل من يرى التح ُّيل للخالص منه (.)116
وذكر القايض أبو احلسني يف فروعه يف كتاب الطهارة عن اإلمام أمحد :أهنم جاءوه بفتوى ،فلم تكن عىل مذهبه.
فقال :عليكم بحلقة املدنيني .ففي هذا دليل عىل أن املفتي إذا جاءه املستفتي ومل يكن عنده رخصة له أن يدله عىل
مذهب من له فيه رخصة .انتهى .قال املرداوي يف رشح التحرير :وهذا هو الصواب ،وال يسع الناس يف هذه
األزمنة غري هذا (.)117
وعىل املفتي أن يتحرى فيمن يدل عليه ،فال حييل املستفتي إال عىل عامل أهل للفتوى؛ لئال يكون رشيكًا يف إثم
القول عىل اهلل تعاىل من غري علم (.)118
• رعاية مصلحة التآلف واالجتامع:
فقد يعمل بام خيالف اجتهاده أو حييل غريه إليه رعاية ملصلحة التآلف واالجتامع ،وقد رأينا فيام سبق صالة أِّب
يوسف خلف الرشيد وقد احتجم ومل يتوضأ رغم ما عليه أبو يوسف من أن احلجامة تنقض الوضوء فلام سئل
عن ذلك قال سبحان اهلل! أمري املؤمنني ،أي يصيل خلفه وإن كان عىل غري مذهبه يف هذه املسألة وهلذا ملا سئل
اإلمام أمحد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء ،فقال له السائل :فإن كان اإلمام ال يتوضأ أصيل خلفه؟ فقال
سبحان اهلل أال تصيل خلف سعيد بن املسيب ومالك بن أنس؟ ( .)119فقلد يف هذا سعيد بن املسيب ومالك بن
أنس وخالف اجتهاده

- 116
- 117
- 118
- 119

رشح الكوكب املنري (.)590 /4
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ذكر األدلة للمستفتي إذا كان أهالً لفهمها ،وليس ذلك برشط:
فام أمجل أن يسوق املفتي جوابه مقرونا بدليله إن كان املستفتي أهال لفهم هذا الدليل! فإن هلذا من األثر يف جتديد
توقري النبي صىل اهلل عليه وسلم وتعظيم أمره ،وتربية الناس عىل أن كالمه هو احلجة القاطعة ،وأنه ليس الحد
أن يقدم بني يدي اهلل ورسوله ،وقد سمعت الحد الدعاة املعارصين كلمة ال تزال ترن يف أذين قال فيها" :إنني
أغار عىل رسول اهلل  عندما أرى من يذكر يف جمالسنا من أهل العلم أو الدعوة أكثر مما يذكر رسول اهلل ،
وهو سيد العلامء وسيد الدعاة بل وسيد البرش أمجعني!".
يقول ابن القيم رمحه اهلل« :ينبغي للمفتي أن يذكر دليل احلكم ومأخذه ما أمكنه ذلك ،وال يلقيه إىل املستفتي
ساذجا جمر ًدا عن دليله؛ فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته يف العلم» (.)120
ً
وقال يف موضع آخر« :ينبغي للمفتي أن يفتي بلفا النص مهام أمكنه ،فإنه يتضمن احلكم والدليل عليه يف أحسن
املعني ليس كذلك ،وقد كان الصحابة والتابعون واألئمة الذين سلكوا عىل منهاجهم يتحرون
بيان ،وقول الفقيه َّ
ذلك غاية التحري» (.)121
وأما أن ذلك ليس برشط؛ فمن أدلته ما ييل:

•

اإلمجاع الذي نقله غري واحد من األصوليني ،عىل أنه مل يزل أهل العلم يستفتون
فيفتون و ُيتبعون من غري إبداء املستند ،وأن ذلك قد شاع وذاع ،ومل ينكر عليه فكان
إمجاعا.
ً

قال اآلمدى« :وأما اإلمجاع؛ فإنه مل تزل العامة يف زمن الصحابة والتابعني -قبل حدوث املخالفني -يستفتون
املجتهدين ،ويتبعوهنم يف األحكام الرشعية ،والعلامء منهم يبادرون إىل إجابة سؤاهلم من غري إشارة إىل ذكر
إمجاعا عىل جواز اتباع العامة للمجتهد مطل ًقا» (.)122
الدليل ،وال ينهوهنم عن ذلك من غري نكري ،فكان
ً
ويف املعتمد ألِّب حسني البرصي« :والدليل عىل ذلك إمجاع األمة قبل حدوث املخالف؛ فإن الصحابة ومن
َ
سؤاهلم
يعرفوهنم أدلتهم ،وال ينهوهنم عن ذلك ،وال يلزموهنم
بعدهم كانوا يفتون العامة يف غامض الفقه ،وال ي
إياهم ،وال ينكرون عليهم اقتصارهم عىل جمرد أقاويلهم» (.)123

- 120
- 121
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بل يذهب الشاطبي يف املوافقات إىل أبعد من هذا؛ فيقول« :فتاوى املجتهدين بالنسبة إىل العوام كاألدلة الرشعية
بالنسبة إىل املجتهدين ،والدليل عليه أن وجود األدلة بالنسبة إىل املقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا ال يستفيدون
َ ْ َُ َ َْ
اسألوا أهل
منها شي ًئا ،فليس النظر يف األدلة واالستنباط من شأهنم ،وال جيوز ذلك هلم البتة ،وقد قال تعاىل ﴿ :ف
ْ
ُ ُ َ َ َ َ
نت ْم َل ت ْعل ُمون﴾ ( ،)124واملقلد غري عامل ،فال يصح له إال سؤال أهل الذكر ،وإليهم مرجعه يف أحكام
اَّليكري إين ك
الدين عىل اإلطالق ،فهم إذن القائمون له مقام الشارع ،وأقواهلم قائمة مقام الشارع» (.)125

أن املتتبع لكتب احلديث يرى استدالل تابعي التابعني بأقوال من قبلهم من التابعني ،واستدالل هؤالء بأقوال
وأعامل من قبلهم من الصحابة ،وهو استدالل بأقوال وأعامل مل تذكر مع أدلتهاَّ ،
فدل ذلك عىل عدم اشرتاط ذكر
إنكارا عىل التقليد،
األدلة لصحة الفتوى ،أو جواز العمل هبا ،بل إننا لو تتبعنا آثار أئمة السلف ،وأشد الناس
ً
لوقفنا عىل ما ال حيىص من الفتاوى العارية عن األدلة.
أن إيراد األدلة للعامي ال خيرجه عن دائرة التقليد من الناحية الفقهية البحتة؛ ألن املفتي يورد الدليل مور ًدا جيعله
منتجا للحكم الذي قال به وذهب إليه ،وال يملك املستفتي إال تقليده يف هذا الفهم ،فالتقليد كام يكون يف احلكم
ً
يكون يف فهم دليل احلكم ،وجمرد املعرفة بالدليل ال ُخترج عن ربقة التقليد؛ ذلك أن املعرفة املعتربة بالدليل،
والتي خترج عن نطاق التقليد هي التي يغلب معها الظن بحصول املقتىض وعدم املانع.
وقد سبق قول الشاطبي« :فتاوى املجتهدين بالنسبة إىل العوام كاألدلة الرشعية بالنسبة إىل املجتهدين ،والدليل
عليه أن وجود األدلة بالنسبة إىل املقلدين وعدمها سواء ،إذ كانوا ال يستفيدون منها شي ًئا ،فليس النظر يف األدلة
ْ
َ ْ َُ َ َْ
ُ ُ َ َ َ َ
نت ْم َل ت ْعل ُمون﴾
اسألوا أهل اَّليك ير إين ك
واالستنباط من شأهنم ،وال جيوز ذلك هلم البتة ،وقد قال تعاىل ﴿ :ف

