
 ١٩١٤

 
  
  
  
  

  
  

  أشھر الفتاوى الشاذة
  التأصیل الفقھي وطرق العالج

  
  

  

  تألیف
  لمیاء محمد متولى/ د 

  أستاذ الفقھ المساعد
  جامعة األزھر

  كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بالقاھرة
  

 

  

  

  



 ١٩١٥

  مقــــــــــدمة

الحم��د � ال��ذى ش��رع ال��دین وأعلن��ھ وأف��صح ال��سبیل وعلم��ھ، ووض��ح لك��ل 
، والصالة والسالم على الھادى الب�شیر الن�ذیر ال�ذى ف�صل ف�ى شىء حكمھ وبینھ

ورض�ى هللا ع�ن ال�ھ وص�حابتھ األطھ�ار  أبھ�م، القرآن ما أجمل ، ووضح منھ ما
  .الطیبین األخیار الذین حفظ هللا بھم ھذا الدین 

  وبعــــــــــــــــد

ل�ى فمن أجل نعم هللا على عباده ھذا التشریع االسالمى السمح الذى ییسر ع
الناس حیاتھم وینیر لھ�م ط�ریقھم ف�ى ال�دنیا واآلخ�رة ، وق�د انع�م هللا عل�ى بع�ض 
عباده من العلم�اء واخت�صھم بفھ�م ھ�ذا الت�شریع ال�سامى ، وجعلھ�م ورث�ة أنبیائ�ھ 
لیحملوا على عاتقھم تبلیغ وتیسیر ھذا التشریع للناس، وجعل منھم م�وقعین عن�ھ 

 ، فع�وام الن�اس ال یملك�ون ملك�ة فھ�م سبحانھ وتعالى، وھم من یعرفون ب�المفتیین
سالمى وال ملكة استنباط األحكام منھا لذا اخ�تص هللا تع�الى نصوص التشریع اإل

الج�زاء ،وكم�ا  وجزاھم عن�ا خی�ر المجتھدین والمفتیین للقیام بھذا الدور العظیم ،
 بغی�ر عل�م أو اإلفت�اءأنعم هللا علیھم بھذه النعم�ة الجلیل�ة ح�ذرھم أی�ضا م�ن مغب�ة 

التجرؤ على الفتیا بل ألزمھم بالتثبت والتریس ،ومن اجل ذلك وضعت الضوابط 
 لألس��ف أنن��ا وإالیت��صدى ألم��ر الفت��وى  ، العدی��دة الت��ى الب��د م��ن توافرھ��ا ف��یمن 

 وجدنا من یتجرأ عل�ى اإلفت�اء ویفت�ى بغی�ر –خاصة فى اآلونة األخیرة –الشدید 
الناس فى وقت تطورت فیھ ك�ل علم أو یفتى بدون فھم الواقع أو مراعاة مصالح 

یسمى بتخصص التخصص أو بالتخصص الدقیق لكل علم ،وال  العلوم فظھر  ما
 ح�دث وص�ف بالعت�ھ ول�م وإذانجد أبدا من یتجرأ على تخصص غیر تخصصھ ،

 فنجد الكثی�رین – و� األمر من قبل ومن بعد - علم الفتوى إال یستمع الیھ أحد ،
 عل�یھم أطل�ق وال أدرى م�ن –كرین اإلس�المیین ممن یطلقون عل�ى أنف�سھم ب�المف

 یخوضون فى ھ�ذا العل�م ال�صعب غی�ر ع�ابئین ب�الجزاء والوعی�د –ھذا الوصف 
الذى یحل بمن یفتى بغیر علم،وبتتبعى للفتاوى الشاذة من حولنا وجدت أن بعض 

 - ویاللعج��ب- م��ن أھ��ل االخت��صاص ولك��ن- ولألس��ف ال��شدید-ھ��ؤالء المفتی��ین
 أھ�لظھرون للن�اس آراء مرجوح�ة ض�عیفة ومخالف�ة لجمھ�ور یفتوون بفتاوى وی

  !العلم وقد فندوا ھذه اآلراء الضعیفة وضعفوھا، فلم یفتون بھا؟

 بما تثیره من قالقل وفوض�ى ،ھ�ل ح�ب ال�شھرة أو ح�ب التمی�ز یعبئونوال 
 الغ��راء الت��ى تتع��رض ب��سبب ھ��ذه الفت��اوى ال��شریعة م��ن إل��یھمواالخ��تالف أح��ب 
  !ء وعتھ األغبیاء للنیل منھا ؟الشاذة لسفھ السفھا
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 إس�المیون أن بعض من یطلقون عل�ى أنف�سھم أنھ�م مفك�رون أیضاووجدت 
یخوضون فى الفتوى وھم من غیر أھل التخصص ویستندون عل�ى حج�ج باطل�ة 

یملك��ون أدوات ھ��ذا العل��م وغی��ر مؤھ��ل بح��ال م��ن األح��وال  مجافی��ة للح��ق وال
 بع�ض وأفن�دع ف�ى ھ�ذه الظ�اھرة  ،للخوض فیھ لذا ارتأیت أن أدلى ب�دلو متواض�

ھذه الفتاوى الشاذة ،وبالبحث عن معنى الشذوذ وجدت بالفعل أن لھ معنیین عن�د 
  :الفقھاء

  .علیھ الجمھور والعمل بالضعیف  ھو مخالفة ما: احدھما 

  .ھو مخالفة الحق والصواب أى ما كان باطال: ثانیھما 

م��ن ك��ل معن��ى  بح��سب –وم��ن ھن��ا رص��دت بع��ض أش��ھر الفت��اوى ال��شاذة 
  -:، فذكرت مثالین للفتاوى التى خالفت رأى الجمھور وھما _ن المعنیین السابقی

  .ثبوت الحرمة برضاع الكبیر  -١

 .حل شرب البیرة التى ال تسكر  -٢
 -:وذكرت مثالین للفتاوى الباطلة وھما 

  .جواز إمامة المرأة للرجل فى الصالة  -١
 .اشتراط موافقة الزوجة لصحة الطالق  -٢

فى می�زان الفق�ھ اإلس�المي ألب�رز م�دى ش�ذوذ ھ�ذه الفت�اوى ،ث�م ووضعتھم 
 ھذا بعرض بعض الحلول للقضاء أو للحد من ھ�ذه الظ�اھرة الخطی�رة أال أعقبت

 .وھى فوضى اإلفتاء

ولما كان ھذا البحث المتواضع عن أشھر بعض الفتاوى ال�شاذة آث�رت أوال 
ت���وى وأھمھ���ا  ال���ضوء عل���ى بع���ض الم���صطلحات ش���دیدة ال���صلة بلف���ظ الفإلق���اء

  . بعض األمور المتعلقة بھمافأوضحت" االختالف"، و" االجتھاد"مصطلحى 

  :لذا كانت خطة البحث على النحو التالى 
  فى االجتھاد واالختالف: األولالمبحث 

  -:ویندرج تحتھ مطلبان
  تعریف االجتھاد ودلیلھ وحكمھ وشروطھ: األولالمطلب 

  : ویندرج تحتھ خمسة فروع
  . تعریف االجتھاد لغة واصطالحا:األولالفرع 
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  .دلیل مشروعیتھ: الفرع الثانى
  .حكمھ: الفرع الثالث

  .فیم یكون االجتھاد : الفرع الرابع 
  .شروطھ: الفرع الخامس 
تعریف االختالف والمعتبر منھ وأنواعھ وأس�بابھ وھ�ل ھ�و : المطلب الثانى

  .رحمة؟
  : ویندرج تحتھ خمسة فروع

  .ختالف لغة واصطالحاتعریف اال :األولالفرع   
  .الخالف المعتبر:الفرع الثانى   
  . االختالفأنواع: الفرع الثالث  
  . االختالفأسباب: الفرع الرابع  
  .ھل االختالف الفقھى رحمة؟: الفرع الخامس   
  .ضبط الخالف: الفرع السادس  

  المبحث الثاني
   بغیر علماإلفتاء وحكمھ وشروط المفتى وحكم اإلفتاءتعریف 

  
  :رج تحتھ ستة مطالبویند

 لغة واصطالحا ، والفرق بینھ وبین االجتھ�اد اإلفتاءتعریف :األولالمطلب 
  .والقضاء

  : ویندرج تحتھ ثالثة فروع 
  .اإلفتاءتعریف :األول الفرع

  . واالجتھاد اإلفتاءالفرق بین :الفرع الثانى 
  . والقضاءاإلفتاءالفرق بین : الفرع الثالث

  .التكلیفى للفتوىالحكم : المطلب الثانى 
  .منزلة الفتوى:المطلب الثالث
  .شروط الفتوى: المطلب الرابع

  .ما ینبغى للمفتى مراعاتھ:المطلب الخامس
  . بغیر علماإلفتاءحكم :المطلب السادس

  
  *المبحث الثالث*

  أشھر الفتاوى الشاذة
  :ویندرج تحتھ ثالثة مطالب  

  .معنى شذوذ الفتوى  : المطلب األول 
  .أشھر الفتاوى الشاذة المخالفة لجماھیر أھل العلم : ثاني المطلب ال
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  : ویندرج تحتھ فرعان 
  .فتوى ثبوت الحرمة برضاع الكبیر :            الفرع األول 
  .فتوى حل شرب البیرة التي ال تسكر:            الفرع الثاني 

  . أشھر الفتاوى الشاذة الباطلة المخالفة للحق : المطلب الثالث 
  : ندرج تحتھ ثالثة فروع وی

  .الشبھ التي یستند إلیھا من یفتي بفتاوى باطلة :       الفرع األول 
  .فتوى جواز إمامة المرأة للرجل في الصالة :   الفرع الثاني 
  .فتوى اشتراط موافقة الزوجة لصحة الطالق :  الفرع الثالث 

  
  الرابع: المبحث 

  طرق عالج شذوذ الفتوى
********************************************  
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  األولالمبحث 
  االجتھاد واالختالف

  
  :ویندرج تحتھ مطلبان

  .تعریف االجتھاد ودلیلھ وحكمھ وشروطھ: األولالمطلب 
  -:ویندرج تحتھ خمسة  فروع 

  .تعریف االجتھاد لغة واصطالحا:األولالفرع 
  .دلیل مشروعیتھ:الفرع الثانى

  .حكم االجتھاد: الثالثالفرع
  .فیم یكون االجتھاد : الفرع الرابع 

  .شروط االجتھاد: الفرع الخامس 
  

 وھل وأسبابھ وأنواعھتعریف االختالف والمعتبر منھ : المطلب الثانى 
  ھو رحمة؟

  -:ویندرج تحتھ خمسة فروع
  . تعریف االجتھاد لغة واصطالحا -:األولالفرع 

  .عتبر االختالف الم-:الفرع الثانى
  . االختالفأنواع -:رع الثالثفال

  . االختالفأسباب-:الفرع الرابع 
   ھل االختالف رحمة؟-:الفرع الخامس
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 األولالمطلب 

   مشروعیتھ وحكمھ وشروطھوأدلةتعریف االجتھاد 
  

 كلھا،وھى صالحة لكل زمان ةلھی ھى خاتمة الشرائع اإلاإلسالمیة الشریعة
یم حی�اة الن�اس واس�تیعاب الح�وادث المتج�ددة، ومكان، وتمتاز بق�درتھا عل�ى تنظ�

  . الفرصة لالجتھاد وتنظیمھا لھبإتاحةوذلك 
  الفرع االول

  تعریف االجتھاد لغة واصطالحا
الطاق�ة وبفتحھ�ا :  افتعال من الجھد وھو ب�ضم الج�یم وفتحھ�ا:االجتھاد لغة 

َوال�ذین ال(المشقة أى بذل الوسع والمجھود ، ومنھ قول�ھ تع�الى : فقط َ َِ َّ یج�دون إال َّ ِ َ َُ ِ
ُْجھَدُھم ْ).(٢(،)١(  

 ، وھ�و  افتع�ال م�ن األم�ر االجتھاد بذل الجھد  ف�ى طل�ب -:قال ابن األثیر 
  )٣(الجھد والطاقة 

  -:عرف االجتھاد بتعاریف مقاربھ ومنھا: الجتھاد اصطالحاا*
  )٤.( الشرعیة األحكاماستفراغ الجھد فى درك -:تعریف البیضاوى -١
 األحك��اماس��تفراغ الوس��ع ف��ى طل��ب الظ��ن ب��شىء م��ن - :تعری��ف اآلم��دى-٢

  )٥(الشرعیة على وجھ یحسن من النفس العجز عن المزید فیھ
  )٦( بذل الوسع فى نیل حكم شرعى عملى بطریق االستنباط -:الشوكانى-٣

 ص�احب م�سلم الثب�وت مح�ب هللا إلی�ھما قیل فى تعریفھ ما ذھ�ب  أدقومن 
بذل الطاقھ من الفقیھ فى تحصیل حكم :  اد ھو االجتھأنبن عبد الشكور البھارى 

  .شرعى ظنى
  :ونالحظ من ھذا التعریفات وغیرھا 

 أن معانى االجتھاد كلھا ت�دور ح�ول ب�ذل الجھ�د والطاق�ھ لمعرف�ة الحك�م -١
  .الشرعى من دلیلھ 

  .یكون إال فى المسائل الظنیة أن االجتھاد ال-٢

                                 
  .) ٧٩(سورة التوبة االیة ) 1(

  محمد بن لإلمامالقاموس المحیط لالمام محمد بن یعقوب الشیرازى ، مختار الصحاح ) 2( 
  .جھد- بكر القادر الرازى مادةأبى

  .مادة جھد من نھایة اللغة البن األثیر  ) 3( 
  ٢ ص١نھایة السئول فى شرح منھاج الوصول الى علم األصول لالسنوى ج ) 4(
  .١٩٧ ص١إلمام على بن أبى على سیف الدین اآلمدى جاإلحكام فى أصول األحكام ل ) 5(
 محمد بن على بن محمد لإلمام تحقیق الحق من علم األصول إلى الفحول إرشاد ) 6(

  ٢٠٥ ص٢الشوكانى ج
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  الفـــرع الثانى
  أدلة مشروعیة االجتھاد

  
  :واإلجماععلى مشروعیة االجتھاد الكتاب والسنة دل 

  :من القرآن الكریم-أ
َإن�ا أنزلن�ا إلی�ك الكت�اب ب�الحق ل�تحكم ب�ین الن�اس بم�ا أراك : (قولھ تع�الى-١ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ْ َْ ُ ََ َ َ َِ ِِّ ْ ْ ْ ْ

ُهللا َّ)(١(  
  . االجتھاد بطریق القیاسإقرار تتضمن الكریمة فاآلیة

ِإن ف:( قولھ تعالى -٢ َّ َي ذلك آلیاٍت لقوم یتفكُرونِ َ َ ََّ َ َ ٍَ ْ ِ َِ َ ُل اآلیات (، )٢)(َ ِكذلك نفصِّ َِ ََ ْ َ َُ َ

َلقوم یعقلون َُ ِ ِْ ٍْ َ)(٣(  
 الفك�ر والعق�ل وإعم�الففى االیتین الكریمیتین دلی�ل عل�ى تج�ویز االجتھ�اد، 
  .لمن اراد استخرج الحكم الشرعى من آیات الكتاب العزیز

ِیحكم بھ : ( قولھ تعالى- ٣ ِ ُ ُ ْ ْذوا عدل منكمَ ُ ْ ِ ٍ ْ َ َ َ)(٤(  
إذ أن من المعلوم أن الحكمین یجتھدان في الجزء المناسب في ال�صید ال�ذي 

 .یقتلھ المحرم متعمدا 
ِوَداُووَد وُسلیمان إذ یحكمان في الحرث(: قولھ تعالى -٤ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ِ ُِ َْ)(٥(  

ی�ة فداود وسلیمان علیھم�ا ال�سالم حكم�ا باالجتھ�اد ب�دلیل قول�ھ تع�الى ف�ى اآل
  .ولو حكما بالنص لم یخص سلیمان بالتفھیم ) ففھمناھا سلیمان : (التى قبلھا 

َولو ردوهُ إلى الرُسول وإلى أولي األمر منُھم لعلمُھ ال�ذین  : (قولھ تعالى-٥ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ ْ ِ ْ َْ ْ ُ
ِ ِِ َّ ُّ

ْیستنبطونُھ منُھم ْ ِْ َ َُ ِ ْ َ)(٦(  
َوأمُرُھم شورى بینُھ (: قولھ تعالى -٦ ْ َْ َ َُ ْ   )٧)(ْمَ

وال��شورى تعن��ى البح��ث ع��ن ال��صواب فیم��ا یع��رض م��ن أم��ور وف��ق أدل��ة 
 م�ن خ�الل االجتھ�اد وبی�ان إالالشرع منصوص وغیر منصوص وھ�ذا ال یك�ون 

  .أھل الرأى
 -:من السنھ النبویة المطھرة -ب

                                 
  )١٠٥(سورة النساء مناآلیة ) 1(
  )٢١(سورة الروم من اآلیة  ) 2(
  )٢٨(سورة الروم مناآلیة  ) 3(
  )٩٥(سورة المائدة مناآلیة  ) 4(
  )٧٨(سورة األنبیاء آیة  ) 5(
  )٨٣(سورة النساء آیة ) 6(
  )٣٨(سورة الشورى آیة  ) 7(
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 فل�ھ أص�ابإذا حك�م الح�اكم فاجتھ�د ث�م : "من حدیث عمرو ب�ن الع�اص  -١
  )١" . (خطا فلھ اجرأجران ،وإذا حكم فاجتھد ثم ا

ص�لى هللا علی�ھ –أن النب�ى : حدیث مع�اذ ب�ن جب�ل الم�شھور ب�ین الن�اس -٢
 ع��رض ل��ك إذاكی��ف تق��ضى : ال��یمن ق��الإل��ى مع��اذا–لم��ا أراد أن یبع��ث –وس��لم 

–فب�سنة -: بكت�اب هللا ،قال،ف�ان ل�م تج�د ف�ى كت�اب هللا ؟ق�ال أق�ضىقضاء ؟ ق�ال 
اجتھ�د -: وال ف�ى كت�اب هللا؟ ق�ال فإن لم تجد فى سنة رس�ول هللا-:رسول هللا ؟قال

صدره وقال الحم�د � –صلى هللا علیھ وسلم -برأیى وال آلو ، فضرب رسول هللا
  )٢(الذى وفق رسول رسول هللا لما یرضى رسول هللا 

خرج رج�الن ف�ى س�فر فح�ضرت : ما روى عن سعید الخدرى انھ قال  -٣
، ثم وجدوا الم�اء ف�ى الوق�ت الصالة ولیس معھما ماء فتیمما صعیدا طیبا فصلیا 

، فأع��اد أح��دھما ال��صالة والوض��وء ول��م یع��د اآلخ��ر ، ث��م أتی��ا عل��ى الرس��ول هللا 
أص��بت ال�سنة وأجزأت��ك ص��التك وق��ال لل��ذى : ف�ذكرا ذل��ك ل��ھ فق��ال لل�ذى ل��م یع��د 

