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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :مقدمة

وصفاته، وهداهم إىل رشيعته، ودهلم عىل احلمد هلل رب العاملني، الذي خلق الناس لعبادته، وعرفهم بأسامئه 

طريق رمحاته وجناته، والصالة والسالم عىل إمام املرسلني، الرمحة للعاملني، أستاذ العالـِمني وقدوة العاملني، 

ونرباس األولياء املتقني، الناصح للناس أمجعني، اهلادي إىل رصاط مستقيم، وعىل آله وأصحابه أمجعني، ومن 

 إىل يوم الدين.بإحسان علم والعمل تبعهم من أهل ال

 وبعد: 

الدنيا يف طريق السعادة والنجاة  وتوضيحيف تعليم اخللق وتزكيتهم،  همينوبون عن فالعلامء ورثة األنبياء،

إال بصالح الدين، والدين ال يصلح وال يستقيم أمره إال بالعلم الرشعي النابع من  صالح هلامال  ، إذواآلخرة

واالجتهاد يف االستنباط والتطبيق، والفتوى التي هي إحدى وظائف  لسنة النبوية املطهرةالقرآن الكريم وا

النبوة، توالها الرسول صىل اهلل عليه وسلم بنفسه، وكان الناس يستفتونه يف زمانه، ويسألونه يف كل ما 

يستفتونك قل }يف كتابه: حيتاجون، فيجدون عند اجلواب وحيا من عند اهلل تعاىل أو مما علمه اهلل، يقول تعاىل 

ويستفتونك يف النساء قل اهلل يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم }. وقوله تعاىل: (1){اهلل يفتيكم يف الالكلة

 . وهي من ثم وظيفة املفتني من بعده نيابة عنه صىل اهلل عليه وسلم.(2){يف الكتاب

طلبا أو  املكلف خطاب اهلل املتعلق بفعل"ووظيفة الفقيه املفتي داللة املكلف عىل احلكم الرشعي الذي هو 

 خطابه ومراد احلاكم سبحانه وتعاىلعىل هو املعرف و يه،الدال علالعامل بذلك احلكم وفهو ، "اقتضاء أو ختيريا

لك العلم من بعد الرسول صىل اهلل عليه وسلم ذلك بسؤال أهل املكلفني اهلل عز وجل  وقد أمر .عبادتهسبيل و

ِّْكرِّ إن ُكنتُْم ال َتْعلَُمونَ }فقال عز وجل: حيتاجون،  ما ال يعلمون وما ْهَل الذ
َ
لُوا أ

َ
هم  ، وأهل الذكر(3){فَاْسأ

العلامء، كام ذهب إىل ذلك عبدالرمحن بن زيد بن أسلم وقال: نحن أهل الذكر، ثم استشهد لصحة تفسريه بقوله 
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ِّْكَر ِإَونَّا ََلُ ََلَا}تعاىل:  ا َجاَءُهْم وإنه لكتاب }وقرأ:  (4){فُِّظونَ إِّنَّا ََنُْن نزْْلَا الذ ِّْكرِّ لَمَّ ِّالذ ِّيَن َكَفُروا ب إِّنَّ الَّ

، وذهب كثري من املفرسين املتأخرين إىل هذا القول، وختصيص اهلل عز وجل العلامء بالسؤال دليل (5){عزيز

 عىل رشفهم وأن غريهم ال يسأل.

 عليه اهلل صىل حممد بأمة أرحم العلامء" :معاذ بن حييى لقاأوىل الناس باألمة وأرحم الناس هبم، والفقهاء 

 وهم الدنيا نار من حيفظوهنم وأمهاهتم آباءهم ألن": قال ذلك؟ وكيف: قيل ،"وأمهاهتم آبائهم من وسلم

 .(6)"اآلخرة نار من حيفظوهنم

تبار ذلك من أخص ولالستفتاء والسؤال عن حكم اهلل يف أعامل املكلفني وما يقع من وقائع أمهية خاصة باع

خصائص األمة املسلمة ومعامل استقامتها وثباهتا بام ال جتده عند أي أمة أخرى. فاملسلمون وحدهم يسألون عن 

، بام ال جتد له مثيال ليتعرفوا عىل حكم اهلل تعاىل يف كل ما يعرض هلم يف حياهتم، ودقائقها تفاصيل أحكام دينهم

ألن اهلل تعاىل قد حفظ األمة وتعهد ، ما بقي الزمانلفتيا إىل يوم القيامة وظيفة الذا ستبقى  .عند أي امة أخرى

واهتدى  بوجود طائفة ظاهرة عىل احلق إىل يوم القيامة، وهم أهل العلم ومن نارصهم واستنار بنور علومهم

 . هبدهيم

ا واملفتي وجب عىل أهل العلم بيان كل ما يتعلق بالفتوى ورشوطها وآداهبا ومشكالهتوبناء عىل ذلك 

ال يفتي من ليس أهال هلا، وال يفتي إال من هو أهل هلا، ف ،حتى تبقى األمة منضبطة بضوابط الفتوى ،واملستفتي

 . ت أهليته وكفاءتهوحتى يعرف املسلم عىل من تنطبق عليها رشوطها فال يسأل عن دينه إال من عرف

ببت أن أجعل البحث يف مقدمات رسيعة أحكثرت الكتب والرسائل واملصنفات يف موضوع الفتوى، ووقد 

، ثم التحدث ملا هلا من حاجة ماسة يف زماننا خاصة حول تعريف الفتوى ثم التحدث عن مزالقها ومشكالهتا

ليتم التعرف عىل  عن فقه الواقع وتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واحلال والظروف والرضورة وغريها،

حة خاصة التعرف عىل أن بعض األحكام والفتاوى مبناها عىل علة الفتوى التي تنضبط برشوطها الصحي
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وأن حيقق  سائال اهلل القدير أن يلهمنا الصواب والرشاد متغرية زمانية، أهنا جيب تغيريها تبعا لتغري تلك العلة،

 .فيها النفع يف الدنيا واالخرة

 مباحث:ة بعسيف  البحثوقد جعلت 

 واصطالحااملبحث األول: تعريف الفتوى: لغة 

 املبحث الثاين: مكانة الفتوى وفضل أهلها

 املبحث الثالث: بعض مزالق الفتوى ومشكالهتا

 املبحث الرابع: من رشوط املفتي معرفة الناس والواقع

 املبحث اخلامس: أقسام الفتوى من حيث الثبات والتغري

 املبحث السادس: وجوب تغري الفتوى إذا تغري مدركها

 أسباب تغري الفتوىاملبحث السابع: من 

 اخلامتة ثم املراجعثم 
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 تعريف الفتوى: لغة واصطالحا : املبحث األول

: َأصله من الَفَتى وهو الشاب احلدث احلديث السّن الذي َشبَّ وَقِوي، فكَأنه ُيَقّوي ما َأشكل (7)الفتوى لغة

  .قّويا   َفتِّيا   ببيانه فَيِشبُّ ويصري

واجلمع الفتاوى والفتاوي، يقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألة، اسم مصدر بمعنى اإلفتاء،  وهي

وَأْفَتيته يف مسَألته  وَأْفتاه يف األَمر: َأباَنه له. .والفتيا: تبيني املشكل من األحكام. وَأْفتَى املفتي إِذا َأحدث حكام  

 .(8)موضع اإِلْفتاء، وهو ما َأفتى به الفقيه َفتْوى: اسامن يوضعانو االول مضموم فتوى أو وفتيا .إِذا َأجبته عنها

َأي وإِن جعلوا لك فيه ُرْخصة  (9)(وَأْفتَوكَ  عنه الناُس  َأْفتاك )اإِلْثُم ما َحاك يف صدرك وإِنويف احلديث: 

 وَجوازا .

هم فاْستَْفتِّهِّم}ويف قوله تعاىل: 
َ
شد   أ

َ
َأْم َمن خلقنا من األُمم ؛ َأي فاْسَأهلم سؤال تقرير َأهم َأشد خلقا  (10){َخلقا   أ

 َأي يسَألونك سؤاَل َتَعّلم. (11){يَْستَْفتُونك قل اهلُل ُيْفتِّيكم}وقوله عز وجل:  السالفة.

هي اإلخبار باحلكم الرشعي يف قضية من القضايا جوابا  عن سؤال سائل، من غري  تعريف الفتوى اصطالحا:

 . (12)إلزام

، ويبني هلم حكم اهلل تعاىل، ويكشف هلم حكم الرشع فيام يسألون هو َمن يتصدى للفتوى بني الناسواملفتي 

 ويطلب اإلجابة.عن حكم رشعي هو من يسأل واملستفتي  عنه من حكم رشعي يف أمر دينهم ودنياهم.

  

                                                           
 انظر: لسان العرب مادة فتى  - 7
 الفتح في الفَتوى ألَهل المدينة  - 8
 رواه مسلم في باب الصلة واآلداب  - 9

 11الصافات:  - 10
 176النساء:  - 11
دين والشرح الكبير وشرح محتصر خليل للخرشي وتحفة الحكام لمحمد بن أحمد منارة المالكي انظر: حاشية ابن عاب - 12

 وغيرهم.



 رشوطها -مزالقها  –فقه الفتيا: مكانتها    حممد قطنايند. 

 

8    AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa)]  

Feb 23th-25th 2018 

 

 مكانة الفتوى وفضل أهلها : املبحث الثاين

شهد }لة العلامء، يقول اهلل تعاىل: ال رشف أعظم من رشف أهل العلم عموما، وال منزلة بعد النبوة أعىل من منز

 هذه"قال اإلمام القرطبي:  ،، فانظر كيف قرهنم بمالئكته(13){اهلل أنه ال إَل إال هو والمالئكة وأولو العلم

فإنه لو كان أحد أرشف من العلامء لقرهنم اهلل باسمه واسم  وفضلهم، العلامء ورشف العلم فضل عىل دليل اآلية

 العلامء. مالئكته كام قرن اسم 

)َما ِمْن َعبٍْد ََيُْرِج َيْطُلُب ِعْلام  إاِلَّ َوَضَعْت وعن أيب الدرداء قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم يقول: 

ُه َليَْستَْغِفُر لِلْ  يتَاُن َلُه املاََْلئَِكُة َأْجنَِحتََها َوُسلَِك بِِه َطِريٌق إىَِل اجْلَنَِّة َوإِنَّ َمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض َحتَّى احْلِ َعامِلِ َمْن يِف السَّ

، يِف اْلبَْحِر، َوإِنَّ َفْضَل اْلَعامِلِ َعىَل اْلَعابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َليَْلَة اْلبَْدِر َعىَل َسائِِر اْلَكَواكِِب، إِ 
ِ
نَّ اْلُعَلاَمَء ُهْم َوَرَثُة اأْلَْنبِيَاء

ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ َوإِنَّ اأْلَ  ا، َوَلكِنَُّهْم َورَّ ا َواَل ِدْرمَه  ُثوا ِدينَار   .(14)(ْنبِيَاَء مَلْ ُيَورِّ

َف يف ذلك كتابه القيم املشهور  إعالم املوقعني "جعل اإلمام ابن القيم املفتي موقعا  عن اهلل تعاىل فيام يفتي به، وَألَّ

وهو كتاب لبيان وإعالم املفتني بام جيب أن يعلموه من أمر الفتوى وما يتعلق هبا، وقد قال يف  "املنيعن رب الع

إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله، وال جيهل قدره، وهو من أعىل "مقدمة الكتاب: 

أن اهلل قدرا للفتوى ويكفيك  .(15)"املراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات؟

، ويقول (16){اهلل يفتيكم فيهن :ويستفتونك يف النساء قل}تعاىل قد أفتى عباده بنفسه، فقال جل وعال: 

 . (17){اهلل يفتيكم يف الالكلة :يستفتونك قل}تعاىل: 

ام الرشع للناس، حيث املفتي قائم يف األمة مقام النبي صىل اهلل عليه وسلم، يف بيان أحك"قال اإلمام الشاطبي: 

. ثم رشح ذلك مبينا أن املفتي يبلغ ويستنبط من أحكام الرشيعة وأنه (18)"يقول هلم: هذا حالل، وهذا حرام
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جيب اتباعه ألنه خليفة للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف التبليغ وإنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده، من جهة 

  لها عىل األحكام، فقد قام مقام الشارع أيضا يف هذا املعنى.فهم املعاين، ومن جهة حتقيق مناطها وتنزي

والفتوى والفقه والعلوم الرشعية دين، والدين ال يصح إال بصحة مصادره وعدالة ناقليه وأهله، ويف 

وقال يزيد  .(19)"دينكم تأخذون عمن فانظروا دين، العلم هذا إن" :قال سريين بن حممد عن مسلم صحيح

 ."عامل حجتك بينك وبني اهلل تعاىل، فانظر من جتعل حجتك بني يدي اهلل تعاىلإن ال"بن هارون: 

وللفتوى رشوط جيب أن تتحقق يف صاحبها، ومزالق جيب أن حيذرها، وعلوم متعددة جيب أن يضطلع هبا، 

والتعرف عىل الواقع وظروف املكلفني  ،كعلوم القرآن والسنة والفقه وأصوله واللغة العربية وعلومها

، ومن غري ذلك فال جيوز استفتاء وال إفتاء، عرافهم والقدرة عىل تنزيل فقه النصوص واألحكام عىل الواقعوأ

لذلك ينبغي القول إن الفتوى كام هي كشف وتبليغ واستنباط، وهي أيضا علم تنزيل الفقه عىل الواقع 

مرا باملعروف وناهيا عن املنكر، الصحيح، فاملفتي ابن جمتمعه وعرصه، متفاعال مع أمته وقضاياها، مصلحا وآ

 معاجلا واقعه ومقررا ومعدال ومغريا، تستعني به أمته إلعانتها عىل إصالح واقعها وتنفيذ رشع رهبا ورضاه.

وقد شدد الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف أمر الفتوى، وحذر من التساهل الناس يف أمرها، سواء فيمن يستفتي 

كبري نفعها، وحتى يستقيم أمرها حمققة ما رجي منها وحتى ال يتصدى هلا من أو فيمن يستفتى لعظيم خطرها و

 كان أهال هلا عاملا بمصادرها وأدلتها وأصوهلا ورشوطها وآلياهتا، حذرا من مزالقها ومشكالهتا.