( ،)126واملقلد غري عامل ،فال يصح له إال سؤال أهل الذكر ،وإليهم مرجعه يف أحكام الدين عىل اإلطالق ،فهم إذن
القائمون له مقام الشارع ،وأقواهلم قائمة مقام الشارع» (.)127
ُنـزل عىل
أما ما ورد من عبارات األئمة يف النهي عن تقليدهم ،حتى حيتاط املرء لدينه ،فهي حق وجيب أن ت َّ
منازهلا الصحيحة:

•
- 124
- 125
- 126
- 127

فهي تنهى الناس عن اتباعهم فيام قامت األدلة عىل خالفه.
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•

معامل يف الفتيا واالستفتاء
وهي تنهى أمثاهلم من املجتهدين عن تقليدهم؛ ألن عليهم أن يأخذوا من حيث
أخذوا.

•

وتنهى أكابر أصحاهبم وتالميذهم من العلامء عن تقليدهم كذلك؛ ح ًّثا هلم عىل دوام
النظر يف مدارك أقواهلم؛ ليعملوا بام تبني هلم أنه حق حسبام يقتضيه اجتهادهم ،وضامنًا
حليوية الفقه اإلسالمي ،وعدم إصابته باجلمود ،أو ختلفه عن الوفاء باملصالح
املتجددة.

ومما يدل عىل هذا التخصيص ،وعىل أن العامة غري خماطبني هبذه املقاالت ،ما نقل عن هؤالء األئمة أنفسهم،
وغريهم من أهل العلم؛ ومن ذلك:
ما قاله مالك رمحه اهلل« :جيب عىل العوام تقليد املجتهدين يف األحكام ،كام جيب عىل املجتهدين االجتهاد يف أعيان
األدلة» ،وهو قول مجهور العلامء خال ًفا ملعتزلة بغداد.
وما قاله ابن عبد الرب -بعد أن محل عىل التقليد وساق األدلة عىل بطالنه« :-وهذا كله يف غري العامة ،فإن العامة
ال بد هلا من تقليد علامئها عند النازلة تنـزل هبا؛ ألهنا ال تتبني موقع احلجة ،وال تصل كذلك بعدم الفهم إىل
علم».

ْ
َ ْ َُ َ َْ
اسألوا أهل اَّليك ير إين
ثم قال« :ومل خيتلف العلامء أن العامة عليها تقليد علامئها ،وأهنم املرادون بقوله تعاىل﴿ :ف
ُ ُ َ َ َ َ
نت ْم َل ت ْعل ُمون﴾ (.)128
ك
وأمجعوا عىل أن األعمى ال بد له من تقليد قائده ،وكذلك مل خيتلف العلامء يف أن العامة ال جيوز هلا الفتيا؛ وذلك
واهلل أعلم -جلهلها باملعاين التي فيها جيوز التحليل والتحريم والقول يف العلم» (.)129وما قاله العز بن عبد السالم -بعد إنكاره التقليد وبيان بطالنه« :-ويستثنى من ذلك العامة ،فإن وظيفتهم
التقليد؛ لعجزهم عن التوصل إىل معرفة األحكام باالجتهاد ،بخالف املجتهد فإنه قادر عىل النظر املؤدي إىل
احلكم» (.)130

 - 128النحل.43 :
 - 129راجع :جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب.140 /2 :
 - 130قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم.135 /2 :
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

47

أ.د صــالح الصــاوي

معامل يف الفتيا واالستفتاء

نحوا من ثامنني ً
دليال« :-أما من قلد فيام ينـزل به من أحكام
وما قاله ابن القيم -بعد أن ساق يف إبطال التقليد ً
فمعذور؛ ألنه قد أدى ما عليه ،وأدى ما لزمه فيام
رشيعته عا ًملا يتفق له عىل علمه ،فيصدر يف ذلك عام خيربه..
ٌ
نـزل به؛ جلهله ،والبد له من تقليد عامل فيام جهله؛ إلمجاع املسلمني أن املكفوف يقلد من يثق بخربه يف القبلة؛
ألنه ال يقدر عىل أكثر من ذلك» (.)131
وقال يف موضع آخر« :وال ندعي أن اهلل فرض عىل مجيع خلقه معرفة احلق بدليله يف كل مسألة من مسائل الدين
دقه وجله! وإنام أنكرنا ما أنكره األئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعني ،وما حدث يف اإلسالم بعد انقضاء
القرون الفاضلة يف القرن الرابع املذموم عىل لسان رسول اهلل من نصب رجل واحد وجعل فتاويه بمنـزلة
نصوص الشارع ،بل تقديمها عليه! وتقديم قوله عىل أقوال من بعد رسول اهلل من مجيع علامء أمته! واالكتفاء
بتقليده عن تلقي األحكام من كتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال الصحابة ،وأن يضم إىل ذلك أنه ال يقول إال بام يف
كتاب اهلل وسنة رسوله» (!!)132
حول ظاهرة عرض األقوال وختيري املستفتي بينها
من الظواهر األسيفة التي ال ختطئها العني جلوء بعض املنتسبني إىل اإلفتاء إىل عرض خمتلف أقوال أهل العلم عىل
املستفتني وإحالة األمر إليهم يف االختيار والرتجيح ،وينقل ذلك عىل منابر عامة كالقنوات الفضائية والصحف
السيارة ونحوه ،وليت هذا اقترص عىل األقوال الفقهية املعتربة ،بل حشدوا فيام حشدوا شواذ األقوال وزالت
العلامء واملشتهرات من املسائل التي يقال فيها ما هذه!! ما هذه!! وكأن كل قول دون يف كتاب الرتاث يسوغ
إحياؤه وتطيريه وتقليده مهام كان حظه من النظر ،ومهام بلغت درجة سقوطه وشذوده ،ولقد سبق احلديث عن
زالت العلامء وخطورهتا ومنهج أهل العلم يف التعامل معها ،وأنه ينبغي أن متات فال تذاع وال تشاع ،وأن تطوى
فال تروى ،ويف الوقت نفسه أن ال تستباح أعراض القائلني هبا وهتدر حرمتهم بسببها حمافظة عىل الرشيعة وعىل
محلتها.
ولكننا نعقد هذه الفقرة لبيان أنه ليس من السداد وال من الرشاد أن يقال كل ما نسب إىل أهل العلم من أقوال
جيوز تقليدها والتخري منها بغري نظر وال ترجيح ،كام انه ليس من السداد وال من الرشاد من باب اوىل عرض
أقوال أهل العلم عىل املستفتني بدون ترجيح ،وتركهم خيبطون يف عامية ،فإن الذي يسبق إىل وهم العامي