  )٣(لك األجر مرتین : توضأ وأعاد 
  . الشریفة وما یشبھھا تدل على مشروعیة االجتھاداألحادیثفھذه 

 بك��ل م��ذاھبھا عل��ى م��شروعیة االجتھ��اد ، األم��ة أجمع��ت فق��د :اإلجم��اع-ج
  .وممارستھ بالفعل ، وكان من ثمراتھ ھذا التراث الفقھى القیم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
أجر الحاكم إذا : االعتصام بالكتاب والسنة  باب: كتاب / البخارى فى صحیحھأخرجھ) 1(

بیان اجر :باب /قضیة ألا:  مسلم فى صحیحھ كتابأخرجھاجتھد فأصاب أو أخطا ، 
  . أخطا أوفأصابالحاكم إذا اجتھد 

 و اللفظ -ا جتھاد الرأى فى القضاء:  بابةاألقضی: كتاب /أخرجھ أبو داود فى سننھ ) 2(
صلى هللا علیھ وسلم –األحكام عن رسول هللا : كتاب/    الترمذى فى سننھأخرجھ ، -لھ
قال أبو عیسى ھذا حدیث ال نعرفھ إال من ھذا .جاء فى القاضى كیف یقضى  ما:باب –

أ ه وھو وان كان مرسال لجھالة أصحاب معاذ بن . عندى بمتصل دهإسناالوجھ ولیس 
  .جبل ، إال أن أكثر األمة تلقتھ بالقبول

فى المتیمم یجد الماء بعد ما یصلى : الطھارة  باب . كتاب/أخرجھ أبو داود فى سننھ  ) 3(
  .فى الوقت



 ١٩٢٣

 الفــرع الثالث
  حكم االجتھاد

  
فاستخراج األحكام لما یحدث م�ن األم�ور أم�ر ھ�ام : االجتھاد فرض كفایة 

 لدیھا عدد كاف م�ن الفقھ�اء المتمكن�ین للمسلمین ، ومعنى ھذا أنھ یجب أن یكون
م��ن االجتھ��اد ی��دلونھا عل��ى حك��م ال��شرعیة ف��ى الملم��ات ویفتونھ��ا عل��ى عل��م ف��ى 
النوازل فإن وجد ھذا العدد الك�افى س�قط الح�رج واإلث�م ع�ن األم�ة وإن ل�م یوج�د 

  .ذلك أثمت األمة عامة
ره ، على من ھو أھلھ إن سئل عن حادثة وقعت فعال، ولم یكن غی: ویتعیـن

 ل��م یجتھ��د م��ن ھ��و أھ��ل أنوض��اق الوق��ت بحی��ث یخ��اف م��ن وقع��ت ب��ھ فواتھ��ا 
لتحصیل الحكم فیھا، ألن عدم االجتھاد یفضى إلى تأخیر البیان عن وقت الحاجة 
،وھو ممنوع ش�رعا ف�إن ل�م یخ�ف ف�وات الحادث�ة ، ووج�د غی�ره م�ن المجتھ�دین 

  .وجب علیھ وجوبا كفائیا 
  .م تحصل سواء سئل عنھ أو لم یسئلفى حكم حادثة ل:ویندب االجتھاد
 س�نة أو ف�ي أوإن وق�ع ف�ى مقابل�ة ن�ص ق�اطع م�ن كت�اب : ویحرم االجتھ�اد

   اإلجماعمقابلة 
  .عداه یكون جائزاوفیما 

  الفرع الرابع
  فیم یكون االجتھاد

  
: وعلی�ھیكون االجتھاد فى كل حكم شرعى لیس فیھ دلی�ل قطع�ى الثی�وت ، 

األحك��ام : سائل الظنی��ة وف��ى ھ��ذا یق��ول الغزال��ى فاالجتھ��اد ال یك��ون إال ف��ى الم��
  -:بالنسبة لالجتھاد نوعان 

  )١. (ما یجوز االجتھاد فیھ ، وما ال یجوز االجتھاد فیھ 
النص فیھ أص�ال أو م�ا   ما-:وكالمھ یتلخص فى أن مجال االجتھاد أمران 

 فیھ نص غیر قطعى وال یجرى االجتھاد فى القطعیات وفیم�ا یج�ب فی�ھ االعتق�اد
  . الدین إذ ال مانع لالجتھاد فى مورد النصأصولالجازم من 

قاع��دة ال م��انع ) ١٤(مجل��ة األحك��ام العدلی��ة ف��ى الم��ادة : وھ��ذا م��ا ج��اء ف��ى
یعن�ى ك�ل :  وقال األستاذ عل�ى حی�در ف�ى ش�رح الم�ادة"لالجتھاد فى مورد النص

ن م��سألة ورد فیم��ا ن��ص م��ن ال��شارع ال یج��وز للمجتھ��دین أن یجتھ��دوا فیھ��ا ، أل
جواز االجتھاد أو القیاس فى الف�رع م�ن األحك�ام م�شروط بع�دم وج�ود ن�ص م�ن 

الكتاب الكریم وال�سنةــــــــــ أى " الشارع ، ثم أوضح المراد من النص ھنا بأنھ 

                                 
   .١٢٥ ، ص١ حامد الغزالى جأبى اإلسالم لحجة األصولالمستصفى من علم ) 1(



 ١٩٢٤

  :مثال ذلك –األحادیث الشریفة 
  ،"ى من ادعى والیمین على من أنكرفقد نص الحدیث الشریف أن البینة عل

ح ال یجوز ألحد المجتھ�دین أن یجتھ�د بخالف�ة ویق�ول فبوجود النص الصری
بحكم یناقض، كما أنھ ال یجوز للمجتھد أن یجتھ�د ھ�ل البی�ع ح�الل أم ح�رام بع�د 

َوأح�ل هللا البی�ع (قول�ھ تع�الى :  ورود النص الصریح فى ذلك القرآن الكریم وھو َ َ َْ ْ ُ َّ َّ َ

با َوحرم الرِّ َ ََ َّ)(١(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ) .٢٧٥(سورة البقرة آیة) 1(



 ١٩٢٥

   الخامسالفرع
  *شــــــــــــروط االجتـــــــــــــھاد*

فیم�ا :  ال�شافعى اإلم�اممن أبلغ وأوجز ما قیل فى ش�روط االجتھ�اد م�ا قال�ھ 
رواه عنھ الخطیب ال یحل ألحد أن یفتى فى دین هللا ، إال رجال عارفا بكتاب هللا 

نیھ ، وما بناسخھ ومنسوخھ ، ومحكمھ ومتشابھھ، وتأویلھ وتنزیلھ ، ومكیھ ومد: 
 – ص�لى هللا علی�ھ وس�لم –أرید بھ ، ویكون بعد ذلك ب�صیرا بح�دیث رس�ول هللا 

ویعرف من الح�دیث مثلم�ا ع�رف م�ن الق�رآن ، ویك�ون ب�صیرا باللغ�ة ، ب�صیرا 
 ، ویك�ون اإلن�صافبالشعر ، وما یحت�اج إلی�ھ لل�سنة والق�رآن وی�ستعمل ھ�ذا م�ع 

 ك�ان ھك�ذا ف�إذاحة بعد ھ�ذا ، مشرفا على اختالف أھل األمصار ، وتكون لھ قری
فلھ أن ی�تكلم ویفت�ى ف�ى الح�الل والح�رام ، وإذا ل�م یك�ن ھك�ذا فل�یس ل�ھ أن یفت�ى 

  -:لذا اشترط األصولیون فى المجتھد أن یكون )١(
  .مسلما صحیح الفھم -١
معرف�ة آی�ات األحك�ام ول�یس الم�راد حفظھ�ا ب�ل : عالما بالكتاب والم�راد  -٢

ول إلیھ�ا بی�سر وس�ھولھ ، وی�ستطع معرف�ة معرفة مواقعھا بحی�ث ی�ستطیع الوص�
  .معانیھا
 ف�ى األحادی�ثبمعرف�ة ال�سنھ معرف�ة م�ا ورد م�ن : عالما بالسنة والمراد -٣
 ج��امع لغالبی��ة أص��ل ول��یس الم��راد حفظھ��ا،  وإنم��ا یكف��ى أن یك��ون لدی��ھ اإلحك��ام

أحادی��ث األحك��ام ی��ستطیع أن یتع��رف فی��ھ بی��سر وس��ھولة مواق��ع ك��ل ب��اب منھ��ا 
  . عند الحاجة والبد أن یعرف منھا المنقول والمردودلیرجع الیھا

  .اإلجماعأى بمواضع االجماع حتى ال یفتى بخالف  : باإلجماععالما -٤
  .عالما بالقیاس-٥
  . عالما بالناسخ منھا والمنسوخ لئال یفتى بما ھو منسوخ -٦
 عالم��ا باللغ��ة العربی��ة نحوھ��ا وص��رفھا وبالغتھ��ا لك��ى ی��تمكن م��ن فھ��م -٧
  .والسنةالقرآن 

 وردا بل�سان الع�رب ، وجری�ا عل�ى أس�الیب ألنھم�اعلى وجھھ�ا ال�صحیح ، 
  .كالمھم
 عالما بأصول الفق�ھ ل�ئال یخ�رج ف�ى اس�تنباطھ لألحك�ام ، وف�ى الت�رجیح -٨

  )٢.(عند التعارض، عن القواعد الصحیحة لذلك
ھ��ذه ال��شروط إنم��ا ھ��ى للمجتھ��د المطل��ق المت��صدى : والج��دیر بال��ذكر أن 

                                 
  .  القاھرة  نشر زكریا على یوسف٢٠٢الفقیة والمتفقة  للخطیب البغدادى ص) 1(
روضة الناظر : كثیر من كتب األصول تناولت ھذه الشروط   یراجع على سبیل المثال ) 2(

 فى أصول الفقھ على مذاھب اإلمام أحمد بن حنبل  ألبى محمد بن قدامة الجماعیلى ص
١٩١،١٩٠.  



 ١٩٢٦

ى جمی��ع م��سائل الفق��ھ وبھ��ذه ال��شروط یك��ون ال��شخص أھ��ال لالجتھ��اد لالجتھ��اد ف��
ویك��ون اجتھ��اده معتب��را ش��رعا ، وف��ى ھ��ذا یق��ول ال��شاطبى اإلجتھ��اد الواق��ع ف��ى 

  : الشرعیة ضربان
 غیر معتبر وھو الصادر عمن ل�یس بع�ارف بم�ا یفتق�ر االجتھ�اد -:أحدھما 

ر ع�ن ھ�ذا الوج�ھ ف�ال فكل رأى ص�اد.. إلیھ ألن حقیقتھ أنھ رأى بمجرد التشھى 
  )١.( ضد الحق الذى أنزل ألنھمزیة فى عدم اعتباره 

                                 
، ٤راھیم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى  جبالموافقات فى أصول الفقھ  إل ) 1(

  .١٦٧ص



 ١٩٢٧

  
 المطلب الثانى

  الفــــــتـــــاالخ
  

 ، إلھیةسنة ربانیة وحكمة : االختالف بین الناس وتباین أحوالھم وأفكارھم 
ستظل ماضیة فى الخل�ق إل�ى أن ی�رث هللا األرض وم�ن علیھ�ا ، وھ�و ض�رورة 

  .اةالحیتقتضیھا طبیعة 
وال ینكر أحد وجود الخ�الف ف�ى األم�ة ف�ي س�ابق عھ�دھا ، وال ف�ى واقعھ�ا 

وھ�م – صلى هللا علیھ وس�لم –المعاصر ، وقد وقع في زمان صحابة رسول هللا 
أف��ضل الخل��ق بع��د األنبی��اء ، ك��اختالفھم ف��ى غن��ائم ب��در ، واخ��تالفھم بع��د وفات��ھ 

  .خلیفة بعده ،وغیر ذلك صلوات هللا وسالمة علیھم فى غسلھ ودفنھ ومن یكون ال
فت��أملوا رحمك��م هللا : وال یتوق��ع أب��دا أن یق��ف ھ��ذا االخ��تالف ق��ال ال��شاطبى 

  )١.(كیف صار االتفاق محاال 
  الفرع االول

  تعریف االختالف لغة واصطالحا
  
تخ�الف -:مصدر اختلف واالختالف نقیض االتف�اق ویق�ال  : االختالف لغة-

:  اآلخ�ر ومن�ھ ق�ولھم إلیھ خالف ما ذھب إلى ذھب كل منھم إذاالقوم واختلفوا ، 
اختلف الناس فى كذا ، والناس خلفة ألن كل واحد منھم ینحى قول صاحبھ ویقیم 

  ).٢(نفسھ مقام الذى نحاه 
ْفاختلف األحزاُب من بینھم :(  قال تعالى ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ ََ ْ َ ْ)(٣(  

َوال یزالون ُمختلفین(وقال تعالى  َ َ َِ ِ َ َْ ُ َ)(٤(،  
ِنكم لفي قول ُمختلٍفِإ(قال تعالى  َِ َْ ٍ ْ َ ُْ َإن ربك یقضي بینُھم یوم (، قال تعالى )٥)(َّ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ْ َّ َّ ِ

َالقیامة فیما كانوا فیھ یختلفون َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ)(٦(  
  
 ال یوجد فرق بین معن�ى االخ�تالف اص�طالحا ع�ن -:االختالف اصطالحا -

                                 
   .٧٦٤ ص٣الموافقات ج) 1(
محمد بن أبى بكر بن مكرم :مقاییس اللغة ألحمد بن فارس بن زكریا ، لسان العرب  ) 2(

   .-خلف–بن متطور مادة 
  ) .٣٧(سورة مریم من اآلیة  ) 3(
  ) .١١٨( ھود من اآلیةسورة ) 4(
  ) .٨(سورة الذاریات من اآلیة) 5(
  ) .٩٣(سورة یونس من اآلیة  ) 6(



 ١٩٢٨

  .معناه لغة فقد استعمل الفقھاء االختالف بمعناه اللغوى 
 یأخ��ذ ك��ل واح��د طریق��ا غی��ر أن: وع��رف الفی��روز أب��ادي االخ��تالف بأن��ھ -

  ).١(طریق اآلخر فى حالھ أو فعلھ 
  .لفرق بین االختالف والخالف ا

 أو ق�صده بع�د أن إلی�ھ الى الشىء عصاه وخالفھبدایة الخالف لغة المضادة 
  .نھاه عنھ ومعناه االصطالحى  عند الفقھاء ال یخرج عن ھذا 

  : فرق بینھما فللعلماء اتجاھان عن الأما 
ال یروون فرق�ا بینھم�ا فأحیان�ا ی�ستعملون اللفظ�ین بمعن�ى   :  األولاالتجاه 

  . اآلخر خالفا ، فقد اختلف اختالفاأحداھماواحد وعلى ذلك فكل أمرین خالف 
  :لذا نجد بعض العلماء ومنھم

  ).٢(فة مراعاة الخالف ویقصد بھ ما فیھ أدلة مختل:  الشاطبي  یقول_ ١
إن اختل��ف المتق��دمون عل��ى ق��ولین ث��م :"ص��احب الفت��اوى الھندی��ة یق��ول -٢

" قدم ھل یرفع الخالف المت اإلجماعأجمع من بعدھم على أحد ھذین القولین فھذا 
  )٣.(باالختالف عبر عنھ ثانیا بالخالف فھما شىء واحد فما عبر عنھ أوال 

ینف��رد الخ��الف ف��ى  إن الخ��الف أع��م مطلق��ا م��ن االخ��تالف و:وق��د یق��ال -
  .مخالفة اإلجماع ونحوه

فاالختالف یستعمل فى ق�ول بن�ى : یرون وجود فرق بینھما االتجاه الثانى -
 بعض أقوالعلى دلیل والخالف  یستعمل فى قول ال دلیل علیھ، ویظھر ذلك فى 

  :العلماء ومنھا 
 األص���ل أن الق���ضاء ی���صح ف���ى موض���ع -:م���ا ج���اء ف���ى ال���در المخت���ار -١

  )٤( الخالف والفرق أن لألول دلیل ال الثانى االختالف ال
  

  -:خالصة القول 
إن التفری��ق ب��ین االخ��تالف والخ��الف وع��دم التفری��ق بینھم��ا مج��رد ع��رف 

 .واصطالح ، وال مشاحة فى االصطالح 
  

                                 
بصائر ذوى التمییز فى لطائف الكتاب العزیز لمجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي   ) 1(

   .٥٧٢ ص٢ج
   .١٦١ ص٤الموافقات ج ) 2(
لبزازیة لحسن بن  وبھامشھ قاضى خان والفتاوى ا٣١٢ ص٣الفتاوى الھندیھ ج ) 3(

  .منصور األوزجندى فخر الدین 
 ص ٤ محمد أمین الشھیر بابن عابدین جلإلمامحاشیة رد المحتار على الدر المختار  ) 4(

٣٣.   