  

                                                           
 أخرجه اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه  - 19
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 مزالق الفتوى ومشكالهتابعض  : املبحث الثالث

 أوال: صدور الفتوى من غري أهلها:

ن العمل اإلسالمي أو اإلمامة أو درس بعض الدراسات الرشعية أو سمع بعض ليس كل من عمل يف ميدا

املحارضات أو تكلم يف اإلعجاز العلمي وأبدع فيها أو تكلم يف مواعظ األخالق والرقائق ممن عمت شهرته 

 وانترشت حمارضاته وخطبه يعترب مؤهال إلعطاء الفتوى أو قادرا عىل معاجلة واقع املسلمني.

يف املفتي رشوطا دقيقة جدا، حتى قيل: إن اإلمام الشافعي رشط يف املفتي والقايض رشوطا  ال  لذلك اشرتط

. فينبغي عىل من تصدر هلا أن يتصف بتقوى اهلل تعاىل يف كل ما يقول وأن يتصف (20)توجد إال يف األنبياء

رشعية متثل الوكالة  فهي وظيفة بصفات األنبياء وأخالقهم، من اإلخالص هلل واألمانة والورع والصدق.

والتبليغ عن رب العاملني، واملفتي مؤمتن عىل دين اهلل ورشعه، وهو قائم مقام النبي صىل اهلل عليه وسلم ووارث 

 .النبوة وخليفة النبي صىل اهلل عليه وسلم من بعده

الذي هو أفضل وقد حض اهلل عز وجل عىل التفقه يف الدين ووجود طائفة من كل فرقة ليتخصصوا يف أمر الفقه 

العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسبة من "العلوم كام جزم بذلك العلامء، وقد ضبطوا حقيقة الفقه بأنه: 

َنفُِّروا ََكفَّة    }قال جل وعال: . "أدلتها التفصيلية باالجتهاد ِّ  مِّن َنَفرَ  فَلَْواَل  َوَما ََكَن الُْمْؤمِّنُوَن ِلِّ
ِّنُْهمْ  فِّرْقَة   ُكذ  مذ

َِّفة  َطا َتَ  ئ ِّ ُروا قَْوَمُهْم إِّذَا رََجُعوا إَِِّلْهِّْم لََعلَُّهْم ََيَْذُرونَ ِلذ ُنذِّ ِّينِّ َوِلِّ ُهوا يفِّ الذ  .(21){َفقَّ

اعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر، كبري املوقع، كثري الفضل؛ ألن املفتي وارث "قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: 

وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. وعن ابن املنكدر قال: العامل األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم، 

 .(22)"بني اهلل تعاىل وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم

                                                           
 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ألحمد بن حمدان الحراني الحنبلي  - 20
 122التوبة:   - 21
 1/72المجموع للنووي   - 22
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)إنَّ اهلل وعْن َعْبِد اهللَِّ بِن َعْمِرو بن العاِص ريض اهلل عنهام قال: سِمْعُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم َيُقوُل: 

ََذ اال َيْقبُِض الِعْلَم ا ، َحتَّى إِذا مَلْ ُيبِْق عاملِا  اختَّ
ِ
لنَّاُس ْنتِزاعا  َينْتَِزُعُه ِمَن الِعباِد، وَلكِْن َيْقبُِض الِعْلَم بَقبِْض الُعلامء

اال ، َفُسئُِلوا فاْفتَْوا بَغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّوا وأَضلُّوا( ُرُؤوسا  ُجهَّ
(23) . 

العلم والتحذير من ترئيس اجلهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة قال رشاح احلديث: يف احلديث احلث عىل حفظ 

 .(24)احلقيقية وذم من يقدم عليها بغري علم

قل إنما }واإلفتاء بغري علم تقول عىل اهلل تعاىل وافرتاء عليه وعىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم. فقال تعاىل: 

اَلق، وأن ترشكوا باهلل ما لم ينـزل به  حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واإلثم وابليغ بغري
الفواحش،  ي. فرتَّب املحرمات أربع مراتب، وبدأ بأخفها وه(25){سلطانا ، وأن تقولوا ىلع اهلل ما ال تعلمون

وهو اإلثم والظلم، ثم ثلث بام هو أعظم حتريام  منهام وهو الرشك به سبحانه، ثم  اثم ثنى بام هو أشد حتريام  منه

وال تقولوا لما تصف ألسنتكم } :وقال تعاىل. أشد حتريام  من ذلك كله وهو القول عليه بال علمربع بام هو 

الكذب هذا حالل وهذا حرام تلفرتوا ىلع اهلل الكذب، إن الين يفرتون ىلع اهلل الكذب ال يفلحون، 
امه، وقوهلم ملا مل . فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد عىل الكذب عليه يف أحك(26){متاع قليل ولهم عذاب أِلم

حيرمه هذا حرام، وملا مل حيله هذا حالل، وهذا بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن يقول هذا حالل وهذا حرام 

 إال ملا علم أن اهلل سبحانه أحله أو حرمه.

مل أقل )من قال عيّل ما وعن مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

فليتبوأ بيتا  يف جهنم، ومن أفتى بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه ومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم الرشد يف غريه 

 .(27)فقد خانه(

                                                           
 متفق عليه  - 23
 2652 تحفة األحوذي على سنن الترمذي ح   - 24
 33األعراف:  - 25
 117-116النحل:  - 26
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ُه يف َرْأِسِه، ُثمَّ اْحَتَلَم َفَقاَل ألَْصَحابِهِ "عن َجابٍِر َقاَل:  : َهْل جَتُِدوَن َخَرْجنَا يِف َسَفٍر َفَأَصاَب َرُجال  ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَّ

، َفاْغَتَسَل َفاَمَت، َفَلامَّ 
ِ
ِم َقاُلوا: َما َنِجُد َلَك ُرْخصة  َوَأْنَت َتْقِدُر َعىَل امَلاء َقِدْمنَا َعىَل النَّبِيِّ ُأْخرِبَ ِِل ُرْخصة  يِف التََّيمُّ

َم َوَيْعرِصَ )َقتَُلوُه َقتََلُهُم اهلل، َأالَ َسَأُلوا إِْذ مَلْ َيْعَلُموبِذلَِك َقاَل:  َؤاُل، إِنَّاَم َكاَن َيْكِفيِه َأْن َيتَيَمَّ ا، َفإِنَّاَم ِشَفاُء الِعيِّ السُّ

، ُثمَّ َيْمَسَح َعَليَْها َوَيْغِسَل َسائَِر َجَسِدِه( . فقد دعا عليهم حني أفتوا بغري علم. (28)"َأْو َيْعِصَب َعىَل ُجْرِحِه ِخْرقة 

 اللـه، ضيعوه ضيعهم اللـه(.)قتلوه قتلـهم ويف رواية أخرى: 

وما دخلوا غامرها نها فأحجموا عالسلف الصالح خطرها ومسؤوليتها ورضرها عىل أهلها يف اآلخرة،  عرف

وقال سحنون يوما : إنا هلل! ما أشقى املفتي واحلاكم، ثم قال: ها أنا ذا "، قال أبو عمر: إال اضطرارا وخوفا

 . (29)"به الفروج وُتؤخذ به احلقوق، أما كنت عن هذا غنيا   يتعلم مني ما ُترضب به الرقاب وُتوطأ

شيخ اإلمام مالك ـ فوجده بيكي! فقال  -روى ابن عبد الرب رمحه اهلل: أن رجال  دخل عىل ربيعة بن عبد الرمحن 

له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: ال، ولكن استفتي من ال علم له! وظهر 

  . (30) اإلسالم أمر عظيم! قال ربيعة: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الرساقيف

كل  إن"وجاء رجل يسأل أمحد بن حنبل عن يشء فقال: ال أجيبك يف يشء، ثم قال: قال عبد اهلل بن مسعود: 

  .(31)"َمن ُيفتي الناس يف كل ما َيستفتونه ملجنون

 . (32)"أسكت منه عىل الفتيا  تعاىل فيه آلة الفتيا ما مجع يف ابن عيينة،ما رأيت أحدا  مجع اهلل"وقال الشافعي: 

 . (33)"أفتيت، يكون هلم املهنأ وعيّل الوزر لوال اخلوف من اهلل تعاىل أن يضيع العلم ما"وقال أبو حنيفة: 

هلم  وقد كان علامء الصحابة والتابعني حييل بعضهم عىل بعض، ويعرفون للفقهاء منهم قدرهم ويشهدون

ويردون الناس إليهم يف علم الفتوى واألحكام، روي أن عبد اللـه بن عمر كان إذا سئل عن يشء يقول: سلوا 
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سعيد بن املسيب، وكان عبد اللـه بن عباس يقول: سلوا جابر بن عبد اللـه لو نزل أهل البرصة عىل فتياه 

 لوسعهم، وكان أنس بن مالك يقول: سلوا موالنا احلسن.

أدركت عرشين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "الرمحن بن أيب ليىل: قال عبد 

 .(34)"ما منهم رجل ُيْسأل عن يشء إال ودَّ أن أخاه كفاه، وال حيدث حديثا  إال ودَّ أن أخاه كفاه

 ثانيا: الترسع يف الفتوى واجلرأة عليها:

عدم الترسع فيه، إذ ال جيوز اإلفتاء إال بعد التثبت والتبني وكامل و همن اهلروباألصل التهيب من اإلفتاء و

التعرف عىل حكمها ومآهلا، فهي عظيم أمرها خطري أثرها. وقد رأينا كيف كان السلف من الصحابة والتابعني 

ذا يكرهون الترسع يف الفتوى، ويتهربون منها ويود كل واحد منهم أن يكفى اإلفتاء من غريه وال يفتي إال إ

 تعينت عليه، ومن ثم يتوكل عىل اهلل تعاىل بعد بذل اجلهد والوسع يف استنباط احلكم من مصادره الصحيحة. 

وكان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون "الفتيا: قال فيه:  عقد ابن القيم َفْصال يف َتَوّرع السلف عن

اجتهاده يف  ، فإذا رأى أهنا قد َتَعيَّنَْت عليه بذلويوّد كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه الترّسع يف الفتوى،

  .(35)"َأْفَتى معرفة ُحْكمها من الكتاب والسنّة، أو قول اخللفاء الراشدين، ثم

من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن جييب فيها أن يعرض نفسه عىل اجلنة والنار، "وكان مالك رمحه اهلل يقول: 

 ."جييب فيها وكيف يكون خالصه يف اآلخرة، ثم

وسئل عن مسألة فقال: ال أدري، فقيل له: إهنا مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس يف العلم يشء خفيف، 

 ، فالعلم كله ثقيل.(36){إنا َسنُلِْقِّ عليك قوال ثقيال}أما سمعت قول اهلل عز وجل: 

 ا وثابر عليها إال قّل توفيقهقّل من حرص عىل الفتيا وسابق إليه"بعض العلامء قوله:  ونقل ابن القيم عن

 .(37)"واضطرب يف أمره
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وال حيرص عىل منصب الفتيا والقضاء إال جاهل بالنصوص التي ترهب من التطلع للفتيا أو الغفلة عنها وهي 

 كثرية جدا. 

ورسعة اإلفتاء من غري دراسة وتثبت نوع من االجرتاء عىل الفتوى الذي حذر النبي صىل اهلل عليه وسلم منه 

. وعن أيب هريرة يقول: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: (38))أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار(قوله: ب

)من قال عيّل ما مل أقل فليتبوأ بيتا  يف جهنم، ومن أفتى بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه ومن أشار عىل أخيه بأمر 

  .(39)يعلم الرشد يف غريه فقد خانه(

ب رسول اهلل يتدافعون الفتوى خوفا من القول عىل اهلل بال علم ريض اهلل عنهم وكان كل واحد لقد كان أصحا

 منهم ما بدر أهل ريض اهلل عنه: لقد رأيت ثالثامئة من عازب بن الرباء منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. قال

 .الفتوى صاحبه يكفيه أن حيب وهو إال أحد من

علم الناس أ: عيينة ابن قال: راهويه بن إسحاق ريض اهلل عنهم، قالوكذلك كان حال السلف الصالح 

أدركت أقواما كان  :السائب بن عطاء بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. وقال

أجرس الناس عىل "أحدهم ليسأل عن اليشء فيتكلم وإنه لريعد. وقال ابن عيينة وسحنون رمحهام اهلل تعاىل: 

 .(40)ا أقلهم علام  الفتي

والترسع يف الفتوى يكون بإعطاء اإلجابة دون دراسة للواقعة املعروضة ومعرفة ظروفها أو البناء عىل الذاكرة 

والقواعد العامة وكليات الرشيعة أو املقاصد أو ما يقع يف قلبه وعقله دون النظر إىل األدلة التفصيلية واخلاصة 

العلم باألحكام الرشعية العملية من أدلتها التفصيلية باالجتهاد وحسن  والنصوص إذ إن أمر الفقه قائم عىل

االستنباط. وقد يصح هذا ممن فُقه وامتأل فقها ومعرفة باألدلة الكلية واجلزئية وتبحر فيها، ال ممن كان أول 

 الطريق ونصفه. 

 ثالثا: اجلهل بالنصوص أو الغفلة عنها: 
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، وسؤال مثل هؤالء اجلهلة بالنصوص واألدلة وطرق االستنباط منهاكهال للفتيا، أ يسمن لسؤال وال جيوز 

وال جيوز للعامي أو للجاهل  .ضالل وإضالل يف الدين وانحراف وزيغ عن الرصاط املستقيم وجواهبم

بالنصوص أو املقلد أن يفتي قطعا، كام ال جيوز للمفتي أن جييب يف موضوع إال بعد أن يكون مستوعبا أدلته 

الفقهية فيه واختالف العلامء، والفقه الدقيق فيه، وال قبل البحث والرجوع إىل مصادره وأدلته، خاصة واألقوال 

يف أدلة القرآن الكريم وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم الصحيحة، فإذا استبانت له األدلة ال جيوز أن يتعداها 

علينا عبد اهلل بن عمرو بن العاص فسمعته  فعن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال حجألي قول أو رأي أحد. 