 - 131إعالم املوقعني ،البن القيم.199 /2 :
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املستفتي من هذا املسلك هو اإلباحة! ألن اخلالف عند العوام يعني اإلباحة يف األعم األغلب ،ومما شاع عىل
السنتهم ضعها يف رقبة عامل تسلم! فال ينبغي سلوك هذا السبيل إال إذا كان املفتي نفسه مل يرتجح له فيها قول ،ومل
يمتهد له فيها سبيل.
قال ابن الوزير -رمحه اهلل -يف معرض حديثه عىل التقليد وترك القول الراجح" :أنه لو جاز للمقلد أن يتخري عند
خمريا بني التحليل والتحريم ،إن شاء حلل اليشء ،وإن شاء حرم ،و إن
االختالف ما يشاء من غري ترجيح ،لكان ً
شاء أوجب ،و إن شاء حرم ثم حلل ،أو حلل ثم حرم بغري دليل ،و ال ضابط ،وهو ممنوع ألنه يؤدي إىل متكن
العوام من سقوط مجيع التكاليف الظنية اخلالفية واإلمجاعية .أما اخلالفية فظاهر ،وأما اإلمجاعية الظنية فألن يف
ٍ
حينئذ ال جيب عليهم إال
العلامء من يقول :إن اإلمجاع املنقول باآلحاد ال جيوز العمل به؛ فيقلدون من قال هبذا .و
الرضوريات من الدين" (.)133
قال االمام الشاطبي" :وعامة األقوال اجلارية يف مسائل الفقه إنام تدور بني النفي واإلثبات ،واهلوى ال يعدومها،
فإذا عرض العامي نازلته عىل املفتي؛ فهو قائل له" :أخرجني عن هواي ودلني عىل اتباع احلق"؛ فال يمكن -
واحلال هذه -أن يقول له" :يف مسألتك قوالن؛ فاخرت لشهوتك أهيام شئت؟ " .فإن معنى هذا حتكيم اهلوى دون
الرشع ،وال ينجيه من هذا أن يقول :ما فعلت إال بقول عامل؛ ألنه حيلة من مجلة احليل التي تنصبها النفس ،وقاية
عن القال والقيل ،وشبكة لنيل األغراض الدنيوية ،وتسليط املفتي العامي عىل حتكيم اهلوى بعد أن طلب منه
إخراجه عن هواه رمي يف عامية ،وجهل بالرشيعة ،وغش يف النصيحة ،وهذا املعنى جار يف احلاكم وغريه،
والتوفيق بيد اهلل تعاىل" (.)134
أيضا" :ووقع فيام تقدم وتأخر من الزمان االعتامد يف جواز الفعل عىل كونه خمتلفا فيه بني أهل العلم ،ال
وقال ً
بمعنى مراعاة اخلالف؛ فإن له نظرا آخر ،بل يف غري ذلك ،فربام وقع اإلفتاء يف املسألة باملنع؛ فيقال :مل متنع
واملسألة خمتلف فيها ،فيجعل اخلالف حجة يف اجلواز ملجرد كوهنا خمتلفا فيها ،ال لدليل يدل عىل صحة مذهب
اجلواز ،وال لتقليد من هو أوىل بالتقليد من القائل باملنع ،وهو عني اخلطأ عىل الرشيعة حيث جعل ما ليس
بمعتمد متعمدً ا وما ليس بحجة حجة" (.)135

 - 133الروض الباسم يف الذب عن سنة أِّب القاسم البن الوزير (.)168/1
 - 134املوافقات (.)97/5
 - 135املوافقات (.)93/5
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

49

أ.د صــالح الصــاوي

معامل يف الفتيا واالستفتاء

وقال ابن القيم -رمحه اهلل" :-ال جيوز للمفتي أن يعمل بام يشاء من األقوال والوجوه من غري نظر من الرتجيح
وال يعتد به ،بل يكتفي يف العمل بمجرد كون ذلك قوال قاله إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة فيعمل بام يشاء من
الوجوه واألقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به ،فإرادته وغرضه هو املعيار وهبا الرتجيح ،وهذا
حرام باتفاق األمة ،وهذا مثل ما حكى القايض أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى
أنه كان يقول :إن الذي لصديقي عيل إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه ،وقال :وأخربين
من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه مجاعة من املفتيني بام يرضه ،وأنه كان غائبا فلام حرض سأهلم بنفسه ،فقالوا :مل
نعلم أهنا لك ،وأفتوه بالرواية األخرى التي توافقه ،قال :وهذا مما ال خالف بني املسلمني ممن يعتد هبم يف اإلمجاع
أنه ال جيوز ،وقد قال مالك  -رمحه اهلل  -يف اختالف الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -خمطئ ومصيب فعليك
باالجتهاد.
وباجلملة فال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتشهي والتخري وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق
غرضه وغرض من حيابيه فيعمل به ،ويفتي به ،وحيكم به ،وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضده ،وهذا من أفسق
الفسوق وأكرب الكبائر ،واهلل املستعان" (.)136
وقال رمحه اهلل" :الفائدة السادسة عرشة ال جيوز للمفتي الرتويج وختيري السائل وإلقاؤه يف االشكال واحلرية بل
عليه ان يبني بيانا مزيال لإلشكال متضمنا لفصل اخلطاب كافيا يف حصول املقصود ال حيتاج معه إىل غريه
ثم استدرك رمحه اهلل فقال " :الفائدة السادسة عرشة :ال جيوز للمفتي الرتويج وختيري السائل وإلقاؤه يف اإلشكال
واحلرية ،بل عليه أن يبني بيانا مزيال لإلشكال ،متضمنا لفصل اخلطاب ،كافيا 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.
وسئل آخر عن صالة الكسوف فقال :تصىل عىل حديث عائشة ،وإن كان هذا أعلم من األول.
وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال :أما أهل اإليثار فيخرجون املال كله ،وأما غريهم فيخرج القدر الواجب
عليه ،أو كام قال.
وسئل آخر عن مسألة فقال :فيها قوالن ،ومل يزد.