 ١٩٢٩

  الفــــرع الثانـــــى
  عتبرــــالف المــــالخ

  -:تمھید
ثبت بدلیل قطعى أو ال أمور الدین إما أصول أو فروع، وكل منھما إما أن ی

  -:، وعلى ذلك فأمور الدین أربعھ أنواع 

ً أصول الدین التى یثبت بدلیل قطع�ى كوج�ود هللا ، ووحدانیت�ھ :األولالنوع 

ع�د الم��وت ، ومالئكت�ھ ، وكتب�ھ ورس��الة محم�د ص��لى هللا علی�ھ وس�لم ، والبع��ث ب
و م�صیب ال مجال لالختالف فیھ�ا م�ن أص�اب الح�ق فھ�،ونحو ذلك فھذه األمور 

  .خطأ فھو كافر أومن 

 هللا تع�الى ف�ى رؤی�ة:  بعض مسائل أصول الدین مث�ل م�سألة :النوع الثانى
یشبھ ذلك فقال ال�شافعى  اآلخرة ، خلق القرآن ،وخروج الموحدین من النار، وما

یكفر المخالف لكن بعض أصحابھ حملوا الكف�ر عل�ى ظ�اھره وم�نھم م�ن حمل�ھ : 
  )١(على كفران النعم 

 أن یك�ون المخ�الف م��صدقا لم�ا ج�اء ب��ھ -:رط الغزال�ى لع�دم التكفی��ر واش�ت-
 والتك��ذیب المكف��ر أن ینف��ى وج��ود م��ا أخبرب��ھ -ص��لى هللا علی��ھ وس��لم–الرس��ول 

 أراد ب��ھ ص��رف الن��اس ع��ن ش��ىء الرس��ول وی��زعم أن م��ا قال��ھ ك��ذب مح��ض
  ).٢(یریده

 الف�روع المعلوم�ة م�ن ال�دین بال�ضرورة كفرض�یة ال�صلوات: النوع الثال�ث
الخم���س ، وع���دد ركعاتھ���ا ، وحرم���ة الزن���ا ، وكأن���صبة المواری���ث، فھ���ذا ل���یس 

  )٣.(موضعا للخالف ومن خالف فیھ فقد كفر 

من قبیل األحكام القطعیة وھى ما ورد فیھا ن�ص قطع�ى  : األنواعلذا فھذه 
الثبوت وقطعى الدالل�ة والواج�ب تنفی�ذ م�ا دل علی�ھ ال�نص وھ�ى ال تتغی�ر بتغی�ر 

ففى اإلنسان ثوابت ھذه الثواب�ت ال عالق�ة لھ�ا بمك�ان وال زم�ان الزمان والمكان 
  . وال معطیات ألنھا مغطاة بنصوص قطعیة الداللةبیئةوال 

                                 
 ، كشف الخفاء ٢٦٠ للشوكانى صاألصول تحقیق الحق من علم إلى الفحول إرشاد) 1(

 الفرج عبد ألبى  ، المغني٦٥ ص١ بن محمد العجلونى جإلسماعیل اإللباسومزیل 
  .٤١٧ ص ٢الرحمن محمد بن احمد بن قدامھ ج

   .٩٠فیصل التفرقة بین اإلسالم والزندقة للغزالي ص) 2(
   .٢٦١ الفحول صإرشاد ) 3(



 ١٩٣٠

 الثالثة مماال یسوغ االختالف فیھا وقد قبحھ العلماء وذموه األنواعلذا فھذه 
ت  فى الدین العقدی�ة منھ�ا والفقھی�ة ت�ضافراألصولیةغایة الذم فمثل ھذه المسائل 

  .إثباتھااألدلة الصریحة على 

فھذا الخالف من قبیل الخالف الذى خ�الف فی�ھ الم�شركون والكف�ار الح�ق ، 
ِھ��ذان خ��صمان (فخالفھ��م ل��ھ م��ذموم وخالفن��ا لھ��م مم��دوح ومن��ھ ق��ول هللا تع��الى  َِ َْ َ َ

ْاختصُموا في ربِّھم ِ َ َِ َ ْ)(١.(  

  .ةوھذا الخالف منشؤه الھوى والتقلید األعمى للموروثات الفاسد

الخالف الذى ال یسوغ وال یعتد بھ وال یعتبر ، خالف الجاھ�ل ومن جملة -
للعالم ، وبالجملة خالف من الیمل�ك أھلی�ة االجتھ�اد والنظ�ر ف�ى األدل�ة ال�شرعیة 
فلیس من الخالف المعتبر اجتھ�اد م�ن ل�یس أھ�ل االجتھ�اد ، وأص�دق مث�ال عل�ى 

 وس��یأتى بی��ان بع��ض بابھاأس�� أھ��مذل��ك الفت��اوى الخاطئ��ة ق��دیما وح��دیثا فھ��ذا م��ن 
  .صور منھا

  . الفروع االجتھادیة التى قد تخفى أدلتھا-:النوع الرابع

فھ���ذا الن���وع م���ن الخ���الف واق���ع ویع���ذر المخ���الف فی���ھ ، لخف���اء األدل���ة أو 
تعارضھا أو لالختالف  فى ثبوتھا وھذا النوع ھو الخالف الشائع المعت�د ب�ھ ف�ى 

  .لة خالف أفى المس: یعنیھ الفقھاء بقولھم األمور الفقھیة ، وھذا النوع ھو الذى 

دلی��ل ص��ریح ل��م یطل��ع علی��ھ المجتھ��د فخالف��ھ ، فإن��ھ : وإن ك��ان ف��ى الم��سألة
معذور بعدم بذل الجھد ویعذر أتباعھ فى ترك رأی�ھ أخ�ذا بال�دلیل ال�صحیح ال�ذى 

  )٢.(تبین أنھ لم یطلع علیھ 

وقد ثبت عن�د " الفرق بین الخالف المسوغ وغیره بقولھ وقد بین الشاطبى 
أن النظریات ال یمكن االتف�اق علیھ�ا ع�ادة ، فالظنی�ات عریق�ة ف�ى إمك�ان  النظار

االختالف فیھا ، لكن في الفروع دون األصول ، وفى الجزئی�ات دون الكلی�ات ، 
  )٣" (فلذلك ال یضر ھذا االختالف

                                 
  ).١٩(سورة الحج من اآلیة ) 1(
رفع المالم عن االئمھ االعالم مطبوعة مع فتاوى ابن " بتصرف من رسالة ابن تیمیة) 2(

   ٢٣٢،٢٥٠،٢٥٧ ص١٩تیمیھ ج
   .١٦٨ ص٢االعتصام ج ) 3(



 ١٩٣١

  : على مراتبغوھذا النوع من الخالف أى الخالف السائ-

 لم یحرمھ طائف�ة م�ن إذإباحة ربا الفضل : ن صوره  وم الخالف الشاذ -١
تحلی�ل نك�اح المتع�ة  فھ�ذا : التابعین، فقد أج�ازه بع�ض ف�ضالء الم�دنیین ، ومن�ھ 

 وق��ع م��ن وق��ع ف��ى وإنم��االخ��الف ق��ام ال��دلیل الق��وى وال��صریح عل��ى خالفھ��ا ، 
  . البعید لھتأولھ أو المسألةالخالف لعدم معرفتھ بدلیل 

  . األضحیةوإیجابقتل المسلم بالكافر ،:  صوره  ومنالخالف الضعیف -٢

وقوع الط�الق ال�ثالث ، می�راث الج�د م�ع :  ومن صوره الخالف القوى -٣
  ).١(األخوة 

 ولق�د وس�ع االخ�تالف األئم�ةم�ا ح�صل ب�ین : وھذا النوع من الخ�الف ھ�و-
 .الجمیع

 الخالف ب�اق ، لك�ن ی�سوغ وی�صح ویج�وز ف�ى م�وارد إن: وخالصة القول
 تحقیق المناط ، ومن – األصول علماء –وھى كثیرة جدا ، فیما یسمیھ االجتھاد 

  .حكمة هللا تبارك وتعالى أن تختلف األنظار فى تحقیق مناط الدلیل الصحیح
  
  *أدلة جواز االختالف فى المسائل الفرعیة*
  

م�ا روى ع�ن اب�ن عم�ر : ما وقع من الصحابة فى غزوة بنى قریظ�ة : أوال
ال ی��صلین أح��د : _  ی��وم االح��زاب – هللا علی��ھ وس��لم ص��لى-ق��ال النب��ى:" ق��ال 

العصر إال فى بنى قریظة ، فأدرك بعضھم العصر فى الطری�ق فق�ال بع�ضھم ال 
بل نصلى ، لم یرد من ذلك ، فذكر ذل�ك للنب�ى : نصلى حتى ناتیھا وقال بعضھم 

  )٢"(صلى هللا علیھ وسلم فلم یعنف واحدا منھم 
 ك�ل فری�ق للفری�ق إقرارل تنازعوا فیھا على اتفاق الصحابة فى مسائ: ثانیا

اآلخ���ر عل���ى العم���ل باجتھ���ادھم ، كم���سائل العب���ادات ، والنك���اح، والمواری���ث، 
  ).٣(والعطاء ، والسیاسة

  

                                 
   .١٦٨ ص٤الموافقات ج ) 1(
صالة الطالب والمطلوب راكبا / الخوف باب/  البخارى فى صحیحھ  كتابأخرجھ) 2(

  .وإیماء
  .١٢ ص٩مجموع الفتاوى البن تیمیة ج ) 3(



 ١٩٣٢

  ـثالفــرع الثال
  أنواع االختالف

  
لیس كل تعارض بین قولین یعتبرا اختالفا حقیقا ل�ذا نج�د كثی�ر م�ن العلم�اء 

اخ�تالف تن�وع ، واخ�تالف ت�ضاد  :  ن�وعین إل�ىف ومنھم ابن تیمیة قسم االخ�تال
اخ�تالف تن�وع ، واخ�تالف : أما أنواع االختالف فھى فى األص�ل ق�سمان : فقال 

  .تضاد 

ھ�و م�ا كان�ت المناف�اة فی�ھ ال :  یمك�ن أن یق�ال ف�ى تعریف�ھ واختالف التن�وع
  .تقتضى إبطال أحد القولین لآلخر لثبوت صحتھا فى الشرع 

  :ى عدة وجوه ، منھا واختالف التنوع عل
ًم��ا یك��ون ك��ل واح��د م��ن الق��ولین أو الفعل��ین حق��ا م��شروعا ، كم��ا ف��ى  .١ ً

 صلى هللا علی�ھ –القراءات التى اختلف فیھا الصحابة ، حتى زجرھم رسول هللا 
  .كال كما حسن :  عن االختالف وقال –وسلم 

ت اختالف األن�واع ف�ى ص�فة اآلذان واإلقام�ة واالس�تفتاح والت�شھدا: ومثلھ 
وصالة الخوف، وتكبیرات العید ، وتكبیرات الجنازة ، إلى غیر ذل�ك مم�ا ش�رع 

 .إن بعض أنواعھ أفضل : جمیعھ ، وإن كان قد یقال
ما یكون كل من الق�ولین ھ�و ف�ى الواق�ع ف�ى معن�ى الق�ول اآلخ�ر ن لك�ن  .٢

العبارتین مختلفتان ، وھو ما یعرف باختالف العبارة ، وكما قد یختلف كثیر من 
 ف��ى ألف��اظ الح��دود والتعریف��ات ، وص��یغ األدل��ة ، التعبی��ر ع��ن الم��سمیات الن��اس

وتقسیم األحكام ، وغیر ذلك ثم الجھل أو الظلم ھو الذى یحمل عل�ى حم�د إح�دى 
  .المقالتین وذم األخرى 

أسماء هللا كلھا تدل عل�ى م�سمى واح�د فل�یس دع�اؤه باس�م م�ن : ومثال ذلك 
ْقل ادُعوا (خر ، بل األمر كلھ كما قال تعالىًأسمائھ الحسنى مضادا لدعائھ باسم آ ِ ُ

َهللا أو ادُعوا الرحمن أیا ما تدُعوا فلُھ األسماُء الُحسنى  َ َْ ْ ْْ َْ َ َ ََ َ ْ ًّْ ََّ َِ َ َّ)(١.( 
م�ا یك��ون المعنی��ان متغ��ایران لك�ن ال یتنافی��ان فھ��ذا ق��ول ص��حیح ، وذاك  .٣

ی��ر ف��ى ق��ول ص��حیح ، وإن ل��م یك��ن معن��ى إح��داھما ھ��و معن��ى اآلخ��ر ، وھ��ذا كث
 .ًالمنازعات جدا 

َّوادكر بعَد أم�ٍة: " ومثال ذلك قول تعالى  ُ ْ َ َ ََ ) وبع�د أم�ة(أى بع�د ح�ین ، )  ٢"(َّ
ًأى بعد نسیان لھ، والمعنی�ان جمیع�ا وإن اختلف�ا ص�حیحان ألن ذك�ر أم�ر یوس�ف 

                                 
  ) .١١٠( آیة اإلسراءسورة  )   (1
  ) .٤٥(سورة یوسف آیة  )   (2

مستقیم مخالفة أصحاب الجحیم  البن تیمیة تحقیق محمد حامد الفقي اقتضاء الصراط ال) ١(



 ١٩٣٣

ًبعد حین وبعد نسیان لھ فأنزل هللا على نبیھ صلى هللا علیھ وسلم بالمعنیین جمیعا 

 .ن فى غرضی
تین ولكن قد سلك رجل أو قوم ھذه الطریقة ، ریقتین مشروعما یكون ط .٤

وآخرون سلك األخرى ، وكالھما حسن فى الدین ثم الجھل أو الظلم یحمل عل�ى 
 )١.(ذم  أحدھما أو تفضیلھ بال قصد صالح أو بال علم أو بال نیة 

أن ی��ذكر ك��ل م��ن المختلف��ین م��ن االس��م الع��ام بع��ض أنواع��ھ عل��ى س��بیل  .٥
تمثی���ل وتنبی���ھ ال���سامع ال عل���ى س���بیل الح���د المط���ابق للمح���دود ف���ى عموم���ھ ال

 .وخصوصھ 
ٌفمنُھم ظالم لنفسھ ومنُھم ُمقتصد ومنُھم س�ابق " تفسیر قولھ تعالى: مثال ذلك ِ َ َ َْ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ٌَ َ

ِبالخیرات َ ْ َ ْ ِ)"٢.( 
ال�سابق ال�ذى ی�صلى أول الوق�ت  والمقت�صد ال�ذى : فبعض المفسرین ق�الوا 

   أثنائھلى فى یص
: والظ��الم لنف��سھ ال��ذى ی��ؤخر الع��صر إل��ى االص��فرار وق��ال ال��بعض اآلخ��ر 

المحسن بالصدقة ، المقتصد ب�البیع ، الظ�الم یأك�ل الرب�ا ، فھ�ذه األق�وال : السابق 
  ).٣(ًأیضا ال تعد من قبیل االختالف

  :والجدیر بالذكر 
 ت�ارة ، وف�ى أن اختالف التنوع فى األحكام الشرعیة قد یكون ف�ى الوج�وب

  االستحباب أخرى
أن یجب على قوم الجھ�اد ، وعل�ى ق�وم ال�صدقة ، وعل�ى ق�وم  :فاألول مثل 

وفى فروض الكفای�ات ، _ كما مثل _تعلیم العلم ، وھذا یقع فى فروض األعیان 
ولھا تنوع یخصھا وھو أنھا تتعین على من لم یقم بھا غیره فقد تتع�ین ف�ى وق�ت 

ة كما یقع مثل ذلك فى الوالیات والجھ�ات والفتی�ا أو مكان وعلى شخص أو طائف
  .والقضاء 

  
  
  
  
  

                                                                             
  .٣٩:٣٧ص :١جــ

  ).٣٢(سورة فاطر آیة ) ٢(
، ٣٣٧ ص١٣مقدمة في أصول التفسیر البن تیمیة في مجموع فتاوى ابن تیمیة ج)٣(

  .٢١٤ ص٤الموافقات للشاطبي ج



 ١٩٣٤

  .)١(وكذلك كل تنوع فى الواجبات یقع مثلھ فى المستحبات : قال ابن تیمیة 
ًأن اختالف التن�وع بأوجھ�ھ المختلف�ة ال یع�د اختالف�ا : ومما سبق یتبین لنا 

  .ًحقیقیا 
  :ع منھا وقد حصر الشاطبى الخالف غیر الحقیقى فى عدة أنوا

  .ًاالختالف فى العبارة كما ذكرت سابقا  .١

 .أن ال یتوارد الخالف على محل واحد  .٢
اختالف أقوال اإلمام الواح�د بن�اء عل�ى تغی�ر االجتھ�اد ، والرج�وع عم�ا  .٣

 .ًأفتى بھ أوال 
أن یقع االختالف ف�ى العم�ل ال ف�ى الحك�م ، ب�أن یك�ون ك�ل م�ن العمل�ین  .٤

 ب�ھ ق�رءوا بم�ا یقرئ�وا الق�راءات ، ف�إنھم ل�م ًجائزا ، كاختالف الق�راءة ف�ى وج�وه
 .على إنكار غیره ، بل على إجازتھ واإلقرار بصحتھ 

فى الحقیقة باختالف ، فإن المرویات على الصحة ال خالف منھا فھذا لیس 
 .إذ الكل متواتر 

تف��سیر الق��رآن ، وف��ى اخ��تالفھم ف��ى ش��رح : وھ��ذه األن��واع ال��سابقة تق��ع ف��ى 
اوى األئمة وكالمھم فى مسائل العلم وھى أنواع وإن سمیت السنة ، وكذلك فى فت

  )٢( إال أنھا ترجع إلى الوفاق –ًخالفا 
  . فھو االختالف الحقیقى وھو القوالن المتنافیان أما اختالف التضاد

 اختالف تن�وع وغن�ى ول�یس اخ�تالف ت�ضاد اإلسالميواالختالف فى الفقھ 
  .وتناقض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   .١٢١-١١٦ ص – ١٩مجموع الفتاوى الكبرى جـ  )  (1

  .٢١٦ ص٤ات جالموافق ) ٢(



 ١٩٣٥

  الفرع الرابع

  الختالفأسباب ا

 یطرحون اإلسالميًكثیرا ما نسمع من أناس كثیرین قلیلى القراءة عن الفقھ 
الموجودة فى ھذه األیام ؟ لماذا االختالف " التمذھب " لماذا قضیة : ھذا السؤال 

؟ ألم تكن س�نة رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم واح�دة وك�ان یعتم�د علیھ�ا أئم�ة 
ً، فلم���اذا االخ���تالف إذا ؟ . الحنابل��ة –الكی���ة  الم– ال��شافعیة –الم��ذاھب الحنفی���ة 

  ولماذا اعتاد المسلم أن یسمع فى المسألة الشرعیة أكثر من رأى ؟

إن علم�اء اإلس�الم ھ�م ورث�ة األنبی�اء ، : وللجواب على ھذا التساؤل أق�ول 
وھم من أول خلفاء النبى صلى هللا علیھ وسلم غرضھم األسمى وھدفھم الرئیسى 

 والوصول إلى الفھم ال�صحیح لكت�اب هللا -صلى هللا علیھ وسلم _ھو اتباع النبى 
 فھذا مجمع علیھ ، ومعلوم أن – صلى هللا علیھ وسلم -تعالى ، ولسنة رسول هللا 

السنة ج�اءت موض�حة ومبین�ة لن�صوص الق�رآن الك�ریم لك�ن ال ی�ستطیع أح�د أن 
ا ف�ذلك أم�ر أنھ بإمكان أى شخص أن یح�یط بال�سنة النبوی�ة المطھ�رة كلھ�: یقول 

  .متعذر  ، نضف إلى ذلك تفاوت األفكار والعقول البشریة فى فھم النصوص 

 فبالرغم – صلى هللا علیھ وسلم -بجالء فى صحابة رسول هللا ویظھر ذلك 
من أن تواجدھم فى عصره صلوات هللا وسالمھ علیھ إال أنھم اختلفوا ف�ى بع�ض 

ھم بكل أقوال وأفعال النبى صلى الفروع الفقھیة ، ویرجع ذلك لعدم إحاطة كل من
 الذى – رضى هللا عنھ –هللا علیھ وسلم حتى الصحابى الجلیل أبى بكر الصدیق 

ق�د فات�ھ الكثی�ر م�ن س�نتھ ص�لوات هللا _ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم _لم یف�ارق النب�ى 
وس��المھ علی��ھ ، وك��ذا عم��ر ب��ن الخط��اب ، وعثم��ان ب��ن عف��ان رض��ى هللا ع��نھم 

  .أجمعین 

ھ�ؤالء ك�انوا أعل�م األم�ة وأفقھھ�ا وأتقاھ�ا " : ل شیخ اإلس�الم وفى ذلك یقو
وأفضلھا فمن بعدھم أنقص ، فخفاء بعض السنة علیھم أولى ، فمن اعتقد أن ك�ل 
ًح�دیث ص�حیح ق�د بل�غ ك��ل واح�د م�ن األئم�ة ، أو إمام��ا معین�ا فھ�و مخط�ئ خط��أ  ً

ًفاحشا قبیحا  ً)١. (  

  ص��لى هللا علی��ھ -هللا  ھ��ذا ح��ال الرعی��ل األول ، ص��حابة رس��ول إن ك��انو
  .أولى ...  فحال من جاء بعده من التابعین وتابعیھم –وسلم 

                                 
  .٢٣رفع المالم صـ  )  (1



 ١٩٣٦

ً أن خالف ھؤالء العلماء لیس خالفا بالمعنى الحقیقى ، : ًوكما أشرت سابقا

ألنھ خالف ناشئ عن اجتھاد مأذون فیھ نابع م�ن أھ�ل الفھ�م واالس�تنباط ، وق�ائم 
یوجد منھم م�ن یج�نح لباط�ل أو یمی�ل على أسس شرعیة ، وقواعد معتبرة ، وال 

ًلھوى ، أو یت�رك أث�را ص�حیحا ول�یس خالف�ا ناش�ئا ع�ن ھ�وى ، فھ�ذا الن�وع م�ن  ً ً ً

 ت��ابع لم��ا ت��دل علی��ھ األدل��ة ال��شرعیة ، ف��إن الفقی��ھالخ��الف خ��الف م��ذموم إذ أن 
  )  .١(صرف األدلة إلى ما تھواه نفسھ فقد جعل األدلة تابعة لھواه 

 ھذا النوع من الخالف ھو الخ�الف حقیق�ة وذھ�ب ىوقد جعل اإلمام الشاطب
ًإل��ى أن الھ��وى إذا دخ��ل أدى إل��ى اتب��اع المت��شابھ حرص��ا عل��ى الغلب��ة والظھ��ور 

بإقامة العذر فى الخالف ، وأدى إلى الفرقة والبغضاء ، الختالف األھواء وعدم 
  .اتفاقھا 

ًوأشار أیضا إلى أن ھذا النوع من الخالف لیس معتدا بھ  ً.  