)إن اهلل ال ينـزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ، ولكن يقول سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

 (41).ينـزعه مع قبض العلامء بعلمهم، فيبقى ناس جهال ُيْستفتون فيفتون برأهيم، فيضلون ويضلون(

رمحه اهلل تعاىل: أمجع املسلمون عىل أن من استبانت له سنة رسول اهلل صىل اهلل  قال الشافعي"قال ابن القيم: 

عليه وسلم مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، قال أبو عمر وغريه من العلامء: أمجع الناس عىل أن املقلد 

ه اهلل تعاىل، فإن الناس ال ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة احلق بدليله، وهذا كام قال أبو عمر رمح

 .(42)"َيتلفون أن العلم هو املعرفة احلاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنام هو تقليد

إن الفتوى مع عدم العمل عىل معرفة األدلة وعدم القدرة عىل فهمها، واستنباط األحكام منها وعدم التحري 

ل عىل اهلل تعا ىل ومعصية كبرية، وإثم عظيم من أعظم املعايص والذنوب، بل والبحث عن األدلة يف مظاهنا، تقوُّ

قل إنما حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واإلثم }جعله اهلل تعاىل يف املرتبة العليا منها، فقال تعاىل: 

إذ  .(43){وابليغ بغري اَلق، وأن ترشكوا باهلل ما لم ينـزل به سلطانا ، وأن تقولوا ىلع اهلل ما ال تعلمون

 جعل التقول عىل اهلل تعاىل بعد الرشك وفوقه بحسب ترتيب اآلية كام مر معنا.

 سوء التأويل للنصوص بحسن نية أو بسوء نية:  :رابعا
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من أسباب الضالل يف الفتوى أخطر ما يقع فيه بعض املنتسبني للعلم أو املحسوبني عليه، سوء التأويل 

ا عن معناها الصحيح، لقلة علم باللغة العربية أو بأصول الفقه للنصوص والتفسريات املغلوطة هلا وحتريفه

ودالالت األلفاظ واملعاين والعلل وعلوم الدراية وقواعد التفسري وضوابطه ورضب بعضها ببعض. وذلك 

تقويل للنص ما مل يقل وحتريف دالالت النصوص ويضعها يف غري موضعها، فلم يميزوا بني املحكم واملتشابه 

اص واملطلق واملقيد والناسخ واملنسوخ. وقد أشار النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل ذلك وأنه من والعام واخل

)إنام هلك من كان قبلكم هبذا، رضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض، وإنام نزل أسباب هالك األمم السابقة فقال: 

بوا بعضه ببعض، فام علمتم منه فقول ق بعضه بعضا، فال تكذِّ  .(44)وا، وما جهلتم فكلوه إىل عامله(كتاب اهلل ُيصدِّ

ِّْكَر }والقرآن حمفوظ من اهلل تعاىل بنصوصه من التحريف والزيادة والنقصان، كام قال تعاىل:  ْْلَا الذ إِّنَّا ََنُْن نَزَّ

وص لكنه غري آمن من قبل حتريف معاين ألفاظه بالفهم والتأويل الفاسدين أو إنزال النص ،(45){ِإَونَّا ََلُ َلافظونَ 

. وحراسة النصوص من واجب أهل العلم والفتوى أن ينفوا عنه تأويل الغالني مواضعهاواألحكام عىل غري 

)حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه وانتحال املبطلني، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

عنى الوارد يف حديث الطائفة عن رسول . وهذا هو امل(46)حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني(

)ال يزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 . (47)اهلل وهم ظاهرون(

فالنص إذن قد يكون صحيحا من حيث السند والثبوت، ولكنه يساء فهمه أو يوضع يف غري حمله، فيكون 

خاطئا، ونتيجة تطبيقه باطلة، وهذا ما وقعت فيه اخلوارج وغريهم من حتميل النصوص ما مل االحتجاج به 
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إِّنِّ اَْلُْكُم إِّالَّ }حتتمل، ومثال ذلك ما روي عن اخلوارج حينام احتجوا عىل رفض التحكيم بقوله تعاىل: 

 ِّ ذ  .(49)"اطلكلمة حق يراد هبا ب"، َفردَّ عليهم سيدنا عيل ريض اهلل عنه بقوله: (48){هللِّ

وقد يقع اخلطأ يف الفهم والتأويل بحسن نية، لقصور يف فهم النص كام ورد عن عدي بن حاتِم الطائي ريض 

عمدت إىل عقال أسود وإىل  ،{حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود} نزلت ملا"اهلل عنه قال: 

بني ِل، فغدوت عىل رسول اهلل صىل اهلل عقال أبيض فجعلتهام حتت وساديت، فجعلت أنظر يف الليل فال يست

. ويف رواية أخرى ََقاَل الرسول (50)")إنام ذلك سواد الليل وبياض النهار(عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: 

  .)إِْن َكاَن ِوَساُدَك َلَعِريضا ، إِنَّاَم َذاَك َبيَاُض النََّهاِر ِمْن َسَواِد اللَّيِْل(صىل اهلل عليه وسلم له: 

ِّرِّ } َأَرَأْيت َقْوَل اهللَِّ َتَعاىَل:"ذلك ما روي َعْن ُعْرَوَة َسَأْلت َعاِئَشَة َفُقْلت هَلَا:  ومثل َفا َوالَْمْرَوةَ مِّْن َشَعائ إنَّ الصَّ

ِّهَِّما وََّف ب ْن َيطَّ
َ
ْو اْعتََمَر فاََل ُجنَاَح َعلَيْهِّ أ

َ
ِّ َفَمْن َحجَّ ابْلَيَْت أ َف َفَوَاهللَِّ َما عَ  ،(51){اهللَّ ىَل َأَحٍد ُجنَاٌح َأالَ َيطَّوَّ

ْلُتَها َفا َوامْلَْرَوِة، َقاَلْت: بِئَْس َما ُقْلت َيا اْبَن ُأْختِي، إنَّ َهِذِه اآْلَيَة َلْو َكاَنْت َكاَم َأوَّ َعَليِْه َكاَنْت الَ ُجنَاَح َعَليِْه  بِالصَّ

تِي َكاُنوا َيْعُبُدوهَنَا ِعنَْد  اِر، َكاُنوا َقْبَل َأْن ُيْسلُِموا هُيِلُّونَأالَ َيطوَف هِباَِم، َوَلكِنََّها ُأْنِزَلْت يِف األَْنَص  ملَِنَاَة الطَّاِغَيِة الَّ

َفا َوامْلَْرَوِة َفَأْنَزَل اهللَُّ َتَعاىَل  امْلَُشلَّل، ُج َأْن َيُطوَف َبنْيَ الصَّ َفا َوالَْمْرَوةَ مِّ }: َفَكاَن َمْن َأَهلَّ َيَتَحرَّ ِّرِّ إنَّ الصَّ ْن َشَعائ

 ِّ َشُة: َوَقْد َسنَّ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم الطََّواَف َبْينَُهاَم َفَلْيَس ألَحٍد َأنْ  ،{اهللَّ
َك الطََّواَف  َقاَلْت َعائِ َيرْتُ

  .(52)"َبْينَُهاَم 

وجيب عىل صاحب ذلك  ويعني ذلك أنه إذا وقع خطأ يف الفهم فَدْور أهل العلم تصويب بعضهم بعضا،

التأويل والفهم أن يرجع إىل احلق وأن يكون وقافا عنده. وقد قال عمر ريض اهلل عنه يف رسالته أليب موسى 
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ال يمنعنك قضاء قضيته باألمس، ثم راجعت نفسك فيه اليوم، فهديت "األشعري يف رسالة القضاء املشهورة: 

 .(53)"خري من التامدي يف الباطل لرشدك أن تراجع فيه احلق، فإن الرجوع إىل احلق

 خامسا: اإلفتاء بمقتىض األهواء: 

من أكرب اآلفات وأسباب االنحراف عن احلق يف الفتوى أن يتبع من يفتي هواه يف فتواه أو هوى غريه، وبخاصة 

أهواء احلكام وأصحاب السلطان، طمعا يف مال أو منصب أو جاه، أو خوفا من بطشهم وظلمهم ورشورهم، 

ضالل وإضالل يف الدين. وهؤالء هم رش الناس وهم من أضلهم اهلل عىل علم واختذوا آهلتهم هواهم  وذلك

أفرأيت من اختذ إلهه هواه وأضله }وختم عىل قلوهبم وأبصارهم وحجبوا عن احلق ورؤيته، كام يف قوله تعاىل: 

بعد اهلل، أفال اهلل ىلع علم وختم ىلع سمعه وقلبه، وجعل ىلع برصه غشاوة، فمن يهديه من 
 .(54){تذكرون

 َزَماهِنِْم َقاَل النَّبِيُّ صىل اهلل عليه وسّلم: 
ِ
اَرة  َيبِيُعوهَنَا ِمْن ُأَمَراء  َيتَِّخُذوَن هَذا اْلِعْلَم جِتَ

ِ
وء  السُّ

ِ
تِي ِمْن ُعَلاَمء )َوْيٌل المَّ

اَرهَتُْم( ِرْبحا  ألَْنُفِسِهْم الَ َأْرَبَح اهللَُّ جِتَ
وهم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا "وي يف رشحه: . قال املنا(55)

والتوصل إىل اجلاه واملنزلة فالواحد منهم أسري الشيطان أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته ومن هذا حاله 

فرضره عىل األمة من وجوه كثرية منها االقتداء به يف أفعاله وأقواله ومنها حتسينه للحكام ظلم األنام وتساهله 

 .(56)"الفتوى هلم وإطالقه القلم واللسان باجلور وبالبهتان استكبارا أن يقول فيام ال علم عنده به ال أدرييف 

أو يرصف به وجوه الناس  )من تعلم العلم ليباهي به العلامء، أو يامري به السفهاء،: وىف حديث آخر أنه قال

  .دامة عند املوت عامل مفرطأشد الناس ن :وقال بعض السلف . (57)إليه، فهو يف النار(

ومن أنواع اهلوى التعصب لألقوال واملذهب ال للدليل، وعدم الرجوع إىل احلق مع تبينه، قال ابن القيم: 

وباجلملة، فال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتشهي والتحيز وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق "
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ويفتي به، وحيكم به، وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق  غرضه، وغرض من حيابيه فيعمل به،

 .(58)"الفسوق، وأكرب الكبائر

ومن اهلوى احلرص عىل إرضاء الناس والعامة وطلب الشهرة والسمعة عندهم واالستجابة إىل أهوائهم أو 

 هوى أصحاب الغنى وغريهم. 

 سادسا: تربير الواقع املنحرف: 

ه اإلسالم، وضعف فيه االلتزام برشع اهلل تعاىل، وكثر اجلهل بأحكامه وتعاليمه وِحكمه، نعيش يف واقع مل يصنع

وهو خليط من خمالفات رشعية شتى من أفكار مستوردة وأعراف وعادات فاسدة عفا عليها الزمن، وثقافات 

وتقارب احلضارات، خمتلفة متضاربة متناقضة، مع اختالط شديد بني الناس يف زمان العوملة والتأثر والتأثري 

 وتشابك املصالح والعالقات، حتى أصبح العامل قرية صغرية.

لضغوط شديدة، وشبهات كثرية، ومراجعات ألحكامه وتعاليمه ورشائعه، وتشكيك  اليوم يتعرض اإلسالم

، وسيطر وبدلتالفطرة  اعتدي عىلالقيم واملوازين، وفيه حتكمت فيه األهواء واختلت  . نعيش عرصافيها

، وتعرض للحديث عن أمور العامة الرويبضات والتافهون، وحتكم يف أمر الناس وتسلط والفن اهلابطعالم اإل

عىل رقاهبم وعقوهلم وقلوهبم اجلاهلون، مما جعل بعض املتصدرين للفتوى يف هتمة وحال دفاع عن النفس، 

الفكرية املتتابعة وجتعلهم فيحاولون تربير الواقع وتسويغه، فيضعـفـون أمام تلك اهلجامت اإلعالمية و

إرضاء للناس من جهة، وإيثارا للسالمة من جهة أخرى، يؤولون تلك  ،مضطربني يف الفتوى والردود

النصوص واألحكام بام ال حتتمل وبتأويالت فاسدة موافقة للواقع وتربيرا له، باعتبار ذلك أسلم للدين وأبعد 

 .عن الشبهة

جيد يف كتاب اهلل وسنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم، أرىض الناس أم مل يرضوا،  إن الواجب عىل املفتي أن جييب بام

هيون، وأن يقول احلق ولو كان مرا، وأال َياف يف اهلل ألنه أمني عىل رشيعة ربه ودينه، وال ينبغي أن يضعف أو 

  لومة الئم. 
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بل العكس واقع الناس يقاس  إن الواقع اليوم ال يمثل النموذج الذي تقاس عليه األحكام وصحة الفتاوى،

رضوخ للحضارة املادية وفكرها باعتبارها اللنقص، وباشعور الوالنفسية زيمة بتعاليم الرشع وأحكامه. واهل

نموذجا يقتدى ومثاال  حيتذى، دون العمل عىل تصحيحه وتصويبه، وحتديه ومواجهته، والعمل عىل تغيريه 

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم باحلكمة واملوعظة احلسنة، وصرب وبيان انحرافه وأخطائه، والتصدي له نيابة 

مزلق خطري وكارثة عظمى وفساد كبري، وما ينبغي حلامل مرياث  كلهورباط يف ساحة الدفاع عنه، إن ذلك 

نوا يبيالنبوة املؤمتن عىل الدين املأخوذ عليه امليثاق يف البيان للناس أن يضعف أو َياف، فالواجب عىل املفتني أن 

 . الكتاب وال يكتمونه

التدرج يف البيان واإلصالح والدعوة إىل اهلل بسلوك السبيل عىل أصل ال يتعارض مع من جهة أخرى فإن ذلك 

بصرية واتباع مع االنضباط بضوابط الفتوى وقواعدها انطالقا من فقه النص وفقه الواقع، وال مانع قطعا من 

تى ال يكذب اهلل ورسوله، وخماطبة الناس عىل قدر عقوهلم، وزيادة التدرج يف الفتوى واحلكمة يف الدعوة ح

تارة والرتك تارة أخرى درء ملفسدة أكرب وجلبا التأخري اخلري ما أمكن وتقليل الرش ما أمكن، بالتأجيل مرة و

الحقا وغري ملصلحة راجحة، كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أمر هدم الكعبة وأن جيعل هلا بابني كام سنراه 

 ذلك من أمور الدعوة والسياسة الرشعية ومراعاة ما يصلح الناس.