 - 136أعالم املوقعني (.)162/4
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قال أبو حممد بن حزم :وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة ال يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب ،فيكتب هو:
جواِّب فيها مثل جواب الشيخ ،فقدر أن مفتيني اختلفا يف جواب ،فكتب حتت جواهبام :جواِّب مثل جواب
الشيخني ،فقيل له :إهنام قد تناقضا ،فقال :وأنا أتناقض كام تناقضا ،وكان يف زماننا رجل مشار إليه بالفتوى ،وهو
مقدم يف مذهبه ،وكان نائب السلطان يرسل إليه يف الفتاوى فيكتب :جيوز كذا ،أو يصح كذا ،أو ينعقد برشطه،
فأرسل إليه يقول له :تأتينا فتاوى منك فيها جيوز أو ينعقد أو يصح برشطه ،ونحن ال نعلم رشطه ،فإما أن تبني
رشطه ،وإما أن ال تكتب ذلك.
وسمعت شيخنا يقول :كل أحد حيسن أن يفتي هبذا الرشط ،فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها جيوز برشطه
أو يصح برشطه أو يقبل برشطه ونحو ذلك ،وهذا ليس بعلم ،وال يفيد فائدة أصال سوى حرية السائل وتبلده،
وكذلك قول بعضهم يف فتاويه :يرجع يف ذلك إىل رأي احلاكم ،فيا سبحان اهلل ،واهلل لو كان احلاكم رشحيا
وأشباهه ملا كان مرد أحكام اهلل ورسوله إىل رأيه فضال عن حكام زماننا فاهلل املستعان.
وسئل بعضهم عن مسألة فقال :فيها خالف ،فقيل له :كيف يعمل املفتي؟ فقال :خيتار له القايض أحد املذهبني.
قال أبو عمرو بن الصالح :كنت عند أِّب السعادات بن األثري اجلزري ،فحكى يل عن بعض املفتني أنه سئل عن
مسألة فقال :فيها قوالن ،فأخذ يزري عليه ،وقال :هذا حيد عن الفتوى ،ومل خيلص السائل من عاميته ،ومل يأت
باملطلوب قلت :وهذا فيه تفصيل؛ فإن املفتي املتمكن من العلم املضطلع به قد يتوقف يف الصواب يف املسألة
املتنازع فيها فال يقدم عىل اجلزم بغري علم ،وغاية ما يمكنه أن يذكر اخلالف فيها للسائل.
وكثريا ما يسأل اإلمام أمحد ريض اهلل عليه وغريه من األئمة عن مسألة فيقول :فيها قوالن ،أو قد اختلفوا فيها،
وهذا كثري يف أجوبة اإلمام أمحد لسعة علمه وورعه ،وهو كثري يف كالم اإلمام الشافعي  ،يذكر املسألة ثم
يقول :فيها قوالن.
وقد اختلف أصحابه هل يضاف القوالن اللذان حيكيهام إىل مذهبه وينسبان إليه أم ال؟ عىل طريقني ،وإذا اختلف
عيل وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأِّب وغريهم من الصحابة  ومل يتبني للمفتي القول الراجح من
أقواهلم فقال :هذه مسألة اختلف فيها فالن وفالن من الصحابة ،فقد انتهى إىل ما يقدر عليه من العلم.
قال أبو إسحاق الشريازي :سمعت شيخنا أبا الطيب الطربي يقول :سمعت أبا العباس احلرضمي يقول :كنت
جالسا عند أِّب بكر بن داود الظاهري ،فجاءته امرأة فقالت :ما تقول يف رجل له زوجة ال هو ممسكها وال هو
مطلقها ،فقال هلا :اختلف يف ذلك أهل العلم ،فقال قائلون :تؤمر بالصرب واالحتساب ،ويبعث عىل التطلب
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واالكتساب ،وقال قائلون :يؤمر باإلنفاق وال حيمل عىل الطالق ،فلم تفهم املرأة قوله ،فأعادت املسألة ،فقال :يا
هذه أجبتك عن مسألتك ،وأرشدتك إىل طلبتك ،ولست بسلطان فأميض ،وال قاض فأقيض ،وال زوج فأريض،
فانرصيف" (.)137
حتقيق مقولة أن الدليل الصحيح الذي ال معارض له ،ال جيوز ر ُّده بقول أحد الناس
ال شك يف صحة هذه املقولة ،بل هذا هو الذي أكد عليه األئمة املجتهدون ،حيث اشاعوا يف الدنيا كلها هني
الناس عن تقليدهم وتوجيههم أن يأخذوا من حيث أخذوا ،وأنه إذا صح احلديث فاحلديث مذهبهم ،وهنم
راجعون عن أقواهلم يف حياهتم وبعد مماهتم ،ومن ذلك قول أِّب حنيفة" :إذا صح احلديث فهو مذهبي" (.)138
وقوله" :ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه" (.)139
وقول مالك بن أنس" :إنام أنا برش أخطئ وأصيب ،فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ،وكل
ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" (.)140
وقول الشافعي" :إذا وجدتم يف كتاِّب خالف سنة رسول اهلل  فقولوا بسنة رسول اهلل ،ودعوا ما قلت" (.)141
وقول أمحد بن حنبل" :ال تقلدين وال تقلد مالكًا وال الشافعي وال األوزاعي وال الثوري ،وخذ من حيث
أخذوا" (.)142
هذا كله متفق عليه ،ولكن قد يقع اخللل يف تطبيقه ،إذا البد من أن تتأكد من صحة احلديث ومن عدم املعارض،
وهذه عملية اجتهادية دقيقة ال مدخل فيها للعامة وأشباه العامة ،بل يتجه اخلطاب هبا إىل من له األهلية التي
متكنه من ذلك ،قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف مقدمة رشحه عىل الوسيط للغزايل" :صح عن الشافعي رمحه اهلل
أنه قال :إذا وجدتم يف كتاِّب هذا خالف سنة رسول اهلل  فقولوا بالسنة ودعوا قويل) ،ويف رواية) إذا صح
احلديث خالف قويل ،فاعملوا باحلديث واتركوا قويل) أو قال (فهو مذهبي) ورووا هذا املعنى بألفاظ خمتلفة
( . )143وقد عمل هبذا أصحابنا يف مسألة التثويب واشرتاط التحلل يف اإلحرام بعذر املرض ،وغريمها من املسائل
املعروفة يف كتب املذهب.
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143