ف��أقوال أھ��ل األھ��واء غی��ر معت��د بھ��ا ف��ى الخ��الف المق��رر ف��ى : ل حی��ث ق��ا
الشرع وإنما یذكرھا بعض الناس لیردوا علیھا ویبینوا فسادھا كم�ا فعل�وا ب�أقوال 

  ) .٢(الیھود والنصارى لیوضحوا ما فیھا  

  

أن أس��باب االخ��تالف الت��ى ذكرھ��ا العلم��اء ف��ى : نفھ��م م��ن ك��الم ال��شاطبى 
ًق��ائم عل��ى دلی��ل معتب��ر ش��رعا أى الخ��الف المحم��ود كت��بھم خاص��ة ب��االختالف ال

  .ولیس الخالف المذموم القائم على الھوى واألغراض الخاصة 

، فق��د تناولت��ھ مراج��ع عدی��دة ات��سم أم��ا ع��ن أس��باب االخ��تالف ب��ین الفقھ��اء 
  .بعضھا باإلیجاز وبعضھا بالبسط 

  ).٤(طبى ومن الذین بسطوا اإلمام الشا) ٣(ابن رشد ... فمن الذین أوجزوا 

 ون��ستطیع بدای��ة أن نجم��ل أس��باب اخ��تالف الفقھ��اء ف��ى اس��تنباط األحك��ام 
  : الشرعیة من األدلة الظنیة فیما یلى 

                                 
  .  ط المكتبة التجاریة ٤٢ صـ ١ علوم الدین للغزالى جـ إحیاء ) ( 1
  .٢٢٤-٢٢٢ صـ ٤الموافقات جـ  )  (2
  .١٩ ، ١٨ صـ ١بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ : یراجع  ) ( 3
  . وما بعدھا ٢١١ صـ ٤الموافقات جـ : یراجع  )  (4



 ١٩٣٧

  : قد یكون السبب النصوص الشرعیة وذلك –أ 
  .وقوع البعض على حدیث ال یصل إلیھ اآلخر  .١

 .أو االختالف فى ثبوتھا  .٢
 .أو االختالف فى وجوه قراءتھا  .٣
بب داللة النص ، االختالف ب�سبب تعارض�ھا ، المعل�وم أو االختالف بس .٤

أنھ ال تعارض بین النصوص فى أصلھا وإنما التعارض ینشأ بنظر المجتھ�د ف�ى 
 .النصوص 

 .ًألفاظا مشتركة كالقرء :  ً وقد یكون بسبب اللغة مثال–ب 
 وق��د یك��ون ب��سبب القواع��د األص��ولیة ، ف��الخالف فیھ��ا یترت��ب علی��ھ –ج 

بع��ض الم��صادر كاالحتج��اج  ، وذل��ك ك��االختالف ف��ى حجی��ة خ��الف ف��ى الف��روع
  .بالقیاس 

ومن المسلم بھ أن أس�باب االخ�تالف تتب�این ب�ین األع�صار وأن ك�ل ع�صر 
  )١(یورث العصور التالیة بعض أسبابھ 

والحق یتعرف علیھ من خالل النصوص التى ھى مصدر الھدایة والخالف 
 بطرق��ھ ووس��ائلھ، وإذا وق��ع ل��م یك��ن غای��ة ف��ى ذات��ھ ب��ل ك��ل واح��د یطل��ب الح��ق

الخالف ألى س�بب م�ن األس�باب ، فالب�د لألم�ة أن تخل�ص النی�ة ف�ى طل�ب الح�ق 
   .لتتفق علیھ وال تختلف

  :أسباب االختالف بإیجاز سأذكر بعضھا بشئ من التفصیل وبعد أن ذكرت 

االش��تراك الواق��ع ف��ى بع��ض األلف��اظ واحتمالھ��ا للت��أویالت : ال��سبب األول 
كلف��ظ الق��رء ال��ذى یطل��ق عل��ى : األلف��اظ إم��ا ف��ى اللف��ظ المف��رد واالش��تراط ف��ى 

ھل یحمل على الوجوب أو على الندب : األطھار وعلى الحیضات ، ولفظ األمر 
  .ھل یحمل على التحریم أو الكراھیة : ، ولفظ النھى 

�ُب وال: (نحو قولھ تعالى : وإما فى اللفظ المركب ْإلیھ یصعد الكلم الطیِّ َْ َ ََّ ُ ِ َِ ُ ْ ْ َ َعم�ُل ِ َ
َالصالُح یرفُعُھ ْ َ ِ َّ)(٢(  

ھ��ل یع��ود إل��ى الكل��م أم إل��ى العم��ل حی��ث ج��اء بع��دھما ، : ف��ضمیر یرفع��ھ 

                                 
  .١٥٠ف فى اإلسالم للعلوانى صـ أدب االختال ) 1(
  ) .١٠(سورة فاطر من اآلیة  ) 2(



 ١٩٣٨

والفاع��ل لیرف��ع أھ��و الكل��م أم العم��ل ، وبالت��الى أیھم��ا یرف��ع اآلخ��ر ویق��وى ب��ھ ، 
ًویجعل��ھ مقب��وال ، أھ��و العم��ل ال��صالح یرف��ع الكل��م الطی��ب إل��ى هللا أم أن التوحی��د 

  .ى یرفع العمل الصالح إلى هللا واإلیمان ھو الذ

ٌوال ُیضار كاتب وال شھید: (مثل قولھ تعالى : وإما فى األحوال العارضة  ِ َ ََ ََ َ ٌَ ِ َّ (
ال یكتب م�ا ل�م یم�ل علی�ھ ، وال یزی�د ال�شاھد ف�ى ش�ھادتھ وال : فھل المعنى )  ١(

  .ینقض منھا ، كما أن على الكاتب أال یمتنع من الكتابة وال الشاھد أن یشھد 

عدم دعوة الكاتب أن یكتب والشاھد أن یشھد أثناء : معنى المضارة : وقیل 
ان��شغالھم ، ف��إن اعت��ذر أح��دھما أو كالھم��ا أو أوذی��ا وأخرج��ا وأخ��ر بھم��ا ع��ن 

یقت�ضي ھ�ذه المع�اني ، والكات�ب وال�شاھد  معاشھما ، فبھذا االشتراك صار اللفظ
 رفع على المفع�ول ال�ذي ال على المعني األول رفع بفعلھما ، وعلى القول الثاني

  ) .٢(یسم فاعلھ
 دوران اللف�ظ ب�ین الحقیق�ة والمج�از ، ف�بعض الفقھ�اء ی�ري :السبب الث�اني 

  )٣(العمل بكال المعنیین الحقیقي والمجازي ، وبعضھم یري العمل بأحدھما فقط 
َال : [دوران اللف��ظ ب��ین العم��وم والخ��صوص كقول��ھ تع��الي : ال��سبب الثال��ث 

ِإكراه في َ َ ْ ِ الدینِ ھل ھو خبر حقیقي أو ھ�ل ھ�و خب�ر بمعن�ي النھ�ي ؟ فعل�ي )  ٤] (ِّ
ال :  ف��ي ال��دین بع��د دالئ��ل التوحی��د ، وعل��ى الث��اني اإلك��راهف��ال یت��صور : األول 

  ) .٥(تكرھوا فیھ وال تجبروا علیھ
 كلمة الرقبة إطالق:  والتقیید نحواإلطالقدوران اللفظ بین : السبب الرابع 
  .  باإلیمان في كفارة القتل الخطأ وتقییدھا الیمین ، في العتق في كفارة

ق�د :  عدی�دة منھ�اأس�باب اختالف الروایة في الحدیث ول�ھ :السبب الخامس 
یصل الحدیث إلي أحدھم وال یصل إلي غیره ، أو یصل من طری�ق ض�عیف وال 
یحتج بھ ، ویصل إلي آخر من طریق صحیح ، أو یري أحدھم في بعض روات�ھ 

ًق��ده غی��ره  وال ی��راه مانع��ا م��ن قب��ول الروای��ة، وھ��ذا مبن��ى عل��ى ض��عفا ال یعت

  ........االختالف في طرق التعدیل والترجیح ،
فھن�اك العدی�د م�ن الم�صادر اختل�ف :  اخ�تالف الم�صادر :السبب السادس 

 وق��ول المرس��لةاالستح��سان والم��صالح : العلم��اء ف��ي االعتم��اد علیھ��ا أو ال مث��ل 
  . الصحابي واالستصحاب 

                                 
  ) .٢٨٢(سورة البقرة من اآلیة  ) 1(
   .٤٠٥ ص ٣الجامع ألحكام القران للقرطبي ج ) 2(
   .٢١١ صـ ٤الموافقات للشاطبي جـ  ) 3(
   ) .٢٥٦( البقرة  من اآلیة  ) 4(
   .٢١٣ صـ ٤ھامش الموافقات للشاطبي جـ  ) 5(



 ١٩٣٩

االخ��تالف ف��ي أص��ل القی��اس وش��روطھ وم��ا یج��ري فی��ھ : سبب ال��سابع ال��
   .األسبابإلي غیر ذلك من . االجتھاد وما ال یجري 

  الفــــــــــرع الخامـــــــــــس

  ھل االختالف الفقھي رحمة ؟

ذكرت سابقا أن االختالف المبني على دلیل اختالف محمود معت�د ب�ھ ،ألن�ھ 
 أسبابانما اختالف للوصول إلي الحق ، وذكرت لم یقم على ھوى أو تشھى ، و

االختالف ، والسؤال ال�ذي یط�رح نف�سھ ھ�ل ھ�ذا االخ�تالف رحم�ة باألم�ة أم أن 
  ھذا االختالف یؤدي إلي الشقاق والنزاع والشرذمة في األمة؟ 

  -:للعلماء في ذلك ثالث اتجاھات : ولإلجابة عن ھذا السؤال أقول 

وھ�ذا ھ�و ) ١(جتھدي األمة في الفرع رحم�ة  أن اختالف م-:االتجاه األول 
  :واحتجوا على ذلك .الرأي المشھور

مھم�ا اتی�تم م�ن كت�اب هللا فالعم�ل ب�ھ ال : "  عباس مرفوع�ا  ابنبما رواه -١
عذر ألحد في تركھ ، فإن لم یكن في كتاب هللا فسنة من�ي ماض�یة ، ف�إن ل�م تك�ن 

 ب�ھ اھت�دیتم أخ�ذتمفأیم�ا سنة مني فما قال أص�حابي بمنزل�ة النج�وم ف�ي ال�سماء ، 
  ) .٢(واختالف أصحابي لكم رحمة 

  -:الرأي جملة من أقوال التابعین منھا ویعضد ھذا  - 
 -: رض�ي هللا عن�ھ –قول اإلمام القاسم بن محمد ب�ن أب�ي بك�ر ال�صدیق  -١

 ف�ي أعم�الھم –ص�لي هللا علی�ھ وس�لم _ لقد نفع هللا باختالف أص�حاب رس�ول هللا
ًل منھم إال رأى أنھ في سعة ، ورأى أن خیرا من�ھ ق�د وال یعمل العامل بعمل رج

 )٣(عملھ 

                                 
رحمة األمة :  وبھامشة كتاب ٦المیزان الكبري لعبد الوھاب الشعراني صـ :  یراجع  )1(

  . في اختالف األئمة  لعبد الرحمن الشافعي 
قال . رواه البھیقي وغیره من حدیث جویبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا  ) 2(

سنة وجویبر ضعیف جدا والضحاك عن ابن عباس منقطع ــ المقاصد الح: السخاوي 
   .٢٦صـ

   .٨٠ صـ ٤جامع بیان العلم جـ  ) 3(



 ١٩٤٠

 ص�لي هللا –ما أحب أن أصحاب رس�ول هللا : قول عمر بن عبد العزیز  -٢
ً لم یختلفوا ألنھ لو ك�ان ق�وال واح�دا ك�ان الن�اس ف�ي ض�یق ، وأنھ�م –علیھ وسلم  ً

 . أئمة یقتدي بھم ، فلو أخذ أحد بقول رجل منھم كان في سعة 
اخ��تالف أھ��ل العل��م توس��عة ، وم��ا ب��رح المفت��ون : ى ب��ن س��عید ق��ول یحی�� -٣

 )١(ب ھذا على ھذا ، وال ھذا على ھذایختلفون فیحل ھذا ، ویحرم ھذا ، فال یعی

أیضا جمع غفیر من العلماء المتقدمین منھم والمت�أخرین وقد أید ھذا الرأي 
 :منھم 

 ال مطل�ق  االختالف بین المجتھدین ف�ي الف�روع-:ابن عابدین حیث قال  -١
فمھم��ا ك��ان : االخ��تالف م��ن آث��ار الرحم��ة ف��إن اخ��تالفھم توس��عة للن��اس ، ق��ال 

  )٢( كانت الرحمة أوفر أكثراالختالف 

ف�إن هللا ... أم�ا بع�د " : المغن�ي "  حیث قال ف�ي مقدم�ة كتاب�ة قدامھ ابن  -٢
برحمتھ وطولھ جعل سلف ھذه األمة أئمة من األعالم ، مھد بھم قواع�د اإلس�الم 

ح بھ�م م�شكالت األحك�ام اتف�اقھم حج�ة قاطع�ة واخ�تالفھم رحم�ة واس�عة ، وأوض
)٣.( 

 اس���حاق – إن رج���ال – رحم���ھ هللا – وق���ال ش���یح اإلس���الم اب���ن تیمی���ة  -٣
ٌ صنف كتابا في االختالف ، فقال احمد ال تسمھ - ھـ ٢٥٢األنباري المتوفى سنة 

 )٤(كتاب االختالف ، ولكن سمھ كتاب السعة 
واعل�م أن معرف�ة م��ذاھب " المجم�وع " ي مقدم��ة وق�ال اإلم�ام الن�ووي ف� - ٤

 )٥(السلف بأدلتھا من أھم ما یحتاج إلیھ ، ألن اختالفھم في الفروع رحمة 
 عن أن االختالف رحم�ة ، وس�اق م�زاعم م�ن خ�الف وقد دافع الخطابي 

ذل���ك ، ودح���ضھا ، فق���د أورد العالم���ة الن���ووي ف���ي ش���رح ص���حیح م���سلم ، أن 
: أن��ھ ق��ال _  ص��لي هللا علی��ھ وس��لم -ع��ن النب��ي وق��د روي .....-:الخط��ابي ق��ال 

:" فاستصوب عمر ما قالھ، وقد اعترض على حدیث )." ٦(اختالف أمتي رحمة 

                                 
   . ١٢٥ صـ ٤ ، الموافقات جـ٦٥كشف الخفاء صـ  ) 1(
   .٤٦ صـ ١حاشیة أبن عابدین جـ ) 2(
   .١ صـ ١المغني جـ  ) 3(
   .٧٩ صـ ٣الفتاوي جـ  ) 4(
  .١٩ صـ١ أبي بكر محي الدین بن شرف النووي  جـلإلمامالمجموع شرح المھذب  ) 5(
ال أصل لھ ولقد جھد المحدثون في أن یقفوا لھ سند : قال األلباني في السلسة الضعفیة  ) 6(

  ) .٥٧( حدیث رقم ٦٣ ص ـ ١فلم یوفقوا جـ 



 ١٩٤١

أحدھما مغموص علیھ في دینھ ، وھو عمر ب�ن : رجالن " اختالف أمتي رحمة 
 إب��راھیم اب�ن إس�حاقبح�ر الج�احظ ، واآلخ�ر مع�روف بال��سخف والخالع�ة وھ�و 

 وض�ع كتاب�ھ ف�ي األغ�اني ، وأمك�ن ف�ي تل�ك األباطی�ل ، ل�م الموصلي ، فإن�ھ لم�ا
یرض بما تزود من ثمنھا حتى صدر كتاب�ھ ب�ذم أص�حاب الح�دیث ، وزع�م أنھ�م 

ول��و ك��ان االخ��تالف رحم��ة لك��ان :  ، وق��ال ھ��و والج��احظ ی��درونی��روون م��ا ال 
 صلي –االتفاق عذابا ، ثم زعم أنھ انما كان اختالف األمة رحمة في زمن النبي 

 . خاصة ، فإذا اختلفوا سألوه ، فبین لھم – علیة وسلم هللا
  رحمة ئ أنھ ال یلزم من كون الش:والجواب عن ھذا االعتراض الفاسد 

أن یكون ضده ع�ذابا وال یل�زم ھ�ذا وی�ذكره إال جاھ�ل أو متجاھ�ل ، وق�د ق�ال هللا 
َومن رحمتھ جعل لكم اللی�ل والنھ�ار لت�:[ تعالي  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ َّْ ُ ُ ِسكنوا فی�ھ ولتبتغ�وا م�ن ف�ضلھ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ َ ُ ُ [

فسمي اللیل رحمة ولم یلزم من ذلك أن یكون النھ�ار ع�ذابا ، وھ�و ظ�اھر ال ) ١(
 .شك فیھ 

  ال�صانع  ووح�دا إثب�اتف�ي : أح�دھا : واالختالف في الدین ثالث�ة أق�سام 
: الثال�ث  بدعة ، ووإنكارھافي صفاتھ ومشیئتھ :  ذلك كفر ، والثاني وإنكارنیتھ 