من االستفادة من احلكمة عند غرينا، وتصويب أنفسنا ومراجعة تراثنا اإلنساين احلضاري، أيضا وال بأس 

العامل  وإسهامات علامئنا العظيمة يف إصالح أزمنتهم، وما تركوه لنا من فقه غني وتراث ثري، بام توصل إليه

اليوم من معارف وعلوم نافعة وجتارب ودراسات وأبحاث، فليس كل ما جاء به اآلخر باطال، واحلكمة ضالة 

كل  ،هو أحق هبا بام ال يتعارض مع الرشيعة ونصوصها، لكن مع التمحيص والبصرية وعميق النظرفاملؤمن 

يح بينها بطرق صحيحة، وغالبا ما تكون ذلك له أسس صحيحة بناء عىل قواعد فقه املوازنات واملصالح والرتج

 يف جانب الوسائل واألساليب فإنه يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد.
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 من رشوط املفتي معرفة الناس والواقع : املبحث الرابع

ن ينصب نفسه نقل ابن القيم عن أيب عبد اهلل بن بطة يف كتابه يف اخللع عن اإلمام أمحد أنه قال: ال ينبغي للرجل أ

 للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال:

 أوهلا: أن تكون له نية، فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال عىل كالمه نور. 

 والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

 الثالثة: أن يكون قويا عىل ما هو فيه وعىل معرفته. 

 الرابعة: الكفاية وإال مضغه الناس. 

 .(59): معرفة الناساخلامسة

 وتعود هذه الرشوط إىل رشط العدالة والعلم والفطنة والذكاء واليقظة.

 العدالة والتقوى والسالمة من أسباب الفسق وخوارم املروءة. -1

العلم بتحصيل درجة االجتهاد والقدرة عىل استنباط احلكم الرشعي من األدلة املعتربة، قال الشافعي فيام رواه   -2

ال حيل الحد أن يفتي يف دين اهلل إال رجال  عارفا  بكتاب اهلل: بناسخه ومنسوخه "غدادي: عنه اخلطيب الب

وحمكمه ومتشاهبه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصريا  بحديث رسول اهلل 

اج اليه للُسنة والقرآن ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصريا  باللغة بصريا  بالشعر وما حيت

ويستعمل هذا مع اإلنصاف ويكون مرشفا  عيل اختالف أهل االمصار وتكون له قرحية بعد هذا فاذا كان هكذا 

 .(60)"فله أن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلرام واذا مل يكن هكذا فليس له أن يفتي

 الفطنة والتيقظ ورسعة البداهة وجودة الذهن.  -3

                                                           
 وأدب المفتي والمستفتي، البن الصالح وراجع صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، البن حمدان، 4/153أعالم الموقعين   - 59

 .والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي
 37ص  1إعالم الموقعين البن القيم ج   - 60
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ال يطلق  "فقيه النفس". ويف املوسوعة الكويتية: اتفق الفقهاء عىل أن (61)ن فقيه النفسواشرتطوا فيه أن يكو

فهي صفة  (62)."إال عىل من كان واسع االطالع قوي النفس واإلدراك، ذا ذوق فقهي سليم، وإن كان مقلدا

ق وتزكية وهيئة ذاتية وهبية أو كسبية بالتزام الورع والتقوى ومصاحبة الفقهاء وأهل العلم تقوم عىل أخال

 راسخة يف النفس مع ذكاء حيقق لصاحبها شدة الفهم ملقاصد الكالم.

معرفة الناس، وهذا أصل عظيم كام قال ابن القيم حيتاج إليه املفتي واحلاكم فإن مل يكن  واشرتطوا فيه أيضا

كثر مما يصلح، فإنه إذا مل يكن فقيها فيه فقيها يف األمر والنهي ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر، وإال كان ما ُيْفِسد أ

فقيها يف األمر، له معرفة بالناس، تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه، واملحق بصورة املبطل وعكسه، وراج 

عليه املكر واخلداع واالحتيال، وتصور له الزنديق يف صورة الصديق، والكاذب يف صورة الصادق، وَلبَِس كل 

لكذب والفجور، وهو جِلَْهله بالناس وأحواهلم وعوائدهم وُعْرفياهتم ال يميز مبطل ثوب زور حتتها اإلثم وا

هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها يف معرفة َمْكر الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وعرفياهتم، فإن 

 الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال.

 :وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم" قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل:

أحدمها: فقه الواقع والتفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واالمارات والعالمات حتى حييطا به 

 علام.

سان رسوله يف هذا الواقع والثاين: فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه او عىل ل

 ثم يطبق أحدهم عىل اآلخر...

ومن تأمل الرشيعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة هبذا ومن سلك غري هذا اضاع "ويقول أيضا رمحه اهلل: 

 . (63)"عىل الناس حقوقهم ونسب اىل الرشيعة التي بعث اهلل هبا رسوله

                                                           
 8/95روضة الطالبين   - 61
 1/15الموسوعة الفقهية الكويتية   - 62
 1/94أعالم الموقعين/  - 63
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ال حيل لفقيه عاقل أن يقول يف ثمن درهم "واملفتي فيقول: ويعترب االمام الشافعي معرفة السوق رضورية للفقيه 

 .(64)"وال خربة له بسوقه

يفتي يف دين اهلل، إال رجال عارفا بكتاب اهلل بناسخه ومنسوخه، وحمكمه  أن ألحد حيل ال": الشافعي وقال

ول اهلل صىل اهلل ومتشاهبه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصريا بحديث رس

عليه وسلم، وبالناسخ واملنسوخ، ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصريا باللغة، بصريا 

بالشعر وما حيتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع اإلنصاف، ويكون بعد هذا مرشفا عىل اختالف أهل 

ه أن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا األمصار، وتكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هكذا فل

 .(65)" فليس له أن يفتي

حوال . ويمكن القول العرف وغريه من املصالح واأل"واختالف اهل االمصار هو العرف"قال ابن القيم: 

 والثقافة واللغة... 

ذا أصل عظيم حيتاج إليه املفتي فه "معرفة الناس"ثم علق ابن القيم عىل كالم اإلمام أمحد فقال: وأما قوله 

واحلاكم فإن مل يكن فقيها فيه، فقيها يف األمر والنهي، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر، وإال كان ما يفسد أكثر مما 

يصلح، فإن مل يكن فقيها يف األمر له معرفة بالناس، تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه، واملحق بصورة 

املكر واخلداع واالحتيال، وتصور له الزنديق يف صورة الصديق، والكاذب يف  املبطل وعكسه، وراج عليه

صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور حتته اإلثم والكذب والفجور، وهو جلهله بالناس وأحواهلم 

 وعوائدهم وعرقياهتم، ال يميز هذا من هذا، بل ينبغي أن يكون فقيها يف معرفة مكر الناس وخداعهم واحتياهلم

 .(66)"وعوائدهم، فان الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال. وذلك كله من دين اهلل

 لذا يشرتط يف الفقيه واألصوِل أن حيوز عىل ثالثة أنواع من الفقه:

 فقه النص وفقه الواقع وفقه تنزيل أحدمها عىل اآلخر.

                                                           
 1476الرسالة فقرة  - 64
 في كتاب الفقيه والمتفقه نقله عن الخطيب 1/57أعالم الموقعين   - 65
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املحدث ال وظيفة الفقيه، فوظيفة الفقيه النظر فقه النص وذلك بعد التأكد من ثبوته والتي هي وظيفة  -1

يف النصوص الرشعية وفهم النصوص ودراستها واستنباط األحكام الرشعية من خالل تنقيح املناط وعللها 

 والرتجيح بني النصوص وما إىل ذلك. 

فقه الواقع واملسألة املعروضة عىل الفقيه يف نفس الوقت والتعرف عىل مصالح املكلفني وظروف  -2

حياهتم من حيث املدرك واملصلحة واملفسدة والعدل والظلم والرمحة وضدها واحلال واملآل والوسائل 

واملقاصد، ألن الفتوى أي فتوى ما هي إال دراسة نظرية وتطبيقية لواقع املكلفني الذين تنطبق عليهم الفتوى 

 متاما.

صلحة العامة والتي هي مقدمة عىل املصلحة وواقع الناس يشمل الواقع الفردي والواقع اجلامعي الذي يمثل امل

اخلاصة عند التعارض، وهلذا ينبغي عىل املفتي أن يراعي مصلحة اجلامعة وأن يكون حاميا هلا ولومن جانب 

الفقهاء عىل أن احلاجة العامة تنزل منزلة  أكداالحتياط واحلزم حينا أو التيسري واملرونة حينا آخر. وقد 

توسعوا فيها بقوهلم: احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة، وذلك عند  الرضورة، وإن كانوا قد

 التطبيق وخاصة يف بعض األبواب التي تؤول فيه مصلحة الفرد إىل مصلحة اجلامعة وتؤدي إليها.

 ومن فقه الواقع التعرف عىل املسألة املعروضة ودراستها دراسة مستفيضة تعرب عن فهم ما حيكم له بالصحة

والفساد واحلل واحلرمة وغريها، فمثال احلكم عىل التأمني وأنواعه يستلزم التعرف عليه تفصيال ومعرفة أقسامه 

، ومثلها أصناف العقود -ومقاصده ومصاحله ومفاسده وواقعه الثابت واملتغري والواقع الذي حيتف به

 األجهزة يف آخر احلياة وغريها...والرشكات اجلديدة التي مل تكن معلومة من ذي قبل، ومثله موضوع نزع 

فقه التنزيل باملواءمة بني احلكم الرشعي والواقعة املعروضة والتوافق واملصاحلة الكاملة بني احلكم والواقع،  -3

 ومدى حتقق املقاصد الرشعية أو معارضتها، وموضع االنحراف وأسبابه، ومآالت التطبيق ونتائجه. 

فقط، بل دوره أن يفتي يف واقع الناس  سائلنيلة واالستفتاءات من قبل الودور املفتي ليس اإلجابة عىل األسئ

 ويبدي رأيه فيام يقولون ويفعلون ويترصفون يف أفراحهم وأتراحهم، وعالقاهتم واجتامعاهتم، إلصالح واقع

ا وتوجيهه وتغيريه وتعديله ليتصالح مع النصوص واألحكام، فالفقه يتعامل مع الواقع بالتغيري حين فسد،
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املفتي ابن إعامال للعرف واملصالح املرسلة والرضورة والتيسري ورفع املشقة، فوبالتعديل حينا واملوافقة كثريا، 

جمتمعه وواقعه احلريص عىل قومه، وكثريا ما تكون الفتوى من قبل املستفتني منبهة املفتي لذلك الواقع الالزم 

 معاجلته وتصحيحه.

لسابقة يف ظل الواقع املتجدد واملتغريات واملالبسات التي حتتف باملسائل، ودور املفتي أن يراجع الفتاوى ا

فللواقع أمهية يف جمال إدراك الفتاوى واألحكام وجتديد النظر فيها أو تغيريها أو تقييدها استنادا  اىل هدي 

تاوى السابقني بناء املقاصد الرشعية وفقه املآالت وحتقيق املناط. ذلك أن أكثر الفتاوى املعارصة اقرتضت من ف

عىل واقعهم وظروف حياهتم ومعلوماهتم وثقافتهم، خاصة وأن بعض الفتاوى غري قابلة للتنفيذ وال تصلح 

لواقع جديد تكشفت فيه مشكالت تطبيق تلك الفتاوى وغريها، كام احلال يف إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد 

مية وابن القيم، وكام هو الواقع يف الواقع يف التشجيع عىل يف زمن عمر ريض اهلل عنه ويف زمن اإلمامني ابن تي

تعدد الزوجات والرضب يف حال اخلوف من النشوز وتنفيذ احلدود وكثري من األحكام املوكولة للسلطان 

 والقانون.

يف  وشاروهم}، وتفسري {وأعدوا}كام أن للواقع أثرا يف تغيري الوسائل نظرا لتطور الزمان وأساليبه، مثل تفسري 

 . {األمر

وللواقع دور كبري من خالل معطيات العلوم احلديثة مثل خربة األطباء والفلكيني واملهندسني واحلاجة إىل 

استشارهتم يف أمور رشعية تقوم عىل ختصصاهتم أصال ومعرفتهم بدائرة املصالح واملفاسد واقعا. وكذلك تطور 

وجوب االستفادة من التجارب اإلنسانية واحلمل العلوم يف فهم قضايا احليض والنفاس والوالدة ومدة 

 واألبحاث العلمية والعلوم اإلنسانية عند إصدار الفتاوى.

كام أن الواقع يؤثر يف معرفة ظروف املكلفني من حيث املشقة الزائدة التي جتلب التيسري وتوجب رفع احلرج 

 وما إىل ذلك.والضيق واستيعاب حال احلرب والسلم والفقر والغنى والضعف والقوة 
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وللواقع دور حتى عىل مستوى الفرد نفسه بام َيتلف فيه عن غريه، فيجيبه املفتي بام يناسب حاله، بمقتىض 

الفروق بني الناس من جهة وبني ظروف املكلف نفسه بحسب األمكنة واألزمان، وهو ما يعرف عند علامء 

 .السائل حلال مراعاة عنه اإلجابات عددوتت واحدا السؤال يكون فقد "املستفتي حال بمراعاة"األصول 

وقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من ذلك الكثري، فقد كان يأتيه الواحد من الصحابة فيسأله سؤاال 

 فيجيبه بإجابة، ويسأله اآلخر السؤال نفسه فيجيبه بجواب آخر.