أعالم املوقعني (.)136-137/4
ابن عابدين يف " احلاشية " () 63 / 1
ابن عابدين يف " حاشيته عىل البحر الرائق " .) 293 / 6
(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ()32/2
املجموع للنووي (. )63/1
املجموع للنووي (. )63/1
انظر :املجموع للنووي (. )63/1
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وممن ُحكي عنه من أصحابنا اإلفتاء عىل مذهب الشافعي باحلديث نصه أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم
الداركي وممن نص عليه اإلمام أبو احلسن الكيا اهلرايس صاحب إمام احلرمني يف كتابه يف األصول ورصح
أصحابنا اجلامعون بني الفقه واحلديث باستعامله ،ومل يقع ذلك إال نادرا يف مسائل قليلة ،ومنه ما للشافعي فيه
قول عىل وفق احلديث.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل من رأى حديثا صحيحا قال :هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره،
وإنام هذا فيمن له رتبة االجتهاد يف املذاهب أو قرب منه ،ورشطه أن يكون له خربة باألحاديث بحيث يغلب عىل
ظنه أنه ال يعارضه حديث يرتجح عليه ،وأن يغلب عىل ظنه أن الشافعي مل يقف أو مل يعلم بصحته ،ؤ وهذا إنام
يكون بعد مطالعته كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب اآلخذين عنه ،وسائر أصحابه ،وهذا رشط صعب قل
من يتصف به وانام رشطوا ما ذكرناه ،ألن الشافعي رمحه اهلل ترك العمل بظاهر أحاديث كثرية رآها وعلمها ،لكن
قام الدليل عنده عىل طعن فيها أو نسخها أو ختصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
ويقول ابن رجب احلنبيل" :فإن قيل :فام تقولون يف هني اإلمام أمحد وغريه من األئمة عن تقليدهم وكتابة
كالمهم ،وقول اإلمام أمحد :ال تكتب كالمي وال كالم فالن وفالن ،وتعلم كام تعلمنا .وهذا كثري موجود يف
كالمهم؟ قيل :ال ريب أن اإلمام أمحد  كان ينهى عن آراء الفقهاء واالشتغال هبا حفظ ًا وكتابة ،ويأمر
باالشتغال بالكتاب والسنة حفظ ًا وفه ًام وكتابة ودراسة ،وبكتابة آثار الصحابة والتابعني دون كالم َمن بعدهم ،
ومعرفة صحة ذلك من سقمه ،واملأخوذ منه والقول الشاذ املطرح منه ،وال ريب أن هذا مما يتعني االهتامم به
واالشتغال بتعلمه أوالً قبل غريه .فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته -كام أشار إليه اإلمام أمحد -فقد صار
علمه قريب ًا من علم أمحد  ،فهذا ال حجر عليه وال يتوجه الكالم فيه ،إنام الكالم يف منع من مل يبلغ هذه الغاية ،وال
ارتقى إىل هذه النهاية ،وال فهم من هذا إال النزر اليسري  ،كام هو حال أهل هذا الزمان ،بل هو حال أكثر الناس
منذ أزمان ،مع دعوى كثري منهم الوصول إىل الغايات واالنتهاء إىل النهايات  ،وأكثرهم مل يرتقوا عن درجة
البدايات" (.)144

ه
هَ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ُ َْ َُ ْ ََْ ً ْ ُ
اَّللي َوال ْ َمس َ
ييح ابْ َن َم ْر َي َم
ون
د
وكثريا ما يستدل يف مثل هذا بقوله تعاىل ﴿ :اَّتذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مين ي
ُ
ه
َ
َو َما أم ُيروا إيَل يَلَ ْع ُب ُدوا إيل ٰ ًها َواح ًيدا﴾ ( .)145وبام أخرجه الرتمذي يف تفسري هذه اآلية عن عدي بن حاتم ،أنه قال:

 - 144يف رسالته "الرد عىل من اتبع غري املذاهب األربعة ()628/2
 - 145التوبة.31 :
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يا رسول اهلل ،ما عبدوهم! فقال « :أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه ،وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه؟» (،)146
قال :فقلت :بىل ،قال« :فتلك عبادهتم» (.)147
واملناطات ليست سواء ،فالقوم من بني إرسائيل تركوا حتريم التوراة وحتليلها إىل حتريم أحبارهم ورهباهنم
وحتليلهم ،بناء عىل ما اعتقدوه من أن ما يربطه أحبارهم ورهباهنم يف االرض يكون مربوطا يف الساموات ،وما
حيلونه يف االرض يكون حملوال يف الساموات ،وهذا من البهتان والكذب الرصاح عىل اهلل  ،والشك أن اعتقاد
ذلك كفر ورشك ،فكل من اتبع غريه يف خالف الدين ،وهو يعلم أنه خالف الدين ،واعتقد ما قاله ذلك دون ما
قاله اهلل ورسوله ،فهو كافر مرشك ،وال يدخل يف ذلك تقليد العامي ألهل العلم؛ ألن العامي فريضته التقليد،
وال من بقي اعتقاده يف حتليل احلالل وحتريم احلرام ثابتًا ،ولكنه أطاع غريه يف معصية اهلل؛ ألن هذا له حكم أمثاله
من العصاة.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وهؤالء الذين اختذوا أخبارهم ورهباهنم أربا ًبا ،حيث أطاعوهم يف حتليل ما
حرم اهلل وحتريم ما أحل اهلل ،يكونون عىل وجهني:
• أحدمهـا :أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل فيتبعوهنم عىل التبديل ،فيعتقدون حتليل ما حرم اهلل ،وحتريم
اتباعا لرؤسائهم ،مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل ...فهذا كفر ،وقد جعله اهلل
ما أحل اهلل ً
ورسوله رشكًا ،وإن مل يكونوا ُي َص ُّلون هلم ويسجدون هلم ،فكان من اتبع غريه يف خالف الدين؛ مع
علمه أنه خالف الدين ،واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اهلل ورسوله مرشكًا مثل هؤالء.
• والثــاين :أن يكون اعتقادهم وإيامهنم بتحريم احلالل وحتليل احلرام ثابتًا ،لكنهم أطاعوهم يف
ٍ
معاص ،فهؤالء هلم حكم أمثاهلم
معصية اهلل ،كام يفعل املسلم ما يفعله من املعايص التي يعتقد أهنا
من أهل الذنوب ،كام ثبت يف الصحيح عن النبي  ،أنه قال« :إنام الطاعة يف املعروف» ( ،)148وقال:
«عىل املسلم السمع والطاعة فيام أحب أو كره ،ما مل يؤمر بمعصية» (.)149
ثم ذلك املحرم للحالل واملحلل للحرام؛ إن كان جمتهدً ا قصده اتباع الرسول  ،لكن خفي عليه احلق يف نفس
األمر ،وقد اتقى اهلل ما استطاع ،فهذا ال يؤاخذه اهلل بخطئه ،بل يثيبه عىل اجتهاده الذي أطاع به ربه ،ولكن من
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علم أن هذا خطأ فيام جاء به الرسول ثم اتبعه عىل خطئه ،وعدل عن قول الرسول ،فهذا له نصيب من هذا
الرشك الذي ذمه اهلل ،ال سيام إن اتبع يف ذلك هواه ،ونرصه باللسان واليد ،مع علمه بأنه خمالف للرسول ،فهذا
رشك يستحق صاحبه العقوبة عليه؛ وهلذا اتفق العلامء عىل أنه إذا عرف احلق ال جيوز له تقليد أحد يف خالفه»
(.)150
االجتهاد يف باب املصالح واملفاسد ،وما كان من جنس الرتاتيب اإلدارية
األصل يف هذا الباب أنه يدور يف فلك اخليارات املرشوعة والبدائل املباحة مجيعا ،وأن املوازنة بينها واالختيار من
بينها إنام تكون بحسب ما يتوقع أن يسفر عنه تطبيقها من حتقيق للمصالح ودرء للمفاسد ،وهذه هي جماالت
م
ورى َب ْين َُه ْم} [الشورى،]38 :
الشوري يف اجلملة التي عنون هلا البخاري فقالَ ":ب ُ
اب َق ْول اهللَّم َت َع َاىلَ { :و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
او َر َة َق ْب َل ال َع ْز مم َوال َّت َب ُّ م
{ َو َش م
ني ل م َق ْول م مه»َ { :فإم َذا َع َز ْم َت َفت ََوك َّْل َع َىل
او ْر ُه ْم ميف األَ ْم مر} [آل عمرانَ « ]159 :و َأ َّن املُ َش َ
مم
ول َ مل َي ُك ْن ل م َب َ ٍ
الر ُس ُ
او َر النَّبم ُّي َ أ ْص َحا َب ُه
رش ال َّت َقدُّ ُم َع َىل اهللَّم َو َر ُسوله»َ ،و َش َ
اهللَّم} [آل عمرانَ « ]159 :فإم َذا َع َز َم َّ
ْ
ٍ
وجَ ،ف َل َّام َلبم َس َألْ َم َت ُه َو َع َز َم َقا ُلواَ :أ مق ْمَ ،ف َل ْم َي مم ْل إم َل ْي مه ْم َب ْعدَ ال َع ْز ممَ ،و َق َال:
خل ُروجم َ ،ف َر َأ ْوا َل ُه اخلُ ُر َ
َي ْو َم ُأ ُحد ميف ا ُمل َقا مم َوا ُ
م م
او َر َعلم ًّياَ ،و ُأ َسا َم َة فم َيام َر َمى بم مه َأ ْه ُل م
اإل ْف مك َع مائ َش َة َف َس مم َع
حيك َُم اهللَُّ» َو َش َ
«الَ َينْ َبغي لنَبم ٍّي َي ْل َب ُس َألْ َم َت ُه َف َي َض ُع َها َحتَّى َ ْ
ني ،و َمل ي ْلت مَف ْت إم َىل َتن َُاز مع مهم ،و َلكمن حكَم بمام َأمره اهللَُّ وكَان م
م
ممن ُْه َام َحتَّى ن ََز َل ال ُق ْر ُ
َت األَئم َّم ُة َب ْعدَ النَّبم يي
ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ
الرام َ َ ْ َ
آنَ ،ف َج َلدَ َّ
م
ور ا ُملب م م
م
م
م
َ ي ْست مَش ُري َ
السنَّ ُة َمل ْ َي َت َعدَّ ْو ُه
احة ل َي ْأ ُخ ُذوا بم َأ ْس َهل َهاَ ،فإم َذا َو َض َح الكت ُ
ون األُ َمنَا َء م ْن َأ ْه مل الع ْل مم ميف األُ ُم م َ َ
َاب َأ مو ُّ