في أحكام الفروع المحتملة وجوھا ، فھذا جعلھ هللا تعالي رحمة وكرام�ة للعلم�اء 
 " .اختالف أمتي رحمة : "، وھو المراد بحدیث 

 -:ھذا الرأي من العلماء المعاصرین وممن أید 

 األصل في االختالف المذھبي والفقھ�ي -:یوسف القرضاوي حیث قال / د 
ب��ل ھ��و ظ��اھرة ض��روریة ، یعن��ي ل��و نظرن��ا إل��ي أن��ھ ظ��اھرة ص��حیة وایجابی��ة 

الخالف في الحقیقة نجد أنھ ضرورة ، وھو ضرورة دینیة ، وض�رورة لغوی�ة ، 
  . وضرورة بشریة ،وضرورة  كونیة 

أما أنھ ض�رورة دینی�ة ف�ألن هللا تع�الي ل�و أراد أن یجم�ع الن�اس كلھ�م عل�ى 
برنا في كتابھ أنھ أنزل رأي واحد ألنزل القرآن كلھ آیات محكمات ، ولكن هللا أخ

) ٢) (من���ھ آی���ات محكم���ات ھ���ن أم الكت���اب وأخ���ر مت���شابھات : ( ھ���ذا الق���رآن 
  الواض��������������������حة الدالل��������������������ة الت��������������������ي : والمحكم��������������������ات ھ��������������������ي 

الت��ي تحتم��ل أكث��ر م��ن رأي : ال یختل��ف الن��اس ف��ي معناھ��ا ، والمت��شابھات ھ��ي 
یح للن�اس یری�د أن یت�: وأكثر من وجھ ، فكون هللا تعالي أنزل كتاب�ھ ھك�ذا معن�اه 

                                 
  ) .٧٣(سورة القصص من اآلیة   ) 1(
   ) . ٧( سورة أل عمران آیة ) 2(



 ١٩٤٢

أن یختلفوا ، وإال كان  یمكن أن یكون الدین كلھ نصوصا قطعی�ة الثب�وت قطعی�ة 
الداللة ، ولكن عندنا السنة معظمھا ظنیة الثب�وت ، ومعظ�م الق�رآن وال�سنة ظن�ي 

  . الداللة، وما دام ھناك ظنیة في الداللة فال بد أن تختلف األفھام 

ال ض��رر وإنم��ا ال��ذي م��ن  االخ��تالف ل��یس م��ن ورائ��ھ ش��ر و-:وق��ال أی��ضا 
وال تكون�وا : ( ورائھ شر التعادى والتفرقة وھ�ذا ال�ذي ح�ذر من�ھ الق�رآن الك�ریم 

  ) ١(كالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءھم البینات وأولئك لھم عذاب عظیم 

 وی��رى أن اخ��تالف العلم��اء ل��یس رحم��ة، فق��د روي اب��ن -:االتج��اه الث��اني 
یس ف�ي اخ�تالف أص�حاب رس�ول هللا ص�لي هللا علی�ة ل: وھب عبد المالك أنھ قال

  )٢(وسلم سعة وإنما الحق في واحد 

ذم هللا االختالف وأمر بالرجوع عن�ده إل�ي : وقال المزني صاحب الشافعي 
  )٣(كتاب والسنة 

ل�یس " اخ�تالف أمت�ي رحم�ة "  بعد أن شار إل�ي أن ق�ول وقال ابن حزم - 
 رحمة لكان االتفاق و كان االختالفوھذا من أفسد قول یكون ألنھ ل" :  بحدیث 

ما ال یقولھ مسلم ، ألنھ لیس إال اتفاق أو اختالف ، ولیس إال رحمة سخطا وھذا 
  )٤(أو سخط 

 . وقد سبق رد الخطابي على مثل ھذا القول *

 :حدیثا إلي ھذا التوجھ وممن ذھبوا  - 
هللا في ذكر فوائد قول _ رحمھ هللا تعالي_  فقد ذكر-:الشیخ ابن عثیمین  -١
االخ��تالف ل��یس ) ٥) (وإن ال��ذین اختلف��وا ف��ي الكت��اب لف��ي ش��قاق بعی��د ( :تع��الي 

ص�لي هللا علی�ھ _ رحمة بل إنھ   شقاق وبالء ، وبھ نعرف ما یروي ع�ن النب�ي 
ال ص��حة ل��ھ ول��یس االخ��تالف ) ٦" (اخ��تالف أمت��ي رحم��ة "  أن��ھ ق��ال –وس��لم 

                                 
  ) .١٠٥(سورة أل عمران آیة  ) 1( 
  ) .١٢٩( صـ ٤الموافقات جـ  ) 2(
   .١٢٠ صـ ٤فقات جـ الموا ) 3(
  . ٦٤ صـ ٥اإلحكام في أصول األحكام لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي جـ ) 4(
  ) . ١١٨(اآلیة  سورة البقرة من)  5(
  .سبق تخریجھ )  6(



 ١٩٤٣

) ختلف�ین إال م�ن رح�م رب�ك وال یزال�ون م( برحمة ، بل قال هللا سبحانھ وتعالي 
أن من خ�الف الح�ق : أي فإنھم لیسوا مختلفین ، نعم االختالف رحمة بمعني ) ١(

الجتھاد فإنھ مرحوم بعفو هللا تعالي عنھ ، فالمجتھد من ھذه األمة إن أصاب فل�ھ 
أجران وأن أخطأ فلھ أجر واحد ، والخطأ معفو عن�ھ ، وأم�ا أن یق�ال ھك�ذا عل�ى 

ختالف رحم�ة فھ�ذا بمقت�ضاه أن ن�سعى إل�ي االخ�تالف ، ألن�ھ وأن اال" اإلطالق 
فال�صواب أن االخ�تالف !!!!!ھو سبب الرحم�ة عل�ى مقت�ضى زع�م ھ�ذا الم�روي 

 ) . ٢(شر 
 

ابن تیمیة ، :  بعض العلماء قد توسط بین االتجاھین ومنھم :االتجاه الثالث 
الن��زاع ف��ي : " ف��رأي ان االخ��تالف ق��د یك��ون رحم��ة وق��د یك��ون ع��ذابا فق��د ق��ال 

األحكام قد یكون رحمة إذا لم یقض إلي ش�ر عظ�یم م�ن خف�اء الحك�م والح�ق ف�ي 
على المكلف لما في ظھوره م�ن ال�شدة علی�ھ ئھ نفس األمر واحد ، وقد یكون خفا
ْال تسألوا عن أشیاء إن تبَد لكم تُسؤكم(من رحمة هللا بھ فیكون من باب  ُْ ُ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ َْ َ َُ) (٣.(  

 ف��ي األس��واق م��ن الطع��ام والثی��اب وق��د یك��ون ف��ي األم��ر وھك��ذا م��ا یوج��د
ًمغصوبا ، فإذا لم یعلم اإلنسان بذلك كان كلھ حالال ال شئ فیھ بحال ، بخالف ما 

إذا علم بما یوجب الشدة قد یكون رحمة ، كما أن خفاء العلم بما یوجب الرخصة 
 )٤(الجھاد مكروه النفس أنفع كما في قد یكون عقوبة والرخصة رحمة وقد یكون

أنھ ال خالف حقیقي ب�ین االتج�اھین : بین االتجاھین نجد وبھذا التوسط  - 
ذل�ك الخ�الف الق�ائم _ فالكل متفق على أن الخالف إن أفضى إل�ي ن�زاع وش�قاق 

فالشك أن ھذا خالف مذموم وال شك في أنھ شر ال خیر _ على الھوي والتشھي 
 إل�ي الن�زاع وال�شقاق وإنم�ا فیھ أما الخ�الف ال�ذي ی�ؤدي إل�ي التوس�عة وال ی�ؤدي

یؤدي إلي وجود أكثر من خیار فال شك أن ھذا خیر،  وأما الحدیث ال�ذي اس�تدل 
بھ أصحاب الرأي األول وإن كان ضعیفا إال أن كثی�را م�ن اآلث�ار ع�ن ال�صحابة 

 ناھینا عن وجود جمع كبی�ر م�ن – على نحو ما ذكر –والتابعین تؤیده وتعضده 
 .ؤید مفھومھ العلماء قدیما وحدیثا ت

                                 
  ) . ١١٨(سورة ھود مناآلیة  )  1(
   . ٢٧٣المجلد الثاني صـ  ) ١٧٦( تفسیر سورة البقرة آیة  ) 2(
  ) .١٠١( دة مناآلیة سورة المائ ) 3(

   .١٥٩ صـ ١٤مجموع الفتاوى جـ  ) 4( 



 ١٩٤٤

 أن مقت���ضیات ص���الحیة ال���شریعة :ومم���ا یع���ضد ھ���ذا االتج���اه أی���ضا  - 
 ل��ھ ظ��روف معین��ة، إن��سان أن ی��رد فیھ��ا االخ��تالف ف��ى الف��روع فك��ل اإلس��المیة

 .ً إذا ، وتخلو من االختالفاألحكاموأوضاع معینة، فكیف تستقیم وحدة 

ن ولكن لضمان أن یكون فى االختالف رحمة، ول�یس ش�را الب�د أن یك�و - 
 ال��صحیح ، فالب��د ان یك��ون ف��ى الم��ساحة الظنی��ة فكم��ا ھ��و معل��وم أن إط��ارهف��ى 

النصوص منھا ما ھو قطعى الداللة ومنھا ما ھو ظن�ى الدالل�ة ، والظن�ي الدالل�ة 
ص�لى هللا _لیس ضعفا فى منزلة النص ، وال ضعفا فى الناطق بالسنة المطھ�رة 

غط��ى ك��ل الح��االت وك��ل ، ولك��ن الم��شرع أراد ك��ل االحتم��االت لی_علی��ھ وس��لم 
 .الظروف وكل المتغیرات

 أن ال���دعوة الت���ى یطلقھ���ا غی���ر المتخص���صین ف���ى :نلخ���ص مم���ا س���بق - 
األخ��ذ ب��رأى واح��د عل��ى اعتب��ار أن ال��دین واح��د ، : الدراس��ات الفقھی��ة ومفادھ��ا 

 اإللھ��يوال��شرع واح��د ، والح��ق واح��د ال یتع��دد ، والم��صدر واح��د وھ��و ال��وحى 
 جھ��ل كبی��ر ألن اخ��تالف الم��ذاھب رحم��ة وی��سر ونح��ن أم��ة واح��دة ، دع��وة فیھ��ا

لألم��ة وث��روة ت��شریعیة یفخ��ر بھ��ا ك��ل م��سلم ألن االخ��تالف ف��ى الف��روع ال ف��ى 
     إل��ى ن��زاعأب��دای��ؤدى   أو االعتق��اد ، ومث��ل ھ��ذا االخ��تالف الوالمب��ادئ األص��ول

 .أو شقاق ألنھ اختالف جزئى ال یضر 

َول��و ش�اء ر:"  معت�رض بقول�ھ تع�الىوق�د یتع�رض -  َ ََ ْ ًب�ك لجع�ل الن�اس أم��ة َ َّ ُُّ َ َ َ َ ََّ َ

َواحَدة وال یزالون ُمختلفین  َ َ َ َِ ِ َِ َْ ُ َ َإال من رح�م رب�ك) ١١٨(ً َ َ َُّ َ ِ ْ َّ ْول�ذلك خلقُھ�م ِ َ ََ َ َِ فیق�ول ) ١" (َِ
 ".وال یزالون مختلفین"ھل المختلفون داخلون تحت قولھ تعالى 

ن والج�واب أن�ھ ال ی�صح أ: " مجیبا عن ھذا االعت�راض وقال الشاطبى  - 
أن اآلی�ة اقت�ضت : أح�دھما : یدخل تحت مقتضاھا أھل ھذا االخ�تالف م�ن أوج�ھ

وال یزال�ون مختلف�ین ( أن أھل االختالف المذكورین مباینون ألھل الرحمة لقول�ھ
أھل االخ�تالف والمرح�ومین ، فظ�اھر : فإنھا اقتضت قسمین ) إال من رحم ربك

 كان ق�سم ال�شىء ق�سیما ل�ھ التقسیم أن أھل الرحمة لیسوا من أھل االختالف وإال
 .ولم یستقم معنى االستثناء

فظ���اھر ھ���ذا أن وص���ف ) وال یزال���ون مختلف���ین(ان���ھ ق���ال فیھ���ا  -:الث���انى

                                 
  ) .١١٩-١١٨(سورة ھود آیة ) 1(



 ١٩٤٥

االختالف الزم لھم حتى أطلق علیھم لف�ظ اس�م الفاع�ل الم�شعر ب�الثبوت ، وأھ�ل 
الرحمة مبرءون من ذلك ، ألن وصف الرحمة ینافى الثبوت على المخالفة ، ب�ل 

لة فإنما یخالف فیھا تحریا لقصد الشارع فیھا ، حتى إذا أف أحدھم فى مسإن خال
تبین لھ الخطأ فیھا راجع نفسھ ، وتالفى أمره ، فخالفھ ف�ى الم�سألة ب�العرض ال 
بالقصد األول ، فلم یك�ن وص�ف االخ�تالف الزم�ا وال ثابت�ا ، فك�ان التعبی�ر عن�ھ 

  )١(موضع بالفعل الذى یقتضى العالج واالنقطاع الیق فى ال
ھ��ذا ص���حیح ف���یمن ك���ان : یوس���ف القرض���اوى /أی���ضا یق��ول دوف��ى ھ���ذا -

االخ��تالف ف��ى العقائ��د واألص��ول ، ك��اختالف الیھ��ودى والن��صارى وأھ��ل المل��ل 
والنح�ل بع�ضھم م�ع بع�ض واخ�تالف الف�رق داخ�ل ك�ل مل�ة م�نھم ، بحی�ث یكف�ر 

 مل�زم بعضھم بعضاً  أما االختالف فى الفروع ونحوھا مما لیس فیھ ن�ص ق�اطع
   )٢( فال مدخل لھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  تحقیق سید إبراھیم  ط الحدیث القاھرة ٤٠٨،٤٠٩ ص٢ى جباالعتصام لإلمام الشاط ) 1(

  -. م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤
  ط دار ٥١،٥٢الصحوة اإلسالمیة بین االختالف المشروع والتفرقة المذمومة  ص) 2(

  م٢٠٠١-ھـ ١٤١٢رق بیروت الش



 ١٩٤٦

  الفـرع السادس

  خالفـــــبط الــض
  

 أنھ�م إالبالرغم من اتفاق الجمع الغفیر من العلماء على أن الخ�الف رحم�ة 
  -:حاولوا جاھدین تضییق دائرة الخالف وذلك عن طریق ضبطھ بقواعد منھا

لو : افى وقال  فھذه القاعدة نص علیھا القر-: یرفع الخالف اإلمامقاعدة -١
  )١(لم یرفع اإلمام الخالف لما استقرت األحكام 

ًفیفھم م�ن القاع�دة أن للح�اكم أن یخت�ار م�ن  الم�سائل الخالفی�ة ق�وال یك�ون -

  .ملزما للجمیع
إذا حكم القاضى فى واقعة من الوقائع بحكم مختلف فیھ مما ی�سوغ :وعلیھ 

یرتف�ع ب�الحكم فیم�ا یخ�تص  فإن النزاع إجماعفیھ الخالف لعدم مخالفتھ لنص أو 
بتلك الواقعة ، ویعود الحكم فى تلك الواقع�ة ك�المجمع علی�ھ ، فل�یس ألح�د نق�ضھ 

 - رض�ى هللا عن�ھ– بك�ر أب�ووقد حكم ) ٢(حتى وال القاضى الذى قضى بھ نفسھ 
  . ولم ینقض حكمھ-رضى هللا عنھ–فى مسائل ، وخالفھ بعده عمر 

ن القواع��د الت��ى ذكرھ��ا ھ��ذه م��: قاع��دة الخ��روج م��ن الخ��الف م��ستحب  -٢
وق��ال العلم��اء إن أف��ضلیة الخ��روج م��ن الخ��الف ل��یس بثب��وت س��نة ) ٣(ال��سیوطى،

خاصة فیھ بل لعموم االحتیاط للدین ، وھو مطل�وب ش�رعا مطلق�ا ، فك�ان الق�ول 
ب��أن الخ��روج م��ن الخ��الف أف��ضل ثاب��ت م��ن جھ��ة العم��وم واعتم��اده م��ن ال��ورع 

  ً.المطلوب شرعا
م��ا وج��د الع��الم س��بیال للخ��روج م��ن الخ��الف ك��ان كل: ف��نفھم مم��ا م��ر أن��ھ -

أفضل من التوسع فیھ، كاجتناب استقبال القبلة واستدبارھا حال قضاء الحاجة مع 
 .ًوجود ساتر خروجا من الخالف بالجواز والعدم

ن�دب الوض�وء للخ�روج م�ن : أمثل�ة منھ�ا_م�ن الحنفی�ة _ وذكر ابن عابدین
  )٤(ة خالف العلماء كما فى مس الذكر أو المرأ

ًاستحباب السجود على األنف خروجا م�ن : _من الحنابلة _وذكر ابن قدامھ

  )٥(خالف من أوجبھ 

                                 
  .١٠٣ ص٢ الشھیر بالقرافى جإدریسالفروق  لشھاب الدین أبي العباسى أحمد بن  ) 1(
  .٣٦١،٣٧٣ ص ٣حاشیة ابن عابدین ج ) 2(
  .١٣٦األشباه والنظائر ص ) 3(
  .٦١ ص ١ابن عابدین ج حاشیة ) 4(
  .٥٦٠ص١المغنى ج ) 5(



 ١٩٤٧

أن�ھ ال تك�ره الب�سملة ف�ى الف�رض إذا : _من المالكی�ة _وذكر الشیخ علیش-
  .،وھذا من قبیل مراعاة الخالف ) ١(قصد بھا الخروج من خالف من أوجبھا 

  :فعاة الخالاً السیوطى شروطا لمروقد ذكر
  .ال توقع مراعاتھ في خالف آخر : أحدھا 
أن ال یخالف سنة ثابتة ، ومن ثم سن رف�ع الی�دین ف�ى ال�صالة ول�م : الثاني 

ص�لى هللا – ثاب�ت ع�ن النب�ى ألنھ الصالة من الحنفیة ، بإطالةیبال بقول من قال 
  ً. من روایة خمسین صحابیا-علیھ وسلم

بحیث ال یع�د ھف�وة وم�ن ث�م ك�ان _   أى دلیلھ –أن یقوى مدركھ :  الثالث 
  )٢(إنھ ال یصح : الصوم فى السفر أفضل لمن قوى علیھ ، ولم یبال بقول داود 

فھ��ذه قاع��دة : ینك��ر المختل��ف فی��ھ ولك��ن ینك��ر المجتم��ع علی��ھ  قاع��دة ال -٣
 یق��ع أنعظیم��ة أث��رت ف��ى ت��ضییق دائ��رة ال��شقاق وض��بطت أعظ��م أم��ر یمك��ن 