ْساَلِم َأْفَضُل؟ َقاَل: ما روي َعْن َأيِب ُموَسى َريِض اللَّهم َعنْهم َقاَل: َقاُلوا: َيا )َمْن َسلَِم املُْْسلُِموَن  َرُسوَل اهللَِّ َأيُّ اإْلِ

  .(67)ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه(

وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام: أن رجال  سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم: أي اإلسالم خري؟ قال: 

 .(68)رف()تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تع

وعىل تقدير احتاد السؤالني جواب مشهور، وهو احلمل عىل "يقول ابن حجر رمحه اهلل موفقا بني تعدد األجوبة: 

اختالف حال السائلني أو السامعني، فيمكن أن يراد يف اجلواب األول حتذير من خيش منه اإليذاء بيد أو لسان 

ع العام بالفعل والقول فارشد إىل ذلك، وخص هاتني فأرشد إىل الكف، وىف الثاين ترغيب من رجى فيه النف

اخلصلتني بالذكر ملسيس احلاجة إليهام يف ذلك الوقت ملا كانوا فيه من اجلهد وملصلحة التأليف، ويدل عىل ذلك 

 . (69)"أنه عليه الصالة والسالم حث عليهام أول ما دخل املدينة 

كان يف أحد املوضعني احلاجة اىل إفشاء السالم وإطعام الطعام ف"ويشري االمام النووي رمحه اهلل إىل ذلك بقوله: 

أكثر وأهم ملا حصل من إمهاهلام والتساهل يف أمورمها ونحو ذلك، ويف املوضع اآلخر إىل الكف عن إيذاء 

 . "املسلمني

بضبط  ومن ذلك تعدد أجوبة النبي صىل اهلل عليه وسلم ملن سأله ان يوصيه، فيقول مرة ال تغضب! ومرة يويص

 اللسان وكفه. 
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كنا عند النبي صىل اهلل عليه وسلم فجاء " ومثله ما روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال:

شاب، فقال: يا رسول اهلل، أقبّل وأنا صائم؟ قال: ال، فجاء شيخ، فقال: يا رسول اهلل، أقبّل وأنا صائم؟ قال: 

 .(70))قد علمت نظر بعضكم إىل بعض، إن الشيخ يملك نفسه(ول اهلل: نعم، فنظر بعضنا إىل بعض، فقال رس

ونجد فقهاء الصحابة قد طبقوا ذلك يف فتاواهم، فهذا عن ابن عباس رىض اهلل عنهام أن رجال سأله: هل للقاتل 

وأما  توبة؟ فقال: ال، وسأله آخر نفس السؤال فقال: نعم. فلام سئل يف هذا قال: أما األول فكان ينوى القتل.

 الثاين فقد قتل فعال.

قال الصريمي: إذا رأى املفتي املصلحة أن يفتي العامي بام فيه تغليظ وهو " :قال النووي يف )مقدمة املجموع(

 عن سئل أنه عنهام اهلل ريض عباس ابن عن ُروي مما ال يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز ذلك زجرا  له، كام

 فمنعته، القتل إرادة عينه يف فرأيت األول أما": قال ثم( توبة له: )فقال آخر وسأله( هل توبة ال: )فقال القاتل توبة

. ونقل القرطبي رمحه اهلل القصة نفسها عن سعد بن عبيدة ثم (71)"أقنطه فلم قتل قد مستكينا   فجاء الثاين وأما

 . (72)"فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك"قال: 
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 حيث الثبات والتغري أقسام الفتوى من : امساملبحث اخل

 الفتاوى من حيث ثباهتا وتغريها قسامن:

فتاوى مبنية عىل نص ثابت وحكم ثابت وعىل علة ثابتة ال تتغري بتغري الزمان أو املكان أو غريمها،  -1

والقواعد واألصول وكأكثر أحكام العبادات وأمهات األخالق وأصول املعامالت كحل القطعية كالنصوص 

ربا وأصول أحكام الزواج والطالق وأحكام املواريث واملحرمات كأكل امليتة واخلنزير، فهذه البيع وحرمة ال

 . يف الزمان او املكان ثوابت ال تتغري وال تتعرض للتغيري مهام طرأ من اختالف وتغري

السابقون وهذه الفتاوى واملسائل والقضايا تكون إجابة عىل مسألة مقرة بني العلامء، مما اتفق عليه الفقهاء 

وأمجعوا عليه ونص عليه بدليل واضح، فال جيوز اإلفتاء بخالفه، ونظر املفتي وفتواه ههنا ال يتعدى حتقيق 

 املناط وتنزيل احلكم عىل الواقع املطابق للفتوى.

ال  ،األصول والقواعد واملقاصدكذلك واألحكام والتكاليف الرشعية متى احتدت صورها وحتققت عللها، و

املكان وال بغريه، فاحلرام هو احلرام واحلالل هو احلالل، فالصدق وحفظ حقوق الناس وغريها تتأثر ال ب

وااللتزام بالفرائض من العبادات والوفاء بالعهود وأداء األمانات واجبات، والكذب والغش واخليانة والزنا 

ن زمان آلخر وال من شخص والشذوذ اجلنيس والربا وغريها حمرمات، ال َيتلف حكمها من بلد إىل بلد وال م

 لغريه.

إال من حيث اجلانب  العامفقه الال َيتلف عن الذي اصطلح عليه حديثا عند مجع من الفقهاء، وفقه األقليات 

املوضوعي، وإال فاألصول واحدة ومقاصد الفقهني واحدة، ولكن َيتلف بظهور مسائل وحدوث وقائع يف 

فمتى احتدت  ،املسلمة مما يستلزم النظر يف حتقق املناط عند التطبيقواقع األقليات مما ال يكون حيث األغلبية 

 العلة احتد احلكم وحيثام تغريت تغري احلكم، فاحلكم يدور مع علته وجودا وعدما.

وقد يفتي املفتي بتأجيل تطبيق حكم رشعي أو تأخريه ملا يفوت من مصلحة أو يرتب مفسدة أكرب من مصلحة 

ملا يرتتب عليه من مفسدة مثال بي صىل اهلل عليه وسلم من قطع يد السارق يف السفر تطبيقه، ومن ذلك منع الن
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أكرب من ارتداد وكفر. وكذلك امتناعه عن هدم الكعبة ليجعل هلا بابني ألن الناس حديثو عهد بكفر وخيش إن 

 فعل ذلك أن يكون فتنة هلم.

 يتغري بتغري الزمان واملكان واألشخاص فتاوى مبنية عىل علة متغرية كمصلحة أو عرف أو ظرف متغري -2

 واألحوال والظروف. 

 وهذه النوع من الفتاوى قسامن:

ن وتعددت فيها األقوال واآلراء، فيجب عىل وختلف فيها الفقهاء السابقاإجابة ملسألة  سابقة كانتفتاوى 

يفتي بالراجح اهبا ومدركها، ثم وأن ينظر يف علة فتاواهم وأسب ،األقوال والفتاوىتلك  يفاملفتي حينئذ أن حيقق 

يف املسألة مع حتقيق املناط وتنزيل احلكم  معتمدا عىل األدلةأتى بقول جديد خالفهم أو لديه مع الدليل، حتى لو 

 عىل الواقع.

وإما أن تكون نازلة مل ينص عليها سابقا يف كتب الفقه، فيجب عليه إنشاء االجتهاد والفتوى بالقياس وكليات 

، أو االعتامد عىل األدلة التبعية األخرى فإن كان من أهل االجتهاد ومقاصده قواعده وعمومياتهالرشيعة و

 اجتهد وإال رجع إىل أهل االجتهاد والفتوى واستفتاهم فيها وتبعهم يف ذلك.

فقيها  وال يكون املفتي صاحلا للفتيا حتى يكون عىل اطالع عىل هذه األقسام وقادرا عىل التمييز بينها، وأن يكون

يف النصوص وفقيها يف معرفة الواقع ومعرفة الناس عارفا بمآالت تطبيق األحكام ومطلعا عىل مقاصد الشارع 

 ومقاصد املكلفني وأعرافهم واحواهلم. 

كام ينبغي أن يعرف األسباب التي تتأثر هبا الفتوى كتغريُّ الزمان واملكان والعرف واحلال والنية واملقصد 

 والظرف واملصلحة.
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 وجوب تغري الفتوى إذا تغري مدركها : سادساملبحث ال

ىل ما ُسطَِّر قد عد املحققون من العلامء واألصوليني والفقهاء أن من أكرب أسباب الضالل يف الفتوى اجلمود ع

يف كتب الفقه، أو كتب الفتاوى القديمة، واإلفتاء بمقتىض ما فيها دون مراعاة ظروف الزمان واملكان والعرف 

 واحلال للمكلفني واملستفتني.

إن استمرار األحكام التي تدركها العوائد، مع تغري تلك العوائد، خالف اإلمجاع "يقول اإلمام القرايف املالكي: 

الدين، بل كلُّ ما هو يف الرشيعة َيتبُع العوائد، يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة وجهالة يف 

املتجددة، وليس هذا جتديدا  لالجتهاد من املقلدين حتى يشرتط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها 

 .(73)"اجتهاد العلامء وأمجعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غري استئناف

ويعود القرايف إىل هذا املوضوع مرة أخرى فيؤكد أن القانون الواجب عىل أهل الفقه والفتوى مراعاته عىل طول 

ه، "األيام: هو مالحظة تغري األعراف والعادات بتغري األزمان والبلدان، فيقول:  فمهام جتدد من العرف اِْعَترِبْ

سطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري إقليمك ومهام سقط َأْسِقْطه، وال جتمد عىل امل

ِره عىل عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وَأْجِرِه عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، واملقرر يف  يستفتيك، ال جُتْ

ا ضالل يف الدين، وجهل بمقاصد علامء املسلمني  كتبك، فهذا هو احلق الواضح، واجلمود عىل املنقوالت أبد 

 .(74)"والسلف املاضني

فهذه قاعدة "وسبق أن قال يف الفروق ويف حديثه عن العرف وأثره يف استعامل األلفاظ عىل احلقيقة واملجاز: 

ال ُبدَّ من مالحظتها، وباإلحاطِة هبا َيظهُر لك غلط كثري من الفقهاء املفتني؛ فإهنم جُيرون املسطورات يف كتب 

األعصار، وذلك خالف اإلمجاع، وهم عصاة آثمون عند اهلل تعاىل، غري أئمتهم عىل أهل األمصار يف سائر 

معذورين باجلهل، لدخوهلم يف الفتوى وليسوا أهال  هلا، وال عاملني بمدارك الفتاوى ورشوطها واختالف 

 .(75)"أحواهلا
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 اصيا هلل آثام.وهكذا تراه اعترب املفتي اجلاهل بالعرف واألحوال ومدارك الفتوى واختالف أحواهلا ثم يفتي ع

ال ينكر تغري األحكام "وقد طبق فقهاء احلنفية هذا القانون أكثر من غريهم وصار عندهم قاعدة  عي قاعدة 

وهو   ويشمل ذلك كل أسباب التغري كاألعراف والعادات واملصالح واملقاصد وغريمها. (76)"بتغري األزمان

 . (77)"تتغرّي بتغرّي الّزمان إنَّ األحكام"أمر مقرر يف كل املذاهب، قال الزركيش: 

إعالم "وقد رصح ابن القيم بتغري الفتوى لتغري الزمان وغريها رصاحة وعقد فصال قيام جدا يف كتابه القيم 

. وعلق (78)"تغري الفتوى بتغري االزمنة واالمكنة واالحوال واالعراف والنيات والعوائد"بعنوان:  "املوقعني

لنفع جدا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة، أوجب من احلرج هذا فصل عظيم ا"عىل ذلك بقوله: 

واملشقة، وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به، فإن الرشيعة 

ومصالح كلها، مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، 

 .(79)"وحكمة كلها

ولذلك ترى اجتهادات كثرية وفتاوى غري حمصورة خالف املتأخرون أئمتهم ومشاَيهم لتغري العرف ولفساِد 

 الزمن، أو لتغري املجتمع وظروف الناس.

ذلك  بل ذكروا عن اإلمام أيب حنيفة نفسه تغيري فتاواه يف حياته تبعا لتغري الزمان واألعراف واألحوال، ومن

ما رواه اإلمام الرسخيس أن اإلمام أبا حنيفة يف أول عهد الفرس باإلسالم، وصعوبة نطقهم بالعربية، رخص 

لغري املبتدع منهم أن يقرأ يف الصالة بام ال يقبل التأويل من القرآن باللغة الفارسية، فلام النت ألسنتهم من ناحية، 

 .(80)عن قوله هذاوانترش الزيغ واالبتداع، من ناحية أخرى، رجع 

اختالف عرص وزمان ال اختالف حجة "كام خالف الصاحبان إمامهام يف كثري من املسائل وكان التعليل إنه 

 ."وبرهان
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فهذا كله وأمثاله دالئل واضحة عىل أن املفتي ليس له ": يعلق ابن عابدين عىل رضورة مراعاة الزمان فيقول

من غري مراعاة الزمان وأهله وإال يضيع حقوقا  كثرية ويكون رضره اجلمود عىل املنقول يف كتب ظاهر الرواية 

 . (81)"أعظم من نفعه

لو أنَّ الرجل حفظ مجيع كتب أصحابنا ال بد أن يّتلمذ للفتوى حتى هيتدى إليه؛ ألنَّ كثريا  "ويؤكد ذلك فيقول: 

ق أنَّ املفتي البد له من رضب من املسائل جياب عنه عىل عادات أهل الزمان فيام ال َيالف الرشيعة. والتحقي

 .(82)"اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس

واألمثلة يف املذاهب كثرية، منها ما نقله ابن عابدين يف حاشيته من أن املتقدمني من فقهاء املذهب يرون بطالن 

لرضورة اإلجارة عىل الطاعات، ولكن جاء املتأخرون، وأجازوها عىل تعليم القرآن واألذان واإلمامة، وذلك ل

ويف مذهب احلنفية أيضا أن املرأة  واحلفاظ عىل تعليم القرآن وإقامة الشعائر وإال تعطلت وضاع الدين بالكلية.