الزكَاةََ ،ف َق َال ُعمرَ :كي َ م
َّاس َو َقدْ َق َال َر ُس ُ
ول اهللَّم
إم َىل َغ ْ مري مه ،ا ْقتمدَ ا ًء بمالنَّبم يي َ و َر َأى َأ ُبو َبك ٍْر مقت ََال َم ْن َمن ََع َّ
ف ُت َقات ُل الن َ
َُ ْ
م
م
َّاس َحتَّى َي ُقو ُلوا الَ إم َل َه إم َّال اهللََُّ ،فإم َذا َقا ُلوا :الَ إم َل َه إم َّال اهللَُّ َع َص ُموا ممنيي مد َما َء ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم إم َّال
ُ " :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
م
مج َع َر ُس ُ
ول اهللَّم ُ « ث َّم تَا َب َع ُه َب ْعدُ ُع َم ُر َف َل ْم
ني َما َ َ
اهب ْم َع َىل اهللَّم " َف َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :واهللَّم َألُ َقاتم َل َّن َم ْن َف َّر َق َب ْ َ
بم َح يق َها َوح َس ُ ُ

الزك م
م
م
َان معنْدَ ُه ُحكْم رس م
ور ٍة إم ْذ ك َ
َاة َو َأ َرا ُدوا َت ْب مد َيل
الصال مَة َو َّ
ين َف َّر ُقوا َب ْ َ
ني َّ
ول اهللَّم  ميف ا َّلذ َ
ُ َ ُ
َي ْلتَف ْت َأ ُبو َبك ٍْر إم َىل َم ُش َ
ين و َأحك م
ور مة ُع َم َر ك ُُه ً
َام مه» َو َق َال النَّبم ُّي َ « :م ْن َبدَّ َل مدينَ ُه َفا ْق ُت ُلو ُه» َوك َ
وال كَانُوا َأ ْو ُش َّبانًا،
َان ال ُق َّرا ُء َأ ْص َح َ
الدي م َ ْ
اب َم ُش َ
َان َو َّقا ًفا معنْدَ كمت م
َوك َ
َاب اهللَّم َع َّز َو َج َّل" (.)151
ولعل األصل يف مثل هذه النوع من االجتهادات قول احلباب بن املنذر للنبي صىل اهلل عليه وسلم يوم بدرَ :يا
م
احل ْر ُب َوا َْملكميدَ ةُ؟ َف َق َال َر ُس ُ
َر ُس َ
ول اهللم
الر ْأ ُي َو ْ َ
رص َعنْ ُهَ ،أ ْم ُه َو َّ
ول اهللمَ ،منْز ٌل َأن َْز َل َك ُه اهللُ َليْ َس َلنَا َأ ْن َن َت َعدَّ ا ُه َو َال ُن َق ي ُ
 - 150جمموع الفتاوى ،71 ،70 /17 :بترصف.
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م
م
ابَ :يا َر ُس َ
ول اهللمَ ،فإم َّن َه َذا َل ْي َس بم َمن مْز ٍلَ ،و َلكم من
احل َب ُ
احل ْر ُب َوا َْملكيدَ ُة» َ ،ف َق َال ْ ُ
الر ْأ ُي َو ْ َ
َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :ب ْل ُه َو َّ
م
م
ب ُك َّل َها مم ْن َو َر ماء َظ ْه مر َكُ ،ث َّم َغ يو ْر ك َُّل َقلم ٍ
اح مف ْر َع َليْ مه َح ْو ًضا،
يب م َهبا إم َّال َقلي ًبا َواحدً اُ ،ث َّم ْ
ْاهنَ ْض َحتَّى َ ْجت َع َل ا ْل ُق ُل َ
م
رش ُب َ
الر ْأ مي» (.)152
رش َ
ت بم َّ
ونَ ،حتَّى َ ْ
حيك َُم اهللُ َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْمَ ،ف َق َالَ « :قدْ َأ َ ْ
َرش ُب َو َال َي ْ َ
َفنُ َقات ُل ا ْل َق ْو َم َفن ْ َ
وممن أفرد هذا النوع بتسمية مستقلة السبكي حيث قال" :واالختالف عىل ثالثة أقسام أحدها يف األصول ،وهو
املشار إليه يف القرآن ،وال شك أنه بدعة وضالل ،والثاين يف اآلراء واحلروب وهو حرام أيضا ملا فيه من تضييع
املصالح ،والثالث يف الفروع كاالختالف يف احلل واحلرمة ونحومها" (.)153
وال ريب أن االختالف يف هذه الدائرة إذا انتهى إىل التفرق وحتزب كل فريق لرأيه وأذهب ما كان بينهم من
تعاضد ومن تنارص فهو مذموم بال جدال.
أما إذا بقي يف دائرة الشورى التي يديل فيه كل فريق برأيه ويدعمه بام استطاع من احلجج ،ويستمع إىل آراء
اآلخرين ويتم فيها تقليب األمر يف خمتلف وجوهه ثم ينزل اجلميع يف النهاية عىل رأي اإلمام عىل الرأي الذي
يقول إن الشورى معلمة أو عىل رأي اجلامعة عىل الرأي الذي يقول إهنا ملزمة ،فال حرج يف ذلك بل هذا الذي
جاءت بطلبه النصوص ،وجعلته وصفا مالزما جلامعة املسلمني.
دائرة هذا النوع من االختالف:
دائرة هذا النوع من االختالف هي دائرة الشورى ،والشورى تكون يف العفو واألمور املباحة ،وال عالقة هلا بام