  )٣(ن القواعد التى ذكرھا السیوطى  المنكر وھى مإنكارالخالف بسببھ وھو 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .١٦٠ ص ١منح الجلیل شرح مختصر خلیل ج ) 1(
  ١٣٦،١٣٧اه والنظائر صباألش ) 2(
  .١٤١المرجع السابق ص ) 3(



 ١٩٤٨

 المبحث الثانى

   بغیر علماإلفتاءتھ وشروطھ وحكم ل وحكمھ ومنزاإلفتاءتعریف 
  

  -:ستة مطالب: ویندرج تحتھ
  

  . والفرق بینھ وبین االجتھاد والقضاءاإلفتاء تعریف -:األولالمطلب 
  - :ویندرج تحتھ ثالثة فروع

   .اإلفتاءتعریف : األولالفرع 
  . واالجتھاد اإلفتاءالفرق بین : الفرع الثانى
  . والقضاء اإلفتاءالفرق بین : الفرع الثالث

  
  .اإلفتاء حكم - :المطلب الثانى

  
  . منزلة الفتوى-:المطلب الثالث

  
  . شروط المفتى-:المطلب الرابع

  
  .ینبغى للمفتى مراعاتھ  ما-:المطلب الخامس

  
  . علم بغیراإلفتاء حكم -:المطلب السادس 

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٤٩

  المطلـب األول

  تعریف الفتوى والفرق بینھ وبین االجتھاد والقضاء
  الفرع األول

  ًتعریف الفتوى لغة واصطالحا

:  عنھ یق�ال اإلشكال مصدر بمعنى اإلبانة عن األمر ، ورفع -: لغةاإلفتاء-
ً فالنا أفتیت: ًأفتى الرجل فى المسألة واستفتیتھ فیھا فاعتنى فأفتاني إفتاء ، ویقال 

ِی��ا أیھ��ا الم��أل أفت��وني ف��ي : (ومن��ھ قول��ھ تع��الى حاكی��ا  رؤی��ا رآھ��ا إذا عبرتھ��ا ل��ھ ِ ُ َْ َ َُ َ َ َْ ُّ
َُرؤیاي َ ْ)(١(  

 اسم م�صدر بمعن�ى االفت�اء ، والجم�ع الفت�اوى والفت�اوىء -:والفتوى لغة -
والفتیا تبین المشكل من األحكام ، . أفتیتھ فتوى وفتیا اذا أجبتھ عن مسألتھ : یقال 

( وفى تفسیر قولھ تعالى ) ٢( وارتفعوا في الفتیا، إلیھتحاكموا : تفاتوا إلى فالن و
أى یب�ین لك�م : ق�ال اب�ن عطی�ة ) ٣)  (ویستفتونكم فى الن�ساء ق�ل هللا یفت�یكم ف�یھن

  ).٤(أى یفتیكم فیما یتلى علیكم ) فیھن( حكم ما سألتم ،قولھ 

ى لغ�ة لی�ست بیان�ا و، والفت� یق�ال أفت�اه ف�ى الم�سألة یفتی�ھ :وقال اب�ن األثی�ر 
 للمستفتى وتوضیح للم�سلك ال�ذى ینبغ�ى وإرشاد إعانة ھى وإنما فحسب وإخبارا

 الذى وق�ع فی�ھ، وق�د ورد ف�ى كت�اب هللا تع�الى م�ا اإلشكالأن یسلكھ للخروج من 
( یشیر إلى ذلك فیما حكاه عن ملكة سبأ عندما أتاھ�ا كت�اب س�لیمان علی�ھ ال�سالم 

) ٥) ( أفت��ونى ف��ى أم��رى م��ا كن��ت قاطع��ة أم��را حت��ى ت��شھدونقال��ت ی��ا أیھ��ا الم��أل
فاستعملت كلمة أفتونى لما فى ذلك م�ن معن�ى زائ�د ع�ن اإلخب�ار ، ورغبتھ�ا ف�ى 

  )٦(نصح قومھا فى ھذا األمر الجلیل 

  ً*الفتوى اصطالحا*

 واالجتھ��اد بمعن��ى واح��د ف��ى المعن��ى اإلفت��اءی��رى كثی��ر م��ن األص��ولیین أن 
أن المفتى یظھر األحكام الشرعیة باالنتزاع من القرآن االصطالحى على اعتبار 

                                 
  ) .٤٣(سورة یوسف من اآلیة ) 1(

  .لسان العرب البن منظور ، القاموس المحیط للفیروز آبادى ) 2( 
  ) .١٢٧ (اآلیةسورة النساء  من  ) 3(
  . بقطر األولى  الطبعة ١٤٢ ص٤المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز ج ) 4(
  ) .٣٢( سورة النمل آیة  )5(
  .١١أسامة عمر األشقر ص/   داإلفتاءفوضى   ) 6(



 ١٩٥٠

 - ولذلك یشترط ھؤالء العلماء فى المفتى نفس شروط االجتھ�ادواإلجماعوالسنة 
ال�شیخ جم�ال ال�دین :  وقد انتھج ھذا النھج بع�ض العلم�اء وم�نھم –السابق بیانھا 

غی�ر أن ) ١(دفة القاسمى حیث اعتبر المفتى والعالم والمجتھد والفقیھ ألفاظا مترا
ھناك علماء خالفوا ھذا التوج�ھ وأثبت�وا لمفھ�وم الفت�وى خ�صوصیة ف�ى التعری�ف 

 عل�م منف�رد بذات�ھ وع�ضد ھ�ذا وج�ود ف�وارق ب�ین اإلفت�اءوذلك نظ�را ل�صیرورة 
  :  ومن ھؤالء العلماء- سیأتى بیانھا– واالجتھاد اإلفتاء

 أو إل��زام ك��م هللا تع��الى ف��ى الفت��وى إخب��ار ع��ن ح-: القراف��ى حی��ث ق��ال .١
  )٢.(إباحة

 توقی��ع ع��ن هللا تب��ارك أنھ��ا بقول��ھ قی��ل ف��ى الفتی��ا -:وعرفھ��ا اب��ن ص��الح  .٢
 ).٣(وتعالى
تبیین الحكم الشرعى عن دلیل لمن " وعرفھا ابن حمدان الحرانى بقولھ  .٣

 )٤.(سأل عنھ 
أحراھم بالترجیح ألنھ قرر ما ق�رره التعریف�ان ال�سابقان :والتعریف األخیر-

أن ھذا البیان البد أن یكون ع�ن : یین لحكم هللا تعالى ، ولكنھ زاد من أن الفتیا تب
 .دلیل ال عن رأى شخص وال رؤیة خاصة وال ھوى

  . اسم فاعل أفتى فمن أفتى مرة فھو مفت:والمفتى لغة-
  .ولكنھ یحمل فى العرف الشرعى بمعنى أخص من ذلك 

بأمر دینھم ، ھذا االسم موضوع لمن قام للناس  : وعرفھا الصیرفى بقولھ-
وعل���م جم���ل عم���وم الق���رآن وخ���صوصھ، وناس���خھ ومن���سوخھ، وك���ذلك ال���سنن 

 وأدرك حقیقتھ�ا ، فم�ن بل�غ ھ�ذه المرتب�ة م�سألةواالستنباط، ولم یوضع لمن عل�م 
  )٥.(سموه بھذا االسم ومن استحقھ أفتى فیما استفتى فیھ

لف�ظ المفت�ى ف�ى الع�صر الح�الى أص�بح یطل�ق عل�ى متفقھ�ة الم�ذاھب : لكن 
لذى یقتصر أمرھم على مج�رد نق�ل ن�صوص كت�ب الفق�ھ االس�المى ، وتطبیقھ�ا ا

 من باب المج�از أو الحقیق�ة العرفی�ة اإلطالقعلى الوقائع المستفتى عنھا ، وھذا 
  . لعرف االصطالح الحكومى والعوامالموافقة

                                 
  .٥٤الفتوى ص  ) 1(
  .٣٥ ص ٤الفروق ج  ) 2(
 لمنصور بن یونس الیھوتى ج اإلرادات، شرح منتھى ٢٧ادب المفتى والمستفتى ص  ) 3(

  . ط أنصار السنة٧٥٤ ص ١
  .٣٢صفھ الفتوى والمستفتى ص ) 4(
  .٣٠٦ ص٦فى أصول الفقھ لمحمد بن بھادر بن عبد هللا الزركشى جالبحر المحیط  ) 5(



 ١٩٥١

 أنھ من األفضل – وهللا أعلم - وأكثر رأیتأكثر اإلفتاءولكن یتضح معنى -
  . والقضاء من ناحیة أخرىاإلفتاءم الفروق بین أن نوضح أھ

  
  ـــىالفـــرع الثان

   واالجتھاداإلفتاء
  

ب��ذل الفقی��ھ وس��عھ ف��ى :  ، فاالجتھ��اد یعن��ىواإلفت��اءعرف��ت س��ابقا االجتھ��اد 
تب�ین الحك�م ال�شرعى ع�ن دلی�ل : یعن�ي واإلفت�اءتحصیل الحكم الشرعى الظن�ى، 

 أحك��امو فیم��ا أش��كل علی��ھ م��ن لم��ن س��أل عن��ھ فیم��ا ن��زل ب��ھ م��ن وق��ائع وأم��ور أ
  .الشرع

  
  :وعلى ذلك فالفرق بینھما ھو 

ً یكون فیما علم قطع�ا أو ظن�ا ، بمعن�ى آخ�ر الفت�وى تك�ون ف�ى اإلفتاءأن -١

الفرعیات والجزئیات والظنیات والقطعی�ات أم�ا االجتھ�اد ف�ال یك�ون ف�ى القطع�ى 
 ب�ھ بمعن�ى تبلی�غ اإلفتاءوال یكون فیما علم من الدین بالضرورة ولكن یجوز ) ١(

  .حكمھ لمن جھلھ وبھذا تكون الفتوى فرع عن االجتھاد والتقلید
تنفرد الفتوى بكونھا مختصة بتنزی�ل الحك�م عل�ى م�سألة معین�ة ، إذ ھ�ى  -٢

اجتھاد وزیادة حیث إن حقیقة الفتوى تنزیل األحكام الشرعیة على الوقائع ، فھى 
 تنزیل األحكام ال�شرعیة عل�ى  الناس ومن المعلوم أنأفعالتطبیق االجتھاد على 

الوقائع النازلة أمر یحتاج إلى فقھ دقیق ونظر عمیق، وھذا ھو الفرق ب�ین الفقی�ھ 
المطلق وھو الذى یصنف ویدرس ، وبین الفقیھ المفتى، ھو الذى ین�زل األحك�ام 
الفقھی�ة عل��ى أح�وال الن��اس والواقع�ات ، ذل��ك أن الفقی�ھ المفت��ى أعل�ى مرتب��ھ م��ن 

  )٢.(، وأنھ یحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقھ وأدلتھالفقیھ المطلق
 :تنفرد الفتوى بأنھا تتطلب عدة شروط ال یتطلبھا االجتھاد منھا-٣ 
عل�ى - بخ�الف االجتھ�اد فالعدال�ة باإلجم�اعالعدالة فھى شرط فى المفت�ى  -١

ًشرطا فى المجتھد ، بل قد یكون المجتھد فاسقا ویك�ون اجتھ�اده   لیست-الصحیح

 )٣(ال لغیره،لنفسھ 

                                 
 ص ٢مسلم الثبوت فى أصول الفقھ  لمحب هللا بن عبد الشكور الھندى البھارى ج ) 1(

 وتصرفات القاضى  للعالمة شھاب الدین األحكام فى تمییز الفتاوى عن اإلحكام، ٣٦٢
  .١٩٥ابى العباس احمد بن ادریس القرافى  ص 

  وجھل أن االجتھاد فى كل عصر لجالل الدین السیوطى األرضالرد على من أخلد إلى ) ( 2
  .١٧٩ص

، صفة الفتوى ١٤١ ص١، المجموع للنووى ج٢١أدب المفتى والمستفتى ص  ) (3



 ١٩٥٢

ف�الفتوى م�ن ناحی�ة أھلھ�ا أع�م م�ن االجتھ�اد ألن ك�ل مف�ٍت :  وعلى ذل�ك -٢
  .مجتھد ولیس كل مجتھد مفتیا

معرفة واقعیة االستفتاء ودراسة نف�سیة الم�ستفتى والجماع�ة الت�ى یع�یش  -٣
  .وإیجابافیھا لیعرف مدى أثر الفتوى سلبا 

إلى نظر وتأمل فھو ًینفرد االجتھاد بكونھ خاصا فى المسائل التى تحتاج  -٤
خ�الص فیم��ا فی��ھ م�شقة بخ��الف الفت��وى فإنھ�ا ت��شمل جمی��ع الم�سائل س��واء كان��ت 

 ).١(المسألة منصوصا علیھا أو مستنبطة وسواء كانت بینھ أو غامضة خفیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                             
  .١٣والمفتي والمستفتي ص

   .٣٨:٣٦ :١ الموقعین جإعالم، ٤٨ ص٤الفروق ج (1) 



 ١٩٥٣

 الثالفــرع الثـ

   والقضاءاإلفتاء
  

ضى ق�ضاء فھ�و الحكم وأصلھ القطع والفصل ، یقال قضى یق�: القضاء لغة
انقضاء الشىء وتمامھ ، وم�ن : قاض إذا حكم وفصل، ومرجع معان القضاء لغة

ن وص�نعھن ، أى خلقھ�) ١) (فقضاھن سبع سماوات فى یومین(قولھ تعالى : ذلك
  .)٢)(فاقض ما أنت قاض(وقولھ تعالى 

عرفھ الفقھاء بعدة تعریفات ال تخرج فى جملتھا عن أنھ : ًالقضاء اصطالحا
  : بحكم الشرع وفصل الخصومات ومن ھذه التعریفاتماإللزا: 

  )٣.( بھ وفصل الخصوماتواإللزامتبیین الحكم الشرعى : أنھ 
  : والقضاء ھي اإلفتاء فأھم الفروق بین :وعلى ذلك 

 اإلخب��ار وإن ك��ان ی��شترك م��ع الق��ضاء ف��ى أن كلیھم��ا یقت��ضى إلفت��اءا_ ١
، أم�ا الق�ضاء إلزاماضا ال یقتضى  محإخبارابحكم هللا تعالى إال أن اإلفتاء یكون 

  .اإللزامفیقتضى 

أن حك�م القاض�ي جزئ�ي خ�اص ال یتع�دى إل�ى غی�ر : "ما قالھ اب�ن الق�یم -٢
المحكوم علیھ ، وفتوى المفتي شرعیة عامة تتعلق بالمستفتى وغیره ، فالقاض�ى 

ًیقضى قضاء معینا على شخص معین ، والمفت�ى یفت�ى حكم�ا عام�ا كلی�ا أن م�ن : ً
  ) .٤( ترتب علیھ كذا ومن فعل كذا لزمھ كذا فعل كذا

القضاء ال یكون اال بلفظ منطوق، وتكون الفتی�ا :  القرافىاإلمام ما قالھ - ٣
 ) .٥ (واإلشارةبالكتابة والفعل 

  
  
  
  
  

                                 
 ).١٢(سورة فصلت مناآلیة ) 1(
  ).٧٢(ھ آیة سورة ط) 2(
 .٢٨٥ص٦، كشاف القناع ج٤٥٩ ص٣شرح منتھى االرادات ج) 3(
 .٣٨ ص١اعالم الموقعین عن رب العالمین ج) 4(
  .٤٨،٥٤ ص٤الفروق ج) 5(



 ١٩٥٤

  
  

 ـانىالمطلـــب الثــ

  الحكم التكلیفى للفتوى
  
بین لھم  فرض على الكفایة إذا البد للمسلمین ممن ی:ألصل فى الفتوى أنھاا

أحكام دینھم فیما یقع لھم ، وال یحسن ذلك كل احد ، فوجب أن یقوم بھ م�ن لدی�ھ 
  .القدرة 
َوإذ أخ�ذ هللا میث�اق ال�ذین أوت�وا الكت�اب : ( قول�ھ تع�الى-١ -:دلیل فرضیتھا- َ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ َّ َ َ َُ َّ َ ْ ِ

ننُھ للناس وال تكتُمونُھ َلتبیِّ َُ َ ُ ُ َْ َ َِ َّ َِّ) (١.(  
ص��لى هللا علی��ھ _ رض��ى هللا عن��ھ ع��ن النب��ى -ة م��ا ورد ع��ن أب��ى ھری��ر-٢
  ).٢" (من سئل عن علم ثم كتمھ ألجم  یوم القیامة بلجام من نار "–وسلم 

 وم��ن ف�روض الكفای��ة القی��ام بإقام��ة :وف�ى ھ��ذا ال��صدد یق�ول اإلم��ام المحل��ى
الحجج العلمیة، وحل الم�شكالت ف�ى ال�دین ، ودف�ع ال�شبھ، والقی�ام بعل�وم ال�شرع 

 للحاج���ة واإلفت���اءدیث والف���روع الفقھی���ة بحی���ث ی���صلح للق���ضاء ف���سیر والح���لتكا
  )٣(.إلیھما

  :إن تحققت الشروط اآلتیة وتتعین الفتوى 
 ال یوجد فى المكان غیره ممن یتمكن من اإلجابة، فإن وجد عالم آخر أن -١

  .یمكنھ االفتاء لم یتعین على األول بل لھ أن یحیل على الثانى 
 یق�ول عب�د - رض�وان هللا تع�الى عل�یھم-ك�راموھذا ما كان یفعلھ الصحابة ال

أدركت عشرین ومائة من األن�صار م�ن أص�حاب رس�ول : الرحمن بن أبى لیلى 
 ی�سأل أح�دھم ع�ن الم�سألة ، فیردھ�ا ھ�ذا إل�ى ھ�ذا ، - صلى هللا علیھ وس�لم–هللا 

  )٤(وھذا إلى ھذا، حتى ترجع إلى األول 

ب�القوة القریب�ة م�ن الفع�ل ، أن یكون المسئول عالما ب�الحكم بالفع�ل ، أو  -٢
  .وإال لم یلزم تكلیفھ بالجواب ، لما علیھ من المشقة فى تحصیلھ

                                 
 ) .١٨٧(سورة آل عمران من اآلیة ) 1(
ما جاء فى كتمان العلم  وقال ابو عیسى /  باب/  العلم: أخرجھ الترمذى فى سننھ  كتاب) 2(

  .ن صحیح حدیث حس: 
  .٢١٦ ص٤شرح الشیخ جالل المحلى للمنھاج ج) 3(
 .٤٥ ص١المجموع للنووى ج ) 4(



 ١٩٥٥

 ال یمنع من وجوب الجواب مانع ، كأن تكون المسألة عن أمر غی�ر أن  -٣
 )١(واقع أو عن أمر ال منفعة فیھ للسائل ، أو غیر ذلك 

 حكــــم االستفتاء 

ثة واجب علیھ لوجوب العم�ل ح�سب استفتاء السائل الذى ال یعلم حكم الحاد
حكم الشرع ، وألنھ إذا أقدم على العمل من غیر علم فقد یرتكب الحرام أو یترك 