إذا قبضت معجل املهر، فعليها اتباع زوجها حيث شاء، ثم جاء املتأخرون وأفتوا بخالف ذلك، ورأوا بأن املرأة 

 ن وطنا هلا وذلك لفساد الزمان واألخالق.ال جترب عىل السفر مع زوجها إىل مكان إذا مل يك

وقد كان أبو حنيفة يقبل شهادة مستور احلال، اكتفاء  بالعدالة الظاهرة، ويف عهد صاحبيه أيب يوسف وحممد 

هذا االختالف اختالف "منعا ذلك، النتشار الكذب بني الناس، وتغري حاهلم. قال الكاساين نقال  عن احلنفية: 

ة؛ ألن زمن أيب حنيفة رمحه اهلل كان زمن استقامة وصالح ألنه زمن التابعني، حكام زمان ال اختالف حقيق

للغالب يف أهل زمانه الصالح والسداد فاكتفى بظاهر العدالة، ثم تغري الزمان وظهر الفسـاد يف قرهنام، فوقعت 

 .(83)"احلاجة إىل السؤال عن العدالة

 عرف أهله، أو حلدوث رضورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث فكثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان، لتغري

لو بقي احلكم عىل ما كان عليه، للزم منه املشقة والرضر بالناس، وخَلَاَلَف قواعَد الرشيعة املبنية عىل التخفيف 

 والتيسري، ودفع الرضر والفساد لبقاء العامل عىل أتم نظام، وأحسن إحكام.
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من قول احلنفية يف أن األصل يف املرأة الزرقا رمحه اهلل تعاىل ن ما أشار إليه شيخنا ومن تغري الفتوى بتغري الزما

إذا قبضت معجل صداقها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء، ولكن املتأخرين من أهل املذهب الحظوا فساد 

إذا مل يكن وطنا  هلا،  األخالق وغلبة اجلور عىل النساء، فأفتوا بأن املرأة ال جترب عىل السفر مع زوجها إىل مكان

 .(84)وذلك لفساد الزمان واألخالق وعىل هذا استقرت الفتوى والقضاء يف املذهب

وقد رأينا كبار الصحابة وفقهاءهم قد عملوا بمقتىض قاعدة تغري األحكام بتغري األزمان واألحوال دون أن 

هتم، فقد روي عن سيدنا عمر ريض يذكروها أو يقعدوها، فقد كانت واضحة يف أذهاهنم مستحرضة يف اجتهادا

اهلل عنه كثري من األمثلة والفتاوى واألحكام التي ظن بعض السذج أنه َيالف فيها النصوص ويعطلها، وهذا 

قلة استيعاب لفقهه ريض اهلل عنه والصحابة الذين وافقوه يف كثري منه. ومن ذلك أنه مل يعط املؤلفة قلوهبم مع 

زمان قد تغري وأعز اهلل اإلسالم، ولعلمه أن من كان يعطيهم النبي صىل اهلل عليه ورود ذلك يف القرآن، رأى ال

وسلم ال تتحقق فيهم العلة وال يستحقون ذلك السهم، وهذا من باب حتقيق املناط، وهو ظاهره تغيري للحكم 

 وحقيقته إعامل للحكم ونظر يف ثبوت علته.

الثالث بلفظ واحد عندما رأى الناس قد استهانوا بأمر ومن ذلك اجتهاده ريض اهلل عنه يف مسألة الطالق 

إن الناس قد استعجلوا "الطالق، وأهنم غريوا ما كانوا عليه فيام سبق واستعجلوا فيه. قال عمر ريض اهلل عنه: 

 . (85)"يف أمر كانت هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

لتقاط ضالة اإلبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها مع هنيه صىل اهلل ومن ذلك فقد أجاز عثامن ريض اهلل عنه عن ا

 .وأمواهلم حفظا ملصالح الناس (86)عليه وسلم عن التقاط ضالة اإلبل

وورد عن عيل ريض اهلل عنه كثريا من تلك الفتاوى والنظر فيها إىل العلل املتغرية من املصالح واألعراف كفتواه 

 (87).الصانع أمانة قائال: )ال ُيصلح الناس إال ذاك( يف تضمني الصناع بعد أن كانت يد
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 من أسباب تغري الفتوى : ابعاملبحث الس

مقدمة: قد تتغري الفتوى من قبل املفتي نفسه بسبب تغري معلوماته وزيادهتا وتطورها وقد يصل إليه حديث مل 

وى لتغري علتها وسببها الذي حديث كان يضعفه، وهذا ال عالقة له بتغري الفت صح لديهيكن اطلع عليه، أو 

نحن بصدده. ويف هذا النوع من التغيري يعرب املفتي عن سبب اختالف فتواه برصاحة ووضوح وصدق وهو أنه 

 مل يصله الدليل أو مل يصح لديه ذلك احلديث. 

رمحه ، قال اإلمام النووي (88)وهذا الذي نفهمه من كالم اإلمام الشافعي وغريه: إذا صح احلديث فهو مذهبي

صح عن الشافعي رمحه اهلل أنه قال: إذا وجدتم يف كتايب هذا خالف "اهلل يف مقدمة رشحه عىل الوسيط للغزاِل: 

إذا صح احلديث خالف قوِل، ". ويف رواية: (89)"سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقولوا بالسنة ودعوا قوِل

  ."فاعملوا باحلديث واتركوا قوِل، أو قال: فهو مذهبي

 واملقصود بذلك النظر إىل السند، وأما املتن فال بد من التأكد من انضباطه بقواعد مذهبه وطرق اجتهاده.

والعرف واملصلحة الزمنية املتغرية التي بنيت أو بسبب مكاهنا وقد تتغري الفتوى بسبب تغري ظرفها وزماهنا 

تناقض يف الفتوى والتخفيف والتيسري عليه، أو حلدوث رضورة، أو فساد أهل الزمان، دفعا لالضطراب وال

 ودفع املفسدة والرضر وحتصيل املصالح وتكميلها لتبقى الرشيعة دائام عىل نظام واحد.

وجيب عىل املفتي عند النظر يف فتاواه السابقة واالجتهادات القديمة من قبل نفسه أو من قبل غريه من أئمة 

تها ومعرفة مبناها، فإن كانت بنيت عىل مصلحة زمانية أو مذهبه ومشاَيه وغريهم، أن ينظر إىل سندها وأدل

عرف أو رضورة أو ظرف زماين أو مكاين أو شخيص ثم تغري ذلك املدرك أو الظرف إىل واقع جديد ال َيالف 

النصوص الرشعية وال يصادم القواعد واملقاصد التي جاءت الرشيعة أصال لتحقيقها واملحافظة عليها، فيجب 

 بحسب املستجدات والواقع اجلديد وإال وقع يف اإلثم والغلط والزلل كام تأكد لدينا فيام سبق.عليه أن يفتي 
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قون لتغري الفتوى لتغري الزمان فيام ييل:  ويمكن إمجال األسباب التي نصَّ عليها املحقِّ

 غري العرف.ت -3  تغري املكان. -2   تغري الزمان. -1

 وم البلوى.عم -6  الرضورة -5 تغري األحوال والظروف. -4

 السبب األول: تغري الزمان

.  والزمان "هذا خالف عرص وزمان ال خالف دليل وبرهان"اشتهر بني العلامء قوهلم اختالف الزمان فقالوا: 

. وامتداد حركة الفلك ثابتة ال ختتلف وال تتغري عىل مر الدهور (90)كام هو معلوم امتداد حركة الفلك ملدة معينة

قة ال يتغري، ألن اليوم الذي خلقه اهلل بالنسبة لإلنسان هو نفس اليوم من لدن آدم عليه والسنني، فالزمن حقي

السالم وحتى يومنا هذا وإىل أن تقوم الساعة، ومعنى التغري يف الزمن احلقيقي هو انقراض الزمن السابق 

 وحدوث زمن جديد من أعامر األمم والناس واألفراد.

زمان تغري أحواهلم ودوهلم وظروفهم وأعرافهم ومصاحلهم وأمكنتهم والتغري الذي يالزم تغري ذلك ال

وجمتمعاهتم وتدينهم والتزامهم وتقواهم وفجورهم، فالتغري حقيقة يف الناس وظروفهم ال يف الزمن نفسه، 

ولذا جاء النهي عن سب الدهر وهو الزمن، ألن الفاعل  وإضافة التغري أو االختالف اىل الزمان من باب املجاز.

أيب هريرة ريض اهلل  احلقيقي هو اهلل تعاىل وليس الزمن نفسه، فاالعرتاض عىل الزمن اعرتاض عىل اهلل، فعن

عليه وسلم قال: )ال تسبّوا الّدهر فإّن اهللّ هو الّدهر(عنه أّن رسول اهللّ صىل اهلل 
(91) . 

ا ما يسمونه اختالف الزمان نجد وبالرجوع اىل فروع الفقه املختلفة التي وردت عن العلامء، والتي يظهر فيه

 أهنم يقصدون به معنيني: 

التغري العام: وهو تغري أوضاع الناس العامة وأحواهلم وأعرافهم وظروف معيشتهم ومصاحلهم وأساليب 

حياهتم، والتطور والتقدم يف وسائل العيش وسبل احلياة، وهو املعرب عنه عند علامء االجتامع بالتطور وهو 
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ظيمية ووسائل معيشية زمنية جديدة واكتشافات واخرتاعات وكذلك ما يسن من أوامر حدوث أوضاع تن

 قانونية وترتيبات إدارية وأساليب حيوية تسهل أو حتسن من ظروف املعيشة وربام تعقدها وتوجهها وتؤثر فيها. 

الوازع وفساد  التغري اخلاص: ويقصد به تغري عالقة الناس بااللتزام والتقوى ومستوى التدين وضعف وقوة

وصالح الذمم، وهو ما يسميه السابقون بفساد الزمان وصالحه، ويكون ذلك بفساد األخالق وفقدان الورع 

 وفشو الظلم وفساد الذمم وفشو األعراف الفاسدة وعالقات الناس ببعضهم أو العكس. 

ر الكونية كنزول املطر ويضاف إىل تغري الزمان ما هو يف معناه من حيث حدوث ظروف طبيعية نتيجة للظواه

وانحباسه والزالزل أو الظروف التي يعيشها الناس نظرا للحروب وغريها مما يؤثر يف حياة الناس ومصاحلهم 

 ورضوراهتم.

وبعض الفقهاء يدخل كل أنواع التغري األخرى وأسبابه يف اختالف الزمان وتغريه، مثل املصلحة الطارئة او 

 يد إذ هو من اختالف زمان يف عرف الفقهاء ختصيصا أو تعميام.الرضورة احلادثة أو العرف اجلد

يا أيها }وقد وجدنا الصحابة ريض اهلل عنهم يفرسون آية بإحالة وقوعها عىل آخر الزمان وهي قوله تعاىل: 

إن هذه اآلية يعود ". قال ابن العباس: (92){الين آمنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم

ليس هذا بزماهنا، قولوها ما قبلت منكم، ". وقرئت هذه اآلية عىل ابن مسعود فقال: "يف آخر الزمانالعمل هبا 

 . (93)"فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم

إهنا ليست ِل وألصحايب، ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم قال: أال "وقيلت البن عمر ريض اهلل عنهام فقال: 

الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه اآلية ألقوام جييئون من بعدنا إن قالوا مل فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن 

 .(94)"يقبل منهم
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انطلقت عىل عهد عثامن ريض اهلل عنه إىل املدينة فإذا قوم من املسلمني جلوس فقرأ "وعن ابن مازن قال: 

 .(95)"مل جييء تأويل هذه اآلية"، فقال أكثرهم: {عليكم أنفسكم}هذه اآلية:  أحدهم

 السبب الثاين: تغري األحوال والظروف:

وذلك بمعرفة أحوال الناس وظروف معيشتهم اخلاصة والعامة غنى وفقرا وحاجة وفاقة، وما حيتاجونه 

لصالح أحواهلم والتزامهم، وعىل املفتي أن يعرف ويعيش أحوال الناس وأن يطلع عليها، وهو تابع ألصل 

 معرفة الناس وفقه الواقع.

)أمرت أن اخاطب هلل صىل اهلل عليه وسلم أصحابه أن َياطبوا الناس عىل قدر عقوهلم، فقال: أمر الرسول ا

مراعني ، (97))حدثوا الناس بام يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله(وقال:  .(96)الناس عىل قدر عقوهلم(

)َما َأْنَت : َقال عنه، اهلل ريض فعن َعْبد اهللَِّ ْبن َمْسُعودٍ  ،للناس فتنةاحلديث ظروفهم وأحواهلم حتى ال يكون 

ا َحِديث ا ال َتبُْلُغُه ُعُقوهُلُم؛ إاِل َكاَن لِبَْعِضِهْم فِتْنٌَة( ٍث َقْوم   . (98)بُِمَحدِّ

جييب السائل بحسب حاله وما ينفعه يف الدنيا واآلخرة وما يصلح له. وذلك أنه كان يأيت ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 

يبه بإجابة ثم يسأله اآلخر السؤال نفسه فيجيبه بجواب آخر، فقد سأله الواحد من الصحابة فيسأله سؤاال فيج

. ويسأله آخر السؤال نفسه (99))من سلم املسلمون من لسانه ويده(أحدهم: أي االسالم أفضل؟ فيقول: 

 .(100))تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف(فيجيب: 

فكان يف أحد املوضعني احلاجة اىل إفشاء السالم وإطعام الطعام "قوله: يشري اإلمام النووي رمحه اهلل اىل ذلك ب

أكثر وأهم ملا حصل من إمهاهلام والتساهل يف أمورمها ونحو ذلك، ويف املوضع اآلخر اىل الكف عن إيذاء 

 . (101)"املسلمني
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يف فتوى قبلة  ومن ذلك ما رصح فيه النبي صىل اهلل عليه وسلم من بيان التفريق بني حال الشاب والشيخ

 عليه اهلل صىل النبي عند كنا" الصائم، مما ورد من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال:

 وأنا أقّبل اهلل، رسول يا: فقال شيخ، فجاء ال،: قال صائم؟ وأنا أقّبل اهلل، رسول يا: فقال شاب، فجاء وسلم

)قد علمت نظر بعضكم إىل بعض، إن الشيخ يملك رسول اهلل: نعم، فنظر بعضنا إىل بعض، فقال : قال صائم؟

 .(102)"نفسه(

ومن تغري األحوال مراعاة حاجات الناس ورضوراهتم، ففي وقت الفقر والفاقة جيب عىل الفقيه أن يفتي بام 

)كنت قد هنيتكم عن ادخار حلوم االضاحي فوق ثالث ألجل الدافة*، فكلوا يناسب ذلك. ومنه حديث: 

 . ويف رواية البخاري عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا سئلت: (103)وتصدقوا(وادخروا 

ومما نقله شيخنا الزرقا ووالده يف رشح القواعد الفقهية أمثلة عىل ذلك منها: أنه ملا ندرت العدالة وعزت يف 

 هذه األزمان، قال الفقهاء: بقبول شهادة األمثل فاألمثل، واألقل فجورا  فاألقل. 