ه ُ َ َ ُ ُُ َ ْ ً َ َ ُ َ َُ ُ ْ
َ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
يَيةُ
اْل َ َ
قطعت فيه النصوص ،قال تعاىلَ ):و َما َكن ل ُيمؤم ٍين َوَل ُمؤمينَ ٍة إيذا قَض اَّلل ورسوُل أمرا أن يكون لهم
ْ َ
ه َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ه َ َ ً
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُّ ً ()154
مين أم يرهيم ۗ ومن يع يص اَّلل ورسوُل فقد ضل ضَلَل مبيينا( .
ون األُمنَاء ممن َأه مل م
م
م م
الع ْل مم ميف األُ ُم م
اح مة
يقول البخاري رمحه اهللَ " :وكَانَت األَئ َّم ُة َب ْعدَ النَّبم يي َ ي ْستَش ُري َ َ َ ْ ْ
ور ا ُمل َب َ
م
م
م
السنَّ ُة َمل ْ َي َت َعدَّ ْو ُه إم َىل َغ ْ مري مه ،ا ْقتمدَ ا ًء بمالنَّبم يي .)155( "
ل َي ْأ ُخ ُذوا بم َأ ْس َهل َهاَ ،فإم َذا َو َض َح الكت ُ
َاب َأ مو ُّ

وأساس االجتهاد يف هذه الدائرة هو املوازنة بني املصالح واملفاسد ،والسعي يف حتصيل املصالح وتكميلها
وتعطيل املفاسد وتقليلها يف إطار من مقاصد الرشيعة وقواعدها العامة.
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وملا كانت هذه الدائرة جماال لتفاوت اآلراء واالجتهادات ،وال حتسمها نصوص قاطعة ،فال سبيل إىل حسمها
واجتامع الكلمة فيها إال من خالل التسليم للقيادة أو النزول عىل رأي اجلامعة عىل اخلالف يف كون الشورى
معلمة أو ملزمة ،وال جيوز نسبة هذه اآلراء إىل الرشع ،وال يقال فيها إهنا حكم اهلل ،وال يتعامل الناس معها بام
يتعاملون به مع مسائل االحكام الفقهية واألدلة الرشعية.
ول اهللم  إم َذا َأ َّم َر َأ مم ًريا َع َىل َج ْي ٍ
َان َر ُس ُ
ولقد روي مسلم بإسناده َع ْن ُس َل ْي َام َن ْب من ُب َر ْيدَ ةََ ،ع ْن َأبم ميهَ ،ق َال :ك َ
شَ ،أ ْو
م ٍ
اس مم اهللم ميف َسبم م
ني َخ ْ ًرياُ ،ث َّم َق َالْ « :
يل اهللمَ ،قاتم ُلوا
اصتم مه بم َت ْق َوى اهللمَ ،و َم ْن َم َع ُه مم َن ا ُْمل ْسلم مم َ
رس َّيةَ ،أ ْو َصا ُه ميف َخ َّ
اغ ُزوا بم ْ
َ
يت َعدُ َّو َك مم َن ا ُْمل ْ م
نيَ ،فا ْد ُع ُه ْم
رشكم َ
َم ْن َك َف َر بماهللم ،ا ْغ ُزوا َو َال َت ُغ ُّلواَ ،و َال َت ْغ مد ُرواَ ،و َال َمت ْ ُث ُلواَ ،و َال َت ْقتُ ُلوا َولميدً اَ ،وإم َذا َل مق َ
إم َىل َث َال م
ث مخ َص ٍ
ُف َعن ُْه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إم َىل ْ م
ال َ -أ ْو مخ َال ٍل َ -ف َأ َّيت ُُه َّن َما َأ َجا ُب َ
اإل ْس َال ممَ ،فإم ْن
وك َفا ْق َب ْل ممن ُْه ْمَ ،وك َّ
ُف َعن ُْهمُ ،ثم ا ْد ُع ُهم إم َىل الت ََّح ُّو مل مم ْن َد مار مهم إم َىل َد مار ا ُْمل َه م
َأ َجا ُب َ
رب ُه ْم َأ َّهن ُ ْم إم ْن َف َع ُلوا
وكَ ،فا ْق َب ْل ممن ُْه ْمَ ،وك َّ
اج مر َ
ينَ ،و َأ ْخ م ْ
ْ
ْ
ْ َّ
م
ينَ ،و َع َل ْي مهم ما َع َىل ا ُْمل َه م
َذل م َك َف َل ُهم ما ل م ْلم َه م
ُون َك َأ ْع َر م
رب ُه ْم َأ َّهن ُ ْم َيكُون َ
اب
اج مر َ
اج مر َ
ينَ ،فإم ْن َأ َب ْوا َأ ْن َيت ََح َّو ُلوا من َْهاَ ،ف َأ ْخ م ْ
ْ َ
ْ َ ُ
م
ُون َهلم ميف ا ْل َغنميم مة وا ْل َفي مء َيشء إم َّال َأ ْن ُجي م
اهدُ وا
جي مري َع َىل املُْ ْؤ ممن م َ
ا ُْمل ْسلم مم َ
َ
َ َ ْ ْ ٌ
نيَ ،و َال َيك ُ ُ ْ
جي مري َع َل ْي مه ْم ُحك ُْم اهللم ا َّلذي َ ْ
نيْ َ ،
نيَ ،فإم ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف َس ْل ُه ُم ْم
اجل ْز َي َةَ ،فإم ْن ُه ْم َأ َجا ُب َ
است مَع ْن بماهللم
وك َفا ْق َب ْل ممن ُْه ْمَ ،وك َّ
َم َع ا ُْمل ْسلم مم َ
ُف َعن ُْه ْمَ ،فإم ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف ْ