  .فى العبادة ماال بد منھ 

  :  الغزالى اإلماموفى ذلك یقول 

 منعق�د عل�ى اإلجم�اع: العاصى یجب علیھ االستفتاء واتباع العلماء ث�م ق�ال 
ھ طلب رتبة االجتھاد محال ألنھ یؤدى إلى ان أن العاصى مكلف باألحكام وتكلیف

ینقطع الحرث والنسل وتتعط�ل الح�رف وال�صنائع وی�ؤدى إل�ى خ�راب ال�دنیا ل�و 
اشتغل الناس بجملتھم بطلب العلم وذلك یرد العلم�اء إل�ى طل�ب المع�ایش وی�ؤدى 

 إال استحال ھذا ل�م یب�ق وإذا العلماء وخراب العالم ، إھالكإلى اندراس العلم بل 
  )٢(ال العلماء سؤ

 ف�ى واقعت�ھ ی�سقط عن�ھ التكلی�ف بالعم�ل إذا ل�م یفتی�ھفإذا لم یجد المكلف من 
یك��ن ل��ھ ب��ھ عل��م ، وال م��ن اجتھ��اد معتب��ر وال م��ن تقلی��د ، ألن��ھ یك��ون م��ن ب��اب 
التكلیف بما ال یطاق ، والن شرط التكلیف العلم بھ ، والقدرة ھى من�اط التكلی�ف 

  .رع كمن لم تبلغھ الدعوة ویكون حكمھ حكم ما قبل ورود الش

  

  

  

  

  

  

                                 
 .١٢٧    صـ ٤الموافقات صـ ) 1(
 .٣٧٢المستصفى ألبى حامد الغزالى صـ ) 2(



 ١٩٥٦

  

  

  المـطلب الثالـث
  منزلة الفتوى

مقام الفتوى فى دین هللا مقام عظیم ، ألن المفتى یدخل بین هللا تع�الى وب�ین 
عب��اده ف��ى ش��أن الح��الل والح��رام ، وبی��ان ال��شرائع واألحك��ام ، ف��المفتى ین��وب 

 – مق��ام النب��ى ب��التبلیغ ع��ن رب الع��المین وم��ؤتمن عل��ى ش��رعھ ودین��ھ وھ��و ق��ائم
: "  فھ�و خلیفت�ھ ووارث�ة وق�د ق�ال علی�ھ ال�صالة وال�سالم –صلى هللا علیھ وس�لم 
  )١" (العلماء ورثة األنبیاء 

العالم موقع بین هللا وبین خلقھ فلینظ�ر كی�ف : " ابن المنكدروفى ذلك یقول 
 عظ��یم الخط��ر كبی��ر اإلفت��اء أناعل��م : " الن��ووى ویق��ول اإلم��ام " ی��دخل بی��نھم 

_ ص�لوات هللا وس�المھ عل�یھم _قع كثیر الف�ضل ألن المفت�ى وارث األنبی�اء المو
ق��الوا المفت��ى موق��ع ع��ن هللا وق��ائم بف��رض الكفای��ة لكن��ھ مع��رض للخط��أ ولھ��ذا 

  )٢(تعالى

 المفتى بالترجمان عن مراد هللا تع�الى ، وجعل�ھ اب�ن الق�یم وقد شبھ القرافى
كان منصب التوقیع ع�ن المل�وك إذا : بمنزلة الوزیر الموقع عن الملك حیث قال 

بالمح��ل ال��ذى ال ینك��ر ف��ضلھ وال یجھ��ل ق��دره وھ��و م��ن أعل��ى المرات��ب ال��سنیات 
  )٣.(فكیف بمنصب التوقیع عن رب األرض والسموات 

 ھ�و مل�ك المل�وك ورب أفت�ىوكفى الفتوى شرفا وسموا ورفعة أن أول من 
وی�ستفتونكم ف�ى : " األرباب المولى ع�ز وج�ل فق�د ق�ال تع�الى ف�ى محك�م تنزیل�ھ 

  )٤" (النساء قل هللا یفتیكم فیھن 
  "  یبین لكم ما سألتم عنھ أي " فى تفسیرة لھا عطیة وفیھا یقول ابن 

  ).٥" (یستفتونك قل هللا یفتیكم فى الكاللة " وقال تعالى 

                                 
  الحث على طلب العلم : باب / كتاب العلم /  داود فى سننھ أبو  أخرجھجزء من حدیث  ) 1(
   .٧٣ـ  ص١مقدمة المجموع جـ  ) 2(
   .١٠ صـ ١ الموقعین عن رب العالمین جـ إعالم ) 3(
  ) .١٢٧ (اآلیةسورة النساء من  ) 4(
  ) .١٧٦(سورة النساء من اآلیة  ) 5(



 ١٩٥٧

_  الھدى س�یدنا محم�دإمام سید الغر المحجلین وقائد المفتین اإلفتاءثم تولى 
ھ وق�د وال غ�رو ف�ى ذل�ك ف�ذلك م�ن مقت�ضى رس�الت_ علی�ھ صلوات هللا وس�المھ 

 إل�یھم ال�ذكر لتب�ین للن�اس م�ا ن�زل إلیك وأنزلنا: " قال كلفھ هللا تعالى بذلك حیث 
  )١" (ولعلھم یتفكرون 

 ف�ى أداء وظیف�ة البی�ان وق�د – صلى هللا علی�ھ وس�لم –خلیفة النبى فالمفتى 
 أص�حابھ الك�رام ث�م أھ�ل –وس�لم  ص�لى هللا علی�ھ –تولى ھذه الخالفة بعد النب�ى 

  .العلم بعدھم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ) .٤٤(سورة النحل آیة  )1(



 ١٩٥٨

  
  

 عالمطـلب الرابـ

  شروط المفتى

 یتحقق فى المفتى فقال أن ما یجب – رحمھ هللا تعالى – النووى اإلمامذكر 
 الف��سق، أس��بابش��رط المفت��ى كون��ھ مكلف��ا م��سلما، وثق��ة مأمون��ا منزھ��ا ع��ن : " 

فس س��لیم ال��ذھن رص��ین الفك��ر ص��حیح الت��صرف ة ، فقی��ھ ال��نوءوخ��وارم الم��ر
واالستنباط متیقظا، سواء فیھ الحر والعبد والم�رأة واألعم�ى واألخ�رس إذا كت�ب 

 الفاس�ق ال ت�صح فت�واه ، ونق�ل أن واتفق�وا عل�ى :ث�م ق�ال  ..... إشارتھأو فھمت 
 یعم�ل باجتھ�اد أن المسلمین ویجب علیھ إذا وقع�ت ل�ھ واقع�ة إجماعالخطیب فیھ 

 المستور وھو الذى ظاھره العدالة ولم تختبر عدالتھ باطنا ففیھ وجھان وإمانفسھ 
  )١( جوازه كالشھادة أصحھما

ال�ركن : ف�ى كتاب�ھ المست�صفى حی�ث ق�ال ) ٢( الغزال�ىاإلم�اموقد اختصرھا 
 یكون محیط�ا بم�دارك ال�شرع متمكن�ا أن  :أحدھما: الثانى المجتھد ولھ شرطان 
  .ا وتقدیم ما یجب تقدیمھ وتأخیر ما یجب تأخیره من استثارة الظن بالنظر فیھ

ًان یكون عدال مجتنبا للمعاصى القادحة فى العدالة ، وھ�ذا ی�شترط : الثانى 

لجواز االعتم�اد عل�ى فت�واه ، فم�ن ل�یس ع�دال ال تقب�ل فت�واه فك�أن العدال�ة ش�رط 
  )٣. (القبول للفتوى ال شرط صحة االجتھاد 

 بم�ا إحاطت�ھرك الشرع وذلك عن طری�ق ًثم أوضح معنى كونھ محیطا بمدا
 یحیط بھ من القرآن والسنة مما یتعلق بآی�ات األحك�ام وأحادیثھ�ا وك�ذلك أنیجب 

 حت��ى ال یفت��ى اإلجم��اعغ��ى أن تتمی��ز عن��ده مواق��ع بفین:  ، حی��ث ق��ال اإلجم��اع
  )٤( بالقیاس ومعرفتھ بأصولھ وقواعده ، وكذلك األمر بما یتعلقاإلجماعبخالف 

                                 
   .٤١ صـ ١مقدمة المجموع  للنووى جـ  ) 1(
  .٥١٠ صـ ٢تحدث قبل ذلك عن الركن األول فى نفس االجتھاد  یراجع جـ  ) 2(
  .٥١١ صـ ٢المستصفى جـ  ) 3(
خالف البعض ومنھم بعض الحنفیة ، وابن القیم وأجازوا فتیا الفاسق .المرجع السابق  ) 4(

 إعالم ، ١٤٥ صـ٢مجمع األنھار جـ: في حاالت خاصة   یراجع تفصیل ذلك في 
   .٢٢٠ صـ٤الموقعین جـ
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 العالمین الجلیلین ال�سابقین وم�ن خ�الل أق�وال غی�رھم مم�ن  قولومن خالل
  -: أھم شروط المفتى فیما یأتى إیجازتناولوا الحدیث عن شروط المفتى نستطیع 

  .اإلسالم فال تصحح فتیا الكافر  )١

 .العقل فال تصح فتیا المجنون  )٢
 .البلوغ فال تصح فتیا الصغیر  )٣
 – أنف�ا كم�ا ذك�رت –ى العدالة وھ�ى ش�رط عن�د أكث�ر العلم�اء ألن المفت� )٤

 )١( خبر الفاسق ال یقبل أنیبین ویخبر عن الحكم الشرعى ومعلوم 
ویعد ھذا الشرط من أھم الشروط التى اش�ترطھا األص�ولیون : االجتھاد  )٥

ًفى المفتى وقد ذكرت سابقا معنى والشروط التي یجب توافرھا عارفا بكتاب هللا 

 .بناسخھ ومنسوخھ ومحكمھ ومتشابھھ 
 ال یكون اإلنسان مفتیا حتى یحفظ أربعمائة الف حدیث مع علمھ أن: ومنھا

 .بوجوه القرآن واألسانید الصحیحة والسنن 

 فى ش�رط االجتھ�اد خاص�ة وج�دنا عن�د كثی�ر األصولیونوإذا تتبعنا ما قالھ 
ولتب�ادر إل�ى منھم التشدید والتغلیظ فى الشروط التى یجب أن یتصف بھا المفتى 

فت�ون ف�ى ع�صرنا الح�الى تت�وفر ف�یھم ك�ل ھ�ذه ال�شروط ؟  مھ�ل الأذھاننا س�ؤال 
واإلجاب���ة ب���سھولة وب���ساطة ب���الطبع ال ، فم���ن یت���ولى من���صب اإلفت���اء أو ال���ذین 

 أنیتصدون للفتوى ال تتوفر فیھم جمیع ھذه الشروط بل انھ من الصعوبة بمكان 
 أدى األم��ر إل��ى إغ��الق ب��اب وإالنط��البھم بھ��ذه ال��شروط ال��صعبة ف��ى االجتھ��اد 

  .اإلفتاء فى ھذا العصر
 كالم أھل العلم فى ھذا أنوال یخفاك : " إلى ھذا بقولھ  وقد أشار الشوكانى

  )٢(الباب من قبیل اإلفراط وبعضھ من قبیل التفریط 
فى ھ�ذا الح�رج ال�شدید وج�دنا األص�ولیین المت�أخرین ق�سموا ولعدم الوقوع 
  -:المفتین إلى قسمین 

 ھو الذى تتوفر فیھ فالمفتى المستقل) المقلد (مفت مستقل وغیر مستقل  - 
 أما غیر شروط االجتھاد المذكورة وھذا النوع لم یقطع وجوده مع ندرتھ وقلتھ ،

 أو المقل�د فھ�و م�ا یحف�ظ أق�وال المجتھ�د وی�ذكرھا عل�ى س�بیل الحكای�ة ، المستقل

                                 
  ٢٩صفة الفتوى البن حمدان صـ  ) ١( 
  .  دار الفكر ٤٢٠ صـ ١ الفحول جـ إرشاد ) 2(
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ا  فتی�ا مج�ازوإنما فتیا المقلد لیست بفتیا على الحقیقة أنولذا اعتبر بعض العلماء 
  )١.(للشبھ وأقروا جواز األخذ بھذا فى ھذه األزمان لقلة المجتھدین أو النعدامھم 

توقی�ف الفتی�ا :"  فیما نقلھ عنھ الزرك�شي وفي ذلك یقول ابن دقیق العید - 
على حصول المجتھد یقضي إلي حرج عظیم ، أو استرس�ال الخل�ق ف�ي أھ�وائھم 

ً ع��دال متمكن��ا م��ن فھ��م ك��الم فالمخت��ار أن ال��راوي ع��ن األئم��ة المتق��دمین إذا ك��ان ً

اإلمام ثم حكي للمقلد قول�ھ فإن�ھ یكفی�ھ ألن ذل�ك مم�ا یغل�ب عل�ى ظ�ن الع�امي أن�ھ 
  .)٢( في زماننا على ھذا النوع من الفتیا اإلجماعوقد انتقد : حكم هللا عنده ، قال 

أن شرط االجتھاد غیر معت�د ب�ھ :  العلماء السابقین أقوالوال أقصد من  - 
 الن�وازل والم��ستجدات فالب�د فیھ�ا م��ن إحك�ام ب��ل ھ�و معتب�ر ف��ي اإلط�الق، عل�ى 

 أنھ�االمفتي المستقل ، أى المفتي المجتھد ألن الفتوي في مثل ھذه المسائل الشك 
 ھ�ذا الن�وع م�ن الفت�اوي ، ا ماع�دأم�اتفتقر إلي استخدام آلة االجتھاد واالستباط ، 

ن الت�ي یجی�دون فھمھ�ا  المجتھ�دیاألئم�ةوالتي ھي في أغلبھا نقول وحكایات ع�ن 
  ) . الغیر مستقل ( بالمفتي المقلد _ وهللا اعلم_والرجوع الیھا فیكتفي فیھا 

، واألع��راف ، واألزم��ان ، واألش��خاص ، والتحق��ق م��ن فھ��م الواق��ع _ ٦
فعلى المفت�ى أن یتع�رف عل�ى واق�ع الن�اس وع�اداتھم وال�شائع : مناطات األحكام 

 ل�یس فق�ط م�ن ی�ستطیع أن یجتھ�د ف�ي نق�ل بینھم وال یكون بمعزل ع�نھم ف�المفتى
أراء العلماء  من مظانھا األصلیة ، بل علیھ أن ی�تفھم تمام�ا واق�ع م�ستفتیھ حت�ي 

 . ینزل فتواه المنزل الصحیح وال یقع ھو في الخطأ أو یوقعھم في حرج وضیق 

إن جم�ود المفت�ى والقاض�ي عل�ى ظ�اھر  " :وفي ذلك یقول ابن عابدین  - 
عرف والق�رائن الواض�حة والجھ�ل ب�أحوال الن�اس ، یل�زم من�ھ المنقول مع ترك ال

 )٣" (تضییع حقوق كثیرة ، وظلم خلق كثیرین 

أن الم�شرع الحك�یم اعتب�ر الع�ادة والع�رف ف�ي كثی�ر م�ن :  ویعضد ذلك  - 
 ، وذلك من خالل جملة من القواعد الفقھیة التي اعتبرھا الفقھاء في كثیر األحكام

                                 
  .٤٥ صـ ١  ، المجموع جـ ٤٧ صـ ١حاشیة ابن عابدین جـ : بتصرف  ) 1(
   .٣٠٦ صـ ٦البحر المحیط  للزركشي جـ  ) 2(
   .٤٧ صـ ١مجموعة رسائل ابن عابدین جـ ) 3(
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الثابت بالعرف " وقاعدة " العادة محكمة "  المعروفة  ، ومنھا القاعدةاألحكاممن 
 )١" (ثابت بدلیل شرعي 

 وھ��ذا ھ��و ال��ذي ق��صده األص��ولیون ح��ین دع��وا المفت��ي إل��ي ض��رورة  - 
 ، ویرجع ذلك إل�ي أن ال�شریعة ل�م ت�نص عل�ى حك�م األحكامالتحقق من مناطات 

ًعدادا ال كل جزئیة بخصوصھا ، وإنما أتت بأمور كلیة وعبارات مطلقة تتنازل أ
تنح��صر م��ن الوق��ائع ، ولك��ن لك��ل واقع��ة معین��ة خ��صوصیة لی��ست ف��ي غیرھ��ا ، 
فعلي المفتي أن یتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي ، وال یت�أتي ذل�ك اال بفھ�م 

ً المستفتي جی�دا وذل�ك یتحق�ق بالتع�ایش والتفاع�ل م�ع الن�اس ، أحوالالواقع وفھم 

لفتوي تقت�ضي ذل�ك ، فكثی�ر م�ن وأیضا باستشارة متخصصین آخرین إن كانت ا
وما شابھھا _  مثالاإلكلینیكيالفتاوي التي تتعلق بالنواحي الطبیة كفتاوي الموت 

توي تتعل�ق  المتخصصین ، وان كانت الفألطباءاتفرض على المفتي استشارة _ 
ًبالنواحي الزراعی�ة كتل�ك المتعلق�ة بالمنتج�ات النباتی�ة جینی�ا فیتع�ین عل�ى المفت�ي 

 .......الزراعیین المتخصصین وھكذا استشارات 

 االن�سیاق أب�دا أن أھمی�ھ تفھ�م للواق�ع ال تعن�ي :  أن أنوه عل�ى أحبلكن  - 
ل��ضغوطھ مم��ا ی��ؤدي إل��ي مخالف��ة األحك��ام ال��شرعیة ، ففھ��م الواق��ع ال یعن��ي أب��دا 
تطویع الدین للواقع وإال لوقعنا في خطأ كبیر ، فعلینا أن ندرك البون الشائع بین 

والب�ن الق�یم . ع ومراعاتھ وبین اإلقرار بھ وصیغتھ بالصیغة ال�شرعیة فھم الواق
 ض��اع الواج��ب والواق��ع ب��ین تفل��ت م��ن الواج��ب وإالك��الم رائ��ع ف��ي ذل��ك حی��ث 

 . فالمفتي عنده ھو الجامع بین الفقھ الواجب وفقھ الواقع ) . ٢(وغربة الواقع 

لة على الواقعة أى تنزیل النص أو الع : أن یكون لدیھ ملكة فقھ التزیل_ ٧
أو النازلة، وذلك بأن یك�ون ل�دي المفت�ي الق�درة العلمی�ة عل�ى تنزی�ل ال�دلیل عل�ى 
الواقعة التي وقعت والنازل�ة الت�ي وج�دت ، وذل�ك ألن عملی�ة اإلفت�اء تتك�ون م�ن 

 :ثالث مراحل 

معرفة الدلیل من ال�نص أو العل�ة ونح�و ذل�ك ، والتع�رف : المرحلة األولي 
 . لى الدلیل المطلوب من خالل االجتھاد ع

                                 
 ، حاشیة الدسوقي  ١٤ صـ ١٣ سھل السرخسي جـ أبيالمسبوط  لمحمد بن ابن  ) 1(

 صـ ٤عرفھ الدسوقي المالكي مطبوع مع الشرح الكبیر للدردیر  جـلمحمد بن احمد بن 
٢ .   

   . ٢٨٠ صـ٤وقعین جـمعالم الإ) 2(



 ١٩٦٢

ً فقھ الواقعة والعلم  بھا لكي یتصور القضیة تصورا دقیق�ا :المرحلة الثانیة 

  .كما أشرت إلى ذلك في الشروط السابقة 

الربط بین الدلیل والواقع�ة ، وتنزی�ل الواقع�ة عل�ى ال�دلیل : المرحلة الثالثة 
  .تنزیال مطابقا 

مبادئ الكلی�ة العام�ة لل�شریعة وال  والأن ال یتجاوز في فتواه القواعد ،_ ٨
یقدم علیھا م�ا ل�یس ف�ي قوتھ�ا م�ن األدل�ة ال�ضعیفة الواھی�ة وإذا تعارض�ت معھ�ا 
نصوص جزئیة فعلیھ بالجمع والتوفیق أو الترجیح لھذه المبادئ ، وذلك ألن ھذه 
المبادئ قطعیة تضافرت علیھا مجموعة من األدلة الشرعیة فال یجوز إھمالھا أو 

  . و لیس في قوتھا تقدیم ما ھ

بم�ا فی�ھ فق�ھ الم�صالح والمفاس��د أن یك�ون لدی�ة فق�ھ المقاص�د ال�شرعیة _٩
وفق��ھ الموازن��ة بینھم��ا ف��ي حال��ة  تعارض��ھا ، وفق��ھ س��د ال��ذرائع وفق��ھ الم��آالت ، 
وذلك ألن أساس الشریعة تحصیل المصالح الخالصة بحسب اإلمك�ان ، وتعطی�ل 

ر عن�د التطبی��ق عل�ى أرض الواق��ع ،  ، ف��األمواإلمك�انالمفاس�د الخال�صة بح��سب 
وعلى واقعة المستفتي تظل بحاجة إلي النظر والتمییز ، والتقدیر لتحدید ال�راجح 
والمرج��وح ولتحدی��د أي الم��صلحتین أص��لح ف��ي دنی��اه وآخرت��ھ ولتحدی��د أھ��ون 

 . الشرین وأعظمھا ضررا 

  عل�ى أن المفت�ي ال ب�د أن ینظ�ر ف�ي:وبالنسبة للمآالت فقد نص ال�شاطبي 
الماآلت الناتجة عن فتواه فھذا أم�ر مطل�وب ومق�صود ش�رعا ، فق�د یك�ون الفع�ل 
مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب ، لكن للمستفتي فیھ مآل على خالف ما قصد فی�ھ 
، مما یؤدي إلي اجتالب مفسده تساوي المصلحة وتزی�د علیھ�ا ، فالب�د أن یطل�ق 

ھره مشروع ، وق�د ی�ؤدي المفتي حكمھ ھنا بعدم المشروعیة مع أن الفعل في ظا
اإلفتاء بعدم مشروعیة فعل الستدفاع مفسدة إلي استجالب مفسدة تساوي أو تزید 

 )١(عنھا ، فال یصح القول بعدم المشروعیة 

 أن��ھ ال ی��شترط ف��ي المفت��ي ال��ذكورة وال الحری��ة  وال :والج��دیر بال��ذكر  - 
ب�ة أو باإلش��ارة النط�ق اتفاق�ا ، فت��صح فتی�ا العب��د والم�رأة واألخ�رس ویفت��ي بالكتا

أن ال�سمع ش�رط ف�ال :  بعض الحنفی�ة فق�الوا إال المفھمة، وأما السمع فلم یشترطھ
  . تصح فتیا األصم وھو من لم یسمع أصال 

                                 
   . ١٩٤ صـ ٤الموافقات  للشاطبي جـ) 1(
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 وخ�الف األعم�ىب�صحة فتی�ا : وأما البصر فلم یشترطھ أكثر الفقھاء وقالوا 
 ).١(في ذلك المالكیة 

 اإلفت��اء ، ولك��ي یت��سني ت��وافرت ھ��ذه ال��شروط ف��ي المفت��ي ج��از ل��ھ ف��إذا م��ا
إلض�افة إل�ي م�ا س�بق م�ن افب_ للمفتي أن یخرج الفتوي على أحسن وجھ وأكمل�ھ

فینبغي ل�ھ أن یراع�ي بع�ض األم�ور وھ�ي م�ا سأعرض�ھ ف�ي المطل�ب _ شروط 
  .  اآلتي 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ، حاشیة الدسوقي ٣٠٢ صـ ٤ ، حاشیة ابن عابدین جـ١٣٠ صـ ٤ الموقعین جـإعالم ) 1(

   .  ١٣ن حمدان صـ ، صفة الفتوي الب٧٥ ص ١، المجموع جـ١٣٠ صـ ٤جـ 
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 المطلب الخامس

  ما ینبغي على المفتي مراعاتھ مع المستفتین ومع المفتین

ن خالل قراءتي لبعض النصوص الواردة عن علمائنا األجالء أستطیع أن م
ن یراعیھ��ا  منھ��ا عل��ى س��بیل أس��تنبط منھ��ا بع��ض األم��ور الت��ي ینبغ��ي للمفت��ي أ

  :المثال

 ص�لي هللا علی�ھ وس�لم –فكم مرة سئل النبي  : التأني وعدم التسرع -:أوال 
لیة الصالة والسالم ع�ن  عن شئ فما أسرع بالجواب تأدبا مع هللا ، فقد سئل ع–

الروح ، وعن أھل الكھف ، وعن ذي القرنین ، فلم یجب حتي نزل الوحي غی�ر 
عابئ بما یقولھ المشركین عندما تأخر الوحي باإلجابة علیة ، فإذا كان ھ�ذا ح�ال 

فم��ن ب��اب أول��ي م��ن ھ��م دون��ھ م��ن س��ائر _ ص��لوات هللا وس��المھ علی��ھ_النب��ي  
العجلة في الفتوي ن�وع م�ن الجھ�ل : ًالكا یقول وقال ابن وھب سمعت م. العلماء 

ًالت��أني م��ن هللا والعجل��ة م��ن ال��شیطان وھ��ذا عم��ال بق��ول : والخ��رف وك��ان یق��ول 

  )١" (التأني من هللا والعجلة من الشیطان " _ صلي هللا علیھ وسلم_ النبي

ً العالم التقي والورع إذا سئل لیفتي ت�راه متھیب�ا: التقلیل من األسئلة : ًثانیا 
 ، قال ابن وھب قال لي مالك یسألھ ال یفرح بالسؤال وال یباھي بكثرة من لإلفتاء

 أن تقل�د وإی�اكیاعب�د هللا م�ا علم�ت فق�ل : وھو ینك�ر كث�رة الج�واب ف�ي الم�سائل 
  . الناس قالدة سوء 

  وك��ان نع��م القاض��ي ی��اخل��دهق��ال ل��ي أب��و : وق��ال مال��ك ح��دثني ربیع��ة فق��ال 
ا جاءك الرجل یسألك فال یك�ن ھم�ك أن ت�تخلص مم�ا ربیعة أراك تفتي الناس فإذ

                                 
 أبو یعلي في مسنده أخرجھ : ٤٠٤ ص ـ ٤السلسلة الصحیحة جـ : قال األلباني في  ) 1(

 من طریق اللیث عن ١٠٤ صـ ١٠ ، والبھیقي في السنن الكبري جـ١٠٥٤ صـ ٣جـ 
 حسن رجالھ ثقات إسنادوھذا ... یزید أبي حبیب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك 

  .عد بن سنان وھو حسن الحدیث رجال الشیخین غیر س



 ١٩٦٥

  . سألك عنھ 

 فعلي المفتي أن یسمع السؤال أكثر من مرة ففي ذل�ك : السؤال إعادة:ًثالثا 
   -:فوائد عدیدة منھا

  . ًأن المسألة تزداد وضوحا وبیانا بتفھم السؤال  -١

 .  قد یكون ذاھال عن سؤال أوال ثم یحضر ذھنھ بعد ذلك المسئولأن  -٢
ربما بان لھ تعنت السائل وأنھ وضع المسألة فإذا غیر السؤال وزاد فیھ   -٣

أن الم�سألة لی�ست حقیقی�ة وأنھ�ا م�ن األغلوط�ات أو غی�ر  ونقص فربما ظھ�ر ل�ھ
الواق��ع الت��ي ال یج��ب الج��واب عنھ��ا ، ، ف��إن الج��واب ب��الظن إنم��ا یج��وز عن��د 

ي ال�صواب الضرورة فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فیكون التوفیق إل
 )  . ١(أقرب وهللا أعلم 

، وسعة الصدر ، والصبر عل�ى الم�ستفتي عدم التضجر من السائل : ًرابعا 
إذا علم من السائل أنھ یرید بالفعل االسترشاد ال االختبار ، فإن غلب عل�ى الظ�ن 
ًالمفتي ذلك فعلیھ أن یجیب وإذا طلب الدلیل وكان حاضرا ل�دي المفت�ي فعلی�ھ أن 

إن یدعو إلي السرور لما فیھ من زیادة وعي الم�ستفتي ، وإذا ل�م یك�ن یذكره لھ ف
عنده علم فال بأس أن یقول لھ ال یحضرني الدلیل اآلن فھ�ذا ال یعی�ب المفت�ي ب�ل 

 . أنھ من تقوى هللا تعالى 

 فعلي من یفتي أن یحترم ك�ل اآلراء ف�ي : مراعاة أدب االختالف : ًخامسا 
مفتیا آخر یفتي برأي آخر فعلیھ أن یحترمھ طالم�ا المسألة فإن أفتى برأي وسمع 

أن��ھ رأي م��ذھب معتم��د م��ستند إل��ي أدل��ة وب��راھین ، ألن الخ��الف ف��ي األم��ور 
یترجح بعضھا على بع�ضھا اآلخ�ر الفرعیة یتردد أحكامھا بین احتماالت متعددة 

  .ت حاجبمر

   اخ�تالفھم ف�ي انتق�اض-١: في الفقھ اإلسالمي ال تحصي منھ�ا وأمثلة ذلك
 الق�راءة واختالفھم في - ٢الوضوء من الدم الخارج من الجرح و القيء المتعمد 

 . إلخ ...... خلف اإلمام ، وقراءة البسملة قبل الفاتحة والجھر بآمین 

فھذا النوع من االختالف وھو اخ�تالف م�سموح تقت�ضیھ طبیع�ة الن�صوص 
ًف��إن ل��م یھ��یمن علیھ��ا أدب االخ��تالف لك��ان س��ببا أساس��یا لوق��وع  ال��شقاق والن��زاع ً

                                 
   . ١٢٨ صـ ١زاد المعاد في ھدي خیر العباد البن قیم الجوزیة جـ  ) 1(
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والنف��رة ب��ین الم��سلمین ، فم��ا ن��راه اآلن م��ن فوض��ي ، ونزاع��ات عل��ى كثی��ر م��ن 
المسائل یعود إلي عدم مراعاة أدب الخالف ، فإن كان ھن�اك أكث�ر م�ن رأي ف�ي 

راء ویتسع ص�درنا لھ�ا جمیع�ا ونأخ�ذ واحدة فما الضیر أن تقبل لكل اآلالمسألة ال
   .  اإلنكاربمبدأ ما ورد فیھ الخالف یقل فیھ

  :واحترام الرأي اآلخر یقتضي ما یلي 

ً وذل��ك عم��ال بالقاع��دة الذھبی��ة : والت��شنیع عل��ى المخ��الف اإلنك��ارع��دم *  - أ

، )١("لمختلف ولكن ینكرا المجمع علیھ ال ینكر ا: " التي ذكرھا السیوطي وھي 
  )٢" (االجتھاد ال ینقض باالجتھاد " وما ذكره  ابن نجیم أیضا من قاعدة 

 وال التشنیع على المخالف فیما یجوز االختالف فیھ مھم�ا اإلنكارجوز فال ی
ك��ان واض��حا لآلخ��رین خط��أ المخ��الف ، فالخط��أ فیم��ا ی��سوغ االجتھ��اد فی��ھ ال 
یستدعي أبدا وقوع الشقاق والنزاع وأولي وقوع التفسیق والتكفیر مھما كان ذلك 

  .خطأ 

  عموم كثیر من النصوص منھا ویشھد لذلك:  

ول��یس عل��یكم جن��اح فیم��ا أخط��أتم ب��ھ  ولك��ن م��ا تعم��دت  : [ قول��ة تع��الي -١
 3] .قلوبكم 
رف��ع ع��ن أمت��ي الخط��أ والن��سیان وم��ا : [  وال��سالم ال��صالة قول��ة علی��ة  -٢

 ٤]استكرھوا علیھ 
 ال یمن��ع م��ن اإلنك��ارالمفت��وون،  وع��دم : فعم��وم اآلی��ة والح��دیث ی��دخل فی��ھ 

 والوصول إلي الحق بل إقامة الحجة علیھ أو المحاورة معھ للخروج من الخالف
 .ھو األولي 

  
 م�ن االختالف��ات ب�ین ال�سلف فیم��ا ی�ساغ االخ��تالف فی�ھ ول��م وق�د وق�ع كثی��ر

ینكروا عل�ى بع�ضھم ال�بعض ب�ل عل�ى العك�س ق�د ورد ع�نھم م�ا ی�دل عل�ى ع�دم 
  :اإلنكار ومن ذلك 

                                 
   .٥١األشباه والنظائر للسیوطي صـ  ) 1(
   .٣٥ والنظائر البن نجیم صـ األشباه ) 2(
   ) .٥(  آیة األحزابسورة  ) 3(

 الذھبي ووافقھ الشیخین  الحاكم في المستدرك في الطالق وصححھ على شرطھأخرج ) 4( 
   .١٩٨ صـ ٢جـ 



 ١٩٦٧

ص�لي هللا _كنا نسافر مع النب�ي  ( – رضي هللا عنھ –ما ورد عن انس  -١
 )١).( یعب الصائم على المفطر ، وال المفطر على الصائم  فلم–علیھ وسلم 

إذا رأی�ت الرج�ل یعم�ل العم�ل ال�ذى اختل�ف فی�ھ وأن�ت :  ما قالھ س�فیان  -٢
 .ترى غیره فال تنھھ

نھى أحد عن�ھ م�ن إخ�وانى أن یأخ�ذ ما اختف فیھ الفقھاء فال أ: وقال أیضا .
 )٢.(ھب

 من��ھ الخ��الف ف��ى  عل�ى م��ن اجتھ��د فیم��ا ی�سوغإنك��ارال : ق�ال اب��ن مفل��ح  -٣
  )٣.(الفروع
لیس للمفتى وال للقاضى أن یعترض على من خالفھ إذا لم : قال النووى  -٤

ًیخالف نصا أو اجماعا أو قیاسا جلیا ً ً).٤( 
م�سائل االجتھ�اد م�ن عم�ل فیھ�ا بق�ول بع�ض العلم�اء ل�م : قال ابن تیمیة  -٥

 )٥.(ینكر علیھ ولم یھجر ، ومن عمل بأحد القولین لم ینكر علیھ 

:  سئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف اإلمام فیما لم یجھر بھ ن فقال -٦
 - ص��لى هللا علی��ھ وس��لم–هللا إن ق��رأت فتل��ك ف��ى رج��ال م��ن أص��حاب رس��ول 

  )٦.(أسوة

، وأن ال یعتقد أنھم تعمدوا ترك الحق ال�ذى ب�ان  الظن بالعلماء إحسان-ب*
م ف�ى خالفھ�م ل�ھ ، ب�ل ول�ذا ف�ال یعتق�د ھلك�تھ–مع احتمال أنھ ھو المخط�ىء –لھ 

إذا حك�م الح�اكم : " ًیلتمس لھم العذر فى ذلك عمال بقول�ھ علی�ھ ال�صالة وال�سالم 
  )٧." (فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران ، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر 

وم��ا أروع م��ا قال��ھ عل��ى ب��ن أب��ى طال��ب لطلح��ة ب��ن عبی��د هللا وك��ان بینھم��ا 
یجعلن�ى هللا وإی�اك ف�ى ال�ذین ق�ال هللا ع�ز إن�ى ألرج�و أن :"خالف فى یوم الجمل

) ٨،٩) (ًونزعنا ما فى صدورھم من غل إخوانا على سرر متقابلین:  (وجل فیھم 

                                 
 رسول هللا صلي هللا أصحابلم یعب : باب /  الجاري في صحیحة كتاب الصوم أخرجھ ) 1(

    .واإلفطارعلیھ وسلم بعضم بعضا في الصوم 
  .٦٩ ص٢الفقیھ والمتفقھ ج ) 2(
   .١٨٧ ص١اآلداب الشرعیة ج )3(
  .٢٤ ص٢شرح النووى على صحیح مسلم ج )4(
  .٢٠٧ ص٢جموع الفتاوى جم )5(
  .٥٤ ص١١التمھید البن عبد البر ج ) 6(
  .سبق تخریجھ  ) 7(
  ).٤٧(سورة الحجر آیة  ) 8(
 وصححھ ، أخرجھ البیھقى فى السنن الكبرى ٥٦١٣أخرجھ الحاكم فى المستدرك  ) 9(



 ١٩٦٨

  .لیبرھن على إحسان الظن بالمخالف والتأدب معھ 
  

ن الخ�الف أالتى تؤكد ھذا المبدأ الراق�ى ف�ى  وھناك كثیر من أقوال العلماء
   -:منھا على سبیل المثال 

وكثی�ر م�ن مجتھ�دى ال�سلف والخل�ف ق�د :"  ب�ن تیمی�ة اإلس�المخ قول شی -١
ق�الو وفعل�وا م��ا ھ�و بدع��ة ول�م یعمل��وا أن�ھ بدع��ة ، أم�ا األحادی��ث ض�عیفة ظنوھ��ا 
صحیحة ، وأما اآلیات فھو منھا ما لم یرد منھا، وأما الرأى رأوه ، وفى المسألة 

 أن تؤاخ�ذنا ربن�ا ال" نصوص لم تبلغھم وإذا التق�ى الرج�ل رب�ھ  دخ�ل ف�ى قول�ھ 
  )١،٢" (نسینا أو أخطأنا 

مابرح أولو الفتوى یختلفون فیحل ھذا :" نصارى قول یحیى بن سعید األ -٢
ویح��رم ھ��ذا ، ف��ال ی��رى المح��رم أن المح��ل ھل��ك لتحلیل��ھ، وال ی��رى المح��ل أن 

 )٣.(المحرم ھلك لتحریمھ

أو رب�ا  م�ن أح�ل نك�اح المتع�ة:   مثل حتى فى المتأولین فى خالف شاذ - 