اخلالف بني أيب حنيفة وصاحبيه رمحهم اهلل تعاىل، وأهنم مل يكتفوا بالعدالة الظاهرة بل اشرتطوا ورأينا هذا 

طريق الثبوت هو البناء عىل ظاهر عدالة املسلم "التثبت فيها والسؤال، وعلق عىل ذلك الكامل احلنفي فقال: 

ذلك الفتوى عىل قوهلام الختالف خصوصا مع ما روينا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم والصحابة والسلف ومع 

 أيب حال الزمان، ولذلك قالوا: هذا اخلالف خالف زمان ال حجة وبرهان، وذلك ألن الغالب يف زمان

  .(104)"زماهنام بخالف الصالح حنيفة

وذكر والد شيخنا الشيخ أمحد الزرقا أمثلة وفروعا عىل هذا األصل فقال: قالوا نظري ذلك يف القضاة وغريهم، 

مل يوجد إال غري العدول، أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا ؛ لئاّل تضيع املصالح وتتعطل احلقوق واألحكام، إذا 

فقد حسن ما كان قبيحا ، واتسع ما كان ضيقا ، واختلفت األحكام باختالف األزمان، فإن خيار زماننا هم أراذل 

إذا رأى احلاكم ذلك لفساد الزمان. أهل العرص األول. وكذلك جوزوا حتليف الشهود عند إحلاح اخلصم، و
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وجوزوا أيضا  إحداث أحكام سياسية لقمع أرباب اجلرائم عند كثرة فساد الزمان وأول من فعله عمر بن عبد 

، وقد منع عمر بن (105)"ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"العزيز ريض اهلل عنه فإنه قال: 

 .(106)د إعالمه وإذنه به بعد أن كان مطلقا  هلم، ملا رأى من تغري حاهلمعبد العزيز عامله عن القتل، إال بع

)ال تنكح األيم حتى تستأمر وال تنكح  ن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:أ ومثل ذلك حديث أيب هريرة 

 .(107))أن تسكت(، قالوا: يا رسول اهلل وكيف إذهنا؟ قال: البكر حتى تستأذن(

حوال والظروف فأصبح ال يكفي من البكر السكوت والصمت، ألهنا ال جتد حرجا ويف زماننا قد تغريت األ

من التعبري عن رأهيا، فال بد من الترصيح إال لنساء جيدن حرجا من التعبري بسبب احلرج فيبقى األمر عىل مقتىض 

 احلديث.

منع املرأة من الذهاب إىل  ومن الفتاوى السابقة والتي تأثرت بالزمان واألحوال ما ذهب إليه بعض الفقهاء من

ا من الفتنة منها وعليها. ا للذريعة، وخوف  واألصل يف احلديث النهي عن  املسجد للصالة وبخاصة الشابة؛ سد 

 .(108))ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل(املنع حلديث: 

لنساء ملنعهن كام لو أدرك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما أحدث ا"وورد عن أمنا عائشة ريض اهلل عنها: 

 .. قال حييى بن سعيد: قلت لَِعْمَرة: أو ُمنعن؟ قالت: نعم"ُمنعت نساء بني إرسائيل

. (109)وإنام ُمنعت نساء بني إرسائيل من املساجد ملا أحدثن وتوسعن يف األمر من الزينة والطيِب وحسِن الثياب

ثم رأينا أمنا عائشة ترى لو أن الرسول صىل وهنا رأينا احلديث ينهى عن منع النساء من الذهاب إىل املسجد، 

اهلل عليه وسلم رأى اختالف الزمان وتغري األحوال مما أحدثت النساء ملنعهن من املساجد، ورأينا بالل بن عبد 

اهلل يرى هذا الرأي ولو خالفه يف ذلك أبوه عبد اهلل ريض اهلل عنهم، ورأينا الفقهاء قد منعوا النساء عند وجود 

مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل  يدلك عليه حديث .ب اإلفتاء بمقتىض األصل إذا زالت الفتنة، وجيفتنة
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. (110))أيام امرأة أصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة(عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 بني األحاديث واألحكام. ى أن إعامل قاعدة تغري الفتاوى بتغري األزمنة واألحوال ترفع التناقضفرت

لمرأة من الصالة يف املسجد، فقد لإلفتاء بتلك الفتوى املانعة ليف زماننا اختلف كل يشء، فال يوجد ما يربر و

وال معنى إلباحة ذلك كله هلا ثم منعها من املسجد خرجت املرأة إىل املدرسة واجلامعة والعمل واألسواق، 

 .حلفظ دينها وتعلم رشيعتها

ى املتعلقة باملرأة يف زماننا تستلزم مراجعات كثرية بناء عىل واقع املرأة ومشاركاهتا يف كثري من امليادين والفتاو

السياسية واالجتامعية واالقتصادية، وال ينبغي مطلقا اجلمود عىل الفتاوى املنقولة يف الكتب الختالف األزمان 

 واألحوال. 

 السبب الثالث: تغري املكان

املسلم خماطب بالرشيعة يف كل مكان وزمان، وأن األحكام الرشعية جيب أن تتنزل عىل واقع ال خالف يف أن 

الناس حيثام كانوا وسكنوا ألهنم مكلفون بعبادة اهلل وطاعته والتزام أوامره واجتناب نواهيه. وال شك ان 

التعامل مع بعضهم اختالف البلدان يرتتب عليه اختالفات يف طريقة العيش وسبل احلياة وطرق التفاهم و

وطبيعة البلد ولغة أهله وثقافتهم وأعرافهم، ثم اختالف الدار دار إسالم او دار حرب أو دار عهد واختالف 

ولو اختلف البلد حقيقة واختلفت معطيات الفتوى ومدركها وجب  أحوال املجتمع املسلم كأقلية وأكثرية.

 تغيري الفتوى تبعا لذلك. 

يف مكان ال يستعملوهنا يف مكان آخر، فقد رخص النبي ألهل مكة يف اإلذخر حيث وقد يستعمل الناس ادوات 

حرم الرسول قطع حشيش مكة، فقال له العباس ريض اهلل عنه: إال اإلذخر فإنا نجعله يف قبورنا وبيوتنا فقال: 

 .(111))إال اإلذخر(
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هادات تغيري اإلمام الشافعي ومن أشهر األمثلة عىل اختالف املكان وأثره عىل الفتوى واألحكام واالجت

اجتهاداته ومذهبه القديم إىل اجلديد، عندما سافر من العراق إىل مرص، وهذا التغيري له أسباب عدة لكنها أمهها 

وال  .اختالف البيئة، ففي مرص رأى من العادات واحلاالت االجتامعية ما ختتلف عام رآها باحلجاز والعراق

أخرى منها اطالعه عىل كثري من السنن واآلثار مما مل يكن قد سمعها من شك أن من األسباب أيضا أسباب 

قبل، واختالف أقيسته وأدلته التبعية واستنباطاته وضبطه املسائل واألصول والقواعد ومالقاة العلامء. سئل 

 املرصيني؟ عند التي أم إليك أحب العراقيني عند التي الشافعي كتب يف ترى ما: اهلل رمحه أمحد تلميذه اإلمام

م فأحك مرص إىل رجع ثم حيكمها، ومل بالعراق الكتب هذه وضع فإنه بمرص، وضعها التي بالكتب عليك: قال

 .(112)ذلك

نعم قد َيتلف حكم مسألة يف بلد عن حكمها يف بلد آخر، ولكن سبب ذلك ال يعود لكوهنا دار كفر أو دار 

 ،"وعدما وجودا معها احلكم يدور التي احلكم علة" املناط باختالف - سبق كام –إسالم فقط، وإنام َيتلف 

رشعي املبني عىل العرف مثال، َيتلف احلكم يف ال احلكم فنجد نفسها اإلسالم بالد يف َيتلف ربام املناط وهذا

 تطبيقه بني بلدين من بالد اإلسالم.

 املسلمة أكثر من تأثريها يف ولكن قد توجد بعض العلل التي تؤثِّر يف أحكام بعض املسائل يف بلد األغلبية غري

غريه ملزيد تكررها فيه، أو توجد فيه فقط مما يقتيض إعامل قواعد رشعية من مثل قاعدة إزالة الرضر واالضطرار، 

أو قاعدة املشقة جتلب التيسري، والعادة حمّكمة، ونحو ذلك وفق ضوابطها الرشعية، وحينئذ فإنَّ احلكم الرشعي 

وجد يف ذلك املكان بوصفه نازلة مل تصل بعد إىل دار اإلسالم، ولو فرضنا أن السبب  للمسألة واحد، لكن سببه

ووجود ماليني املسلمني اليوم  يف دار اإلسالم فإن ذات احلكم حينئذ لن يتغري عنه هناك. -كام هو  -ذاته وجد 

كام فعل مجع من  -لنظر يعيشون يف بالد أكثريتها غري مسلمة خاصة يف أوروبا واألمريكيتني يستلزم إعادة ا

ن الدار التي يعيشون أل اجلديد؛ الواقع عىل ينطبق بام وغريها احلرب ودار اإلسالم دار مسمى يف –العلامء فعال 
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فيها صارت دار مواطنة وإقامة وعهد ودار هجرة، بام يؤثر فعال يف حكم التجنس واإلقامة وما يرتتب عليهام 

 بواقع مشابه للمسلمني يف مكة أو يف احلبشة. من حقوق املواطنة وواجباهتا، عمال

وقد رأينا كثريا من العلامء يف القرن املايض يمنعون إقامة املسلم يف أوروبا وأمريكا من أبواب كثرية كالوالء 

والرباء وتأثري العيش يف الغرب عىل األرسة والذرية وما شابه ذلك، ولقد بقي ذلك حتى بداية التسعينيات، إىل 

مجع كبري من الفقهاء أن األمر قد تغري، فاملساجد واملدارس واملؤسسات اإلسالمية ووجود عدد كبري أن رأى 

ال بأس به من املسلمني اجلدد ودخول كثريين يف اإلسالم ووجود جالية مسلمة هلا كياهنا ويمكن أن حتافظ عىل 

 إلسالم وتعريف به وما إىل ذلك. نفسها وحتقق مصالح حقيقية هلا وللمجتمع الذي تعيش فيه من نرش لقيم ا

وإذا رجعنا إىل الوراء قليال وراجعنا بإنعام وتأمل فتوى علامء اجلزائر أيام املستعمر الفرنيس بتحريم التجنس 

باجلنسية الفرنسية، نظرا لظروف تلك املرحلة، حيث كان يقصد احتالل األرض واإلنسان وتكثري الصفوف 

كلمة اجلزائريني، فقامت الفتوى من أهل العلم وعىل رأسهم الشيخ عبد  وجتذير وجوده عىل األرض وتفريق

احلميد بن باديس مفصلة مبينة خطره وأثره وحكمه باملنع والتحريم حتى وصل األمر إىل احلكم بالردة والكفر. 

ا حيث وتنزيل تلك الفتوى عىل واقع خمتلف جدا عن واقعها ومالبساته وظروفه ال جيوز بحال، خاصة يف زمانن

أصبح التجنس حيقق مصالح كثرية وكبرية جدا للناس يرفع عنهم احلرج والرضورة وويالت احلروب وبناء 

 اجلسور بني الناس وفتح أبواب التعايش اإلنساين من أجل بناء سلم دوِل وتعاون حضاري.

 

 السبب الرابع: تغري األعراف والعادات

 .(113)"يف النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ما استقر"عرف الغزاِل رمحه اهلل العرف بأنه 

وقد جاءت الرشيعة معتربة األعراف الصحيحة وال متنع من بناء األحكام عليه، بل جاءت باعتبارها واحرتامه 

، وقال: (114){وللمطلقات متاع بالمعروف} :وبنت كثريا من األحكام عليه يف عهد الترشيع األول، قال تعاىل
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، ويف {من أوسط ما تطعمون أهليكم}وقال تعاىل:  ،(115){متذعوهن ىلع الموسع قدره وىلع المقرت قدرهو}

 . وتبع الفقهاء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يف ذلك. (116))خذي ما يكفيك وولدك باملعروف(احلديث: 

العرف الذي يقبله مجهور  والعرف املقبول يف الرشيعة، والذي يعترب من مصادر األحكام فيام ال نص فيه، هو

الناس مما يتفق مع العقول املستقيمة والطباع السليمة، وبالطبع ال يتعارض مع الرشيعة يف نصوصها أو روحها 

 أو مقاصدها وقواعدها.

 وللعرف سلطان عظيم يف النفوس، واحرتام كبري عند أهله، فاألخذ به توحيد للجامعة وتعطيله شذوذ عنها. 

اجة واملصلحة، فام تعارف الناس عليه إال لتحقيق مصلحة هلم أو تنظيم أمورهم وعالقاهتم، والعرف دليل احل

العوائد لو مل تعترب ألدى إىل "وعدم األخذ بمقتضاه أو اعتباره يؤدي إىل احلرج واملشقة، قال اإلمام الشاطبي: 

 .(117)"تكليف ما ال يطاق، وهو غري جائز أو غري واقع

سري النصوص وتطبيق األحكام والرتجيح بني األقوال يف املذهب الواحد وبني وللعرف دور كبري يف تف

 .(118)املذاهب، وهو دليل يرتك به القياس وَيص به النص العام

 ليس": فيها قال "العرف عىل األحكام بعض بناء يف العرف نرش" كتب ابن عابدين رسالة يف العرف سامها

 .(119)"العرف ويرتكا يةالروا بظاهر حيكام أن للقايض وال للمفتي

فهذا كله وأمثاله دالئل واضحة عىل أن املفتي ليس له اجلمود عىل املنقول يف كتب ظاهر الرواية "وقال أيضا: 

 . (120)"من غري مراعاة الزمان وأهله وأالّ يضّيع حقوقا  كثرية ويكون رضره أكثر من نفعه

ال بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثري من األحكام وهلذا قالوا يف رشوط االجتهاد، أنه "وقال فيها أيضا : 

ختتلف باختالف الزمان لتغرّي عرف أهله أو حلدوث رضورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي احلكم عىل 
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ما كان عليه أوال، للزم منه املشقة والرضر بالناس وخلالف قواعد الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسري ودفع 

ساد لبقاء العامل عىل أتم نظام وأحسن أحكام، وهلذا ترى مشايخ املذاهب خالفوا ما نصَّ عليه الرضر والف

املجتهد يف مواضع كثرية بناها عىل ما كان يف زمنه لعلمهم بأنه لو كان يف زماهنم لقال بام قالوا به أخذا  من قواعد 

 .(121)"مذهبه

تغري العرف وجب تغيري احلكم تبعا لذلك، ألن العرف كان وما كان من األحكام مبنيا عىل العادة والعرف فإذا 

 بمنزلة العلة هلا واألحكام تدور مع عللها وجودا وعدما كام هو معلوم.