م
م
ارص َت َأ ْه َل مح ْص ٍن َف َأ َرا ُد َ
وك َأ ْن َ ْجت َع َل َهل ُ ْم مذ َّم َة اهللمَ ،و مذ َّم َة نَبميي مهَ ،ف َال َ ْجت َع ْل َهل ُ ْم مذ َّم َة اهللمَ ،و َال مذ َّم َة
َو َقات ْل ُه ْمَ ،وإ َذا َح َ ْ
م
م
اج َع ْل َهل ُ ْم مذ َّمت ََك َو مذ َّم َة َأ ْص َحابم َكَ ،فإم َّنك ُْم َأ ْن ُخت مْف ُروا مذ َممَك ُْم َو مذ َم َم َأ ْص َحابمك ُْم َأ ْه َو ُن مم ْن َأ ْن ُخت مْف ُروا مذ َّم َة
نَبم ييهَ ،و َلك من ْ
م
مم م
ارص َت َأ ْه َل مح ْص ٍن َف َأ َرا ُد َ
وك َأ ْن ُتن مْز َهل ُ ْم َع َىل ُح ْك مم اهللمَ ،ف َال ُتن مْز ْهل ُ ْم َع َىل ُح ْك مم اهللمَ ،و َلكم ْن
اهللم َوذ َّم َة َر ُسولهَ ،وإ َذا َح َ ْ
م
م
يب ُحك َْم اهللم فم ميه ْم َأ ْم َال» (.)156
َأن مْز ْهل ُ ْم َع َىل ُحكْم َكَ ،فإمن ََّك َال تَدْ مري َأتُص ُ

ومما هو جدير بالذكر أن إضفاء صفة القداسة عىل هذ النوع من القضايا ،والتلويح بسيف التحليل والتحريم فيها
ال خيدمها يف اجلملة ،بل خيلق اجواء من التوترات واالحتقانات التي تفسد روح احلوار فتخنقه وتوئده ،بدال من
إثرائه وتنميته! وتستدعي معه الذاكرة اجلمعية شبح الثيوقراطية والدولة الدينية التي جتعل من آراء رجال الدين
حتى يف الشئون الدنيوية البحتة وحيا معصوما ال سيبيل إىل املساس به!
فينبغي أن يعلم املتعاملون مع هذه القضايا أهنم يتعاملون مع اجتهادات برشية بحتة ،تعتمد اخلربة بالواقع أكثر
مما تعتمد الدراية بالرشع ،مل تأت فيها رشائع مفصلة ،وأنه حيثام كانت املصلحة املرشوعة كام يقررها اخلرباء من
ذوي الديانة والصيانة فهذا هو الذي ينبغي ان تستوي عليه السفن وأن يقبل به اجلميع ،ودور أهل العلم هو
 - 156أخرجه مسلم (.)1731
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صيانة هذا اإلطار ،أي التاكد من أن املصلحة املستجلبة مل هتتك حدودا رشعية ،ومل خيرتق هبا سياج قواطع
إيامنية.
وقد أشار إىل هذا النوع من االجتهاد قرار جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورته حول نوازل املساجد واملراكز
اإلسالمية فقال:
• الرتاتيب اإلدارية يأمتر الناس فيها بينهم بمعروف ،ومردها إىل إدارة املركز بالتنسيق مع إمام املسجد،
والنزول عىل قرار األغلبية هو املخرج من فتنتها ،ما مل ختالف حكام رشعيا ورد فيه نص صحيح ،أو
انعقد عليه إمجاع رصيح.
• األصل يف عالقة اإلمام بإدارة املركز أن تقوم عىل الثقة والتقدير املبتادل ،وأن يفصل العقد حقوقه
وواجباته عىل نحو يمنع املالحاة واخلصومات.
• األصل أن يستفرغ اإلمام وسعه يف أداء رسالته الدعوية ،وأن يكن حذرا فيام يتعلق بقضايا املال
والنساء ،حتى ال جيعل ألحد سبيال إىل عرضه!
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أ.د صــالح الصــاوي

فهرس املصادر
 )1اإلهباج للسبكي.
 )2اإلحكام يف أصول األحكام.
 )3اإلحكام يف أصول األحكام.
 )4إحياء علوم الدين.
 )5االختالفات الفقهية ،د .أبو الفتح البيانوين.
 )6أخالق العلامء
 )7إرشاد الفحول ،للشوكاين.
 )8األشباه والنظائر للسيوطي.
 )9إعالم املوقعني.
)10

اإلنصاف.

)11

إيقاظ اهلمم.

)12

بدعة التعصب املذهبي ،للشيخ حممد عيد عبايس.

)13

بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف.

)14

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية ي
الش ْلبم يي.

)15

ترتيب املدارك.

)16

تعظيم الفتيا.

)17

هتذيب التهذيب.

)18

اجلامع

)19

جامع بيان العلم.

)20

حاشية ابن عابدين.

)21

الدر املختار وحاشية ابن عابدين.

)22

الدرر السنية.

)23

رد املحتار عىل الدر املختار.
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)24

الرد عىل من اتبع غري املذاهب األربعة.

)25

روضة الطالبني.

)26

الزهد البن املبارك.

)27

سنن الدارمي

)28

السنن الكربى.

)29

سنن النسائي.

)30

سري أعالم النبالء.

)31

سرية ابن هشام.

)32

رشح الكوكب املنري.

)33

صحيح ابن حبان.

)34

صحيح البخاري.

)35

صحيح مسلم.

)36

صفة الصفوة.

)37

الصواعق املرسلة.

)38

الطبقات البن سعد.

)39

العلم ،ألِّب خيثمة.

)40

فتاوى نور عىل الدرب.

)41

فتح الباري.

)42

الفتوحات الربانية.

)43

الفقيه واملتفقه

)44

الفكر السامي.

)45

القرآن الكريم.

)46

قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم.

)47

كشف الغطاء ،البن عساكر.

معامل يف الفتيا واالستفتاء
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)48

املبسوط.

)49

جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل.

)50

جمموع الفتاوى.

)51

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.

)52

املجموع للنووي.

)53

جمموعة رسائل حسن البنا.

)54

مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمي.

)55

املدخل.

)56

مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح.

)57

مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل.

)58

املستصفى للغزايل.

)59

مسند اإلمام أمحد.

)60

املعتمد.

)61

املعرفة والتاريخ ،للفسوي.

)62

املوافقات للشاطبي.

)63

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل.

معامل يف الفتيا واالستفتاء
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