وأمثلة عىل ذلك كثرية جدا، فمثال كان األكل يف الطريق خارما للعدالة ومسقطا للمروءة فيام سبق، ملخالفة 

يقبلون شهادته، فلو مجدنا عىل املنقول يف الكتب وأفتينا بذلك،  العرف، وكان رواة احلديث يردون حديثه وال

ملا قبلنا شهادة أكثر الناس، ولتعطلت املحاكم يف أداء وظيفتها يف الفصل يف اخلصومات والقضاء بني الناس 

تبعا  بالعدل، ومن املعلوم أن عرف زماننا قد تغري وال يعترب خارما للمروءة األكل يف الطريق، فاختلف الفتوى

 الختالف العرف.

مل تكن الصدقة عىل عهد رسول "ومن أمثلة ذلك دفع القيمة يف صدقة الفطر فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: 

 .(122)"اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال التمر والزبيب والشعري، ومل تكن احلنطة

ف صاع حنطة، مكان صاع من تلك فلام كان عمر ريض اهلل عنه وكثرت احلنطة، جعل عمر نص"قال عبد اهلل: 

 صىل النبي زمان يف نعطيها كنا" :قال عنه اهلل ريض اخلدري سعيد أيب . وأخذ معاوية بذلك، فعن(123)"األشياء

 فلام زبيب، من صاعا أو شعري من صاعا أو متر من صاعا أو طعام من صاعا اهلل عليه وسلم

 .(124)"مدين ليعد هذا من مدا أرى: قال السمراء وجاءت معاوية جاء
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 عليهم فإنام ذلك غري قوهتم حملة أو بلد أهل فأما باملدينة، وهذه كانت غالب أقواهتم {قال ابن القيم رمحه اهلل: 

 احلبوب غري من قوهتم كان م، كمن قوهتم الذرة واألرز أو التني أو غري ذلك من احلبوب، فإنقوهت من صاع

 الذي الصواب وهو العلامء، مجهور قول هذا كان، ما كائنا مقوهت من فطرهتم أخرجوا والسمك واللحم كاللبن

 .(125)"قتاته أهل بلدهمي ما جنس من ومواساهتم العيد يوم املساكني خلة سد املقصود إذ بغريه، يقال ال

وأسد حلاجتهم وتنوعت وال شك أن دفع النقود أنفع للفقراء والرضورات ونحن يف زمن تعددت فيه احلاجات 

 واهلل أعلم. 

 السبب اخلامس: عموم البلوى

العموم معناه الشمول والبلوى: االختبار واالمتحان واملقصود به هنا ما ابتيل به أكثر الناس من أشياء بكثرة 

 وقوعها يف حياهتم، مما يتعذر االحرتاز منها ومتس احلاجة إليه يف أكثر أحواهلم.

 اليشء وشيوعه وانتشاره. والضابط فيام تعم به البلوى نزارة اليشء وقلته وكثرة 

، وقاعدة "املشقة جتلب التيسري"بنى الفقهاء واألصوليون عىل عموم البلوى أحكاما فقهية كثرية إعامال لقاعدة 

. وقد ذكر أن من أسباب التخفيف ورفع احلرج "إن عمت بليته خفت قضيته"، وقاعدة "إذا ضاق األمر اتسع"

 . (126)ل والعرس وعموم البلوى ونحوهااملرض والسفر واإلكراه والنسيان واجله

ومن الرخص التي رشعت بسبب العرس وعموم البلوى ما ذكره السيوطي وابن نجيم من جواز الصالة مع 

وورد  .النجاسة املعفو عنها، كدم القروح والدمامل، وطني الشارع وذرق الطيور إذا عم يف املساجد واملطاف

لو رأى صاحبي مرو وما عليها "بول وخالفه أبو يوسف، وقال: عن حممد بن احلسن أنه يعفى عن رشاش ال

 .(127)"سكاهنا لوافقني
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ومن هذا القبيل ما ذكره احلنفية من العفو عن رذاذ البول الذي ال يمكن االحرتاز منه، قال ابن عابدين: والعلة 

ثم يقع عىل الثياب، ومثله الرضورة قياسا عىل ما عمت به البلوى مما عىل أرجل الذباب، فإنه يقع عىل النجاسة 

  الدم عىل ثياب القصاب، فإن يف التحرز عنه حرجا ظاهرا.

ومن األحكام املبنية عىل عموم البلوى طهارة اخلف والنعل بالدلك عىل األرض ونحوها من األشياء الطاهرة، 

عموم البلوى. قال ابن عابدين: وإن كان رطبا عىل قول أيب يوسف. وهو األصح املختار، وعليه الفتوى ل

ولعموم حديث أيب داود: )إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر، فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل 

  .(128)فيهام(

 كام ذكر منها إباحة النظر للخطبة والتعليم واإلشهاد واملعاملة واملعاجلة ونحوها.

عربية وربام شملت بعض اآليات واألحاديث ويعرس  ويف زماننا كثرة األوراق والرسائل وما كتب عليها من لغة

  جدا التخلص منها فيكتفى بتمزيقها بقدر املستطاع واهلل أعلم.

وبناء عىل ذلك فإن عموم البلوى من أسباب التخفيف ورفع احلرج وبناء احلكام والفتاوى عليه، وإذا وجدت  

 يف زمان وجب اعتباره يف الفتوى.

 السبب السادس: الرضورة

رضورة يف اللغة: من الرضر والرض، وهو الفقر والفاقة، والرض بضد النفع، والرض: املرض، والرضير: من ال

 به رضر من ذهاب عني أو ضنى.

والرضورة: اسم من االضطرار والرضاء، وهو نقيض الرساء. واضطره: اجلأه. فهي من املشقة والعنت الشديد 

 لدرجة الفقر واملرض وذهاب العني.
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ريف الرضورة بأهنا: كل ما ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح ويمكن تع

الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلرسان 

 . (129)املبني

رة يف زمن فال شك يف وجوب اعتبارها. والرضورة هبذا تكون أعىل مراتب املصلحة، فإذا ما حصلت رضو

ولقوهتا فإهنا تقف أمام املحرمات واملحظورات والفرائض والواجبات، وليس املتغريات فقط. والقاعدة 

. وقد جاء اعتبارها يف القرآن الكريم والسنة النبوية القطعية، "الرضورات تبيح املحظورات"الفقهية تقول: 

لميتة والم وَلم اخلزنير وما أهل به لغري اهلل، فمن اضطر غري باغ إنما حرم عليكم ا}يقول سبحانه: 

 .(130){وال اعد فال إثم عليه إن اهلل غفور رحيم

فعىل رأس قائمة األحكام تأيت املحظورات، ورشع اهلل سبحانه وتعاىل هلا الرخص التي يف درجتها وهي 

فع احلرج فرشعت الرخص فيها التي مل تبلغ الرضورة، أما العبادات فإن الرضورة تقف أمامها أيضا، بل ور

درجة الرضورة بل احلاجة، كرخص اإلفطار يف رمضان، وقرص الصالة يف السفر والتيمم، وملا كانت 

 املحظورات والعبادات من الثوابت فقد رشعت أحكامها ورخصها معا.

وما جاز لعذر بطل "الزمن: ، ومقيدة ب"الرضورات تقدر بقدرها"واستثناء الرضورات مقيدة بالنص وبالقدر 

 ."بزواله

وال بد للرضورة من مراعاهتا عند االجتهاد والفتوى، ألن الرشيعة قائمة عىل التيسري ورفع احلرج، وعدم 

 اعتبارها يؤدي إىل اهلالك واالختالل.

أن النبي  ومن أمثلة تغري احلكم للرضورة ما ذكره ابن القيم يف طواف احلائض بالبيت حتى تطهر. ويف احلديث 

. (131))اصنعي ما يصنع احلاج غري أال تطويف بالبيت(: حمرمة وهي حاضت وقد لعائشة صىل اهلل عليه وسلم قال
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فظن من ظن أن هذا حكم عام يف مجيع األحوال واألزمان، ومل "يقول ابن القيم رمحه اهلل معلقا عىل احلديث: 

حتباس هلا حتى تطهر وتطوف وبني الزمن الذي ال يفرق بني حال القدرة والعجز، وال بني زمن أو مكان اال

ال واجب يف الرشيعة مع عجز وال " ذلك بقاعدة:ويقرر ابن القيم  ."يمكن فيه ذلك، ومتسك بظاهر النص

 ."حرام مع رضورة

ومما حيمل عىل الرضورة من األحاديث قوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال تقطع األيدي يف الغزو(، فهذا املنع سببه 

ومما جيب أن تراعى فيه الرضورة يف زماننا اعتبار  لرضورة وهي لئال يرتد املسلم عن دينه، فيخرس دينه ودنياه.ا

 الرضورات يف احلج، وتوسيع وقت الرمي يف منى لالزدحام.

وال يقصد بالرضورة ما يرتتب عليه اهلالك واملوت فقط، ولكن لكل أحكام ما يناسبها من الرضورة، فرضورة 

مات اخلوف عىل النفس من اهلالك، ورضورة املعامالت املالية وما يف معناها رفع احلرج واملشقة الزائدة املحر

ومن ضمنها خسارة املال الكثري وذلك يقدر بقدره ومؤقت بزمنها. ومن املقرر أن الرضورة تنزل منزلة احلاجة 

 عامة كانت أو خاصة.  

 خامتة:

خلتم، والصالة والسالم عىل اهلادي إىل الرصاط املستقيم، سيدنا حممد وعىل احلمد هلل رب العاملني يف البدء وا

 آله وأصحابه أمجعني. 

هذه بعض خصائص الفتوى ورشوطها التي هي صورة للرشيعة السمحاء ومجاهلا وشموهلا وانضباط الفتوى 

مصاحلهم الدنيوية  بأصوهلا ومقاصدها وقواعدها، لتبقى الرشيعة كام أرادها الذي أنزهلا لعباده حمققة

واألخروية، من خالل العلامء والفقهاء الذين أكرمهم رهبم بالفهم واحلكمة وحسن النظر يف النصوص من 

جهة ويف واقع املكلفني من جهة أخرى بام حيقق املقصود من األحكام يف كل زمان ومان مع اختالف الظروف 

 العادية واالستثنائية.

 ن يفقهنا يف الدين وأن يرزقنا حسن العملنسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا وأ
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ل اإلمام املطلبي، إذا صح احليث فهو مذهبي، عيل بن عبد الكايف تقي الدين، دار البشائر معنى قو .27

 .1993اإلسالمية، 

، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين   .28 ْلبِيِّ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس هـ(، واحلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد  743تالزيلعي احلنفي )

ْلبِيُّ )  هـ 1313بوالق، القاهرة، ط األوىل،  -هـ(، املطبعة الكربى األمريية  1021تالشِّ

العناية رشح اهلداية، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن   .29

 هـ(، دار الفكر786ىف: الشيخ مجال الدين الرومي البابريت )املتو

رشح فتح القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدي، حممد بن عبد الواحد السيوايس السكندري كامل  .30

 2003در قايض زاده، حتقيق عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، يأمحد بن قو -الدين ابن اهلامم 

ابن عابدين، دار  -ة اخلالق، زين الدين ابن نجيم احلنفي البحر الرائق رشح كنز الدقائق وهبامشه منح .31

 الكتب العربية الكربى )مصطفى البايب احللبي(

رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي  .32

 م1992بريوت،  -هـ(، دار الفكر1252 ت)

، نارص الدين ابو سعيد عبد اهلل بن عمر "ر التنزيل وأرسار التأويل والتأويلأنوا"تفسري البيضاوي،  .33

  هـ791بن حممد الشريازي البيضاوي، 

 املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  .34

 تووي )رشح النووي، رشح املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف الن

  الكبري ح 1392 الثانية، بريوت، –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 676

هـ(، دار 1101رشح خمترص خليل للخريش، حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف:   .35

 .بريوت –الفكر للطباعة 

 .حتفة احلكام ملحمد بن أمحد منارة املالكي وغريهم .36

ر رشح اجلامع الصغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن فيض القدي .37

 1356 األوىل،. ط مرص، –هـ(، املكتبة التجارية الكربى 1031تزين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )
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هـ(، بتعليق 790ىف: املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتو .38

 الشيخ عبد اهلل دراز 

 هـ(، دار املعرفة، بريوت505إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزاِل الطويس ) .39

موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي   .40

  م1995ر الكتب العلمية، هـ(، مأمون بن حميي الدين اجلنان، دا1332)املتوىف: 

األلباين، املكتب  الشيخصفة الفتوى واملفتي واملستفتي، أمحد بن محدان احلراين احلنبيل، حتقيق  .41

 اإلسالمي

  1994جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، حتقيق الزهريي، دار ابن اجلوزي، الدمام،  .42

حممد بن حممد بن محدان الُعْكرَبي املعروف بابن َبطَّة العكربي إبطال احليل، أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن  .43

 1403 الثانية، ط بريوت، –هـ(، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي 387ت)

   بدائع الفوائد، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهلل، ط دار الفوائد .44

  م2002بيح، عيل بن سلطان حممد القاري، دار الفكر، مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصا  .45

فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة  .46

 1379بريوت،  -

 2003جملة األحكام العدلية، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر، دار عامل الكتب،  .47

هـ[، صححه وعلق عليه 1357 -هـ 1285اعد الفقهية، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ]رشح القو  .48

  م1989دمشق / سوريا، ط الثانية،  -شيخنا مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم 

هـ(، صححه 179موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .49

 م 1985 لبنان، –يه حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عل

الطبقات الكربى، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي بالوالء، البرصي، البغدادي املعروف   .50

 م 1990 ىل،األو ط بريوت، –هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 230بابن سعد )املتوىف: 

 1984تراث اخللفاء يف الفقه والقضاء، صبحي املحمصاين، دار العلم للماليني،   .51

البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش )املتوىف:   .52

 م1994هـ(، دار الكتبي، األوىل، 794
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 1م، ط 1985أمحد بن قدامة، دار إحياء الرتاث العريب،  املغني، موفق الدين عبد اهلل بن .53

  م1992. االعتصام، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الغرناطي الشاطبي، دار ابن عفان، 53

 م1995. التلخيص احلبري، أمحد بن حممد املعروف بابن حجر العسقالين، مؤسسة قرطبة، 54
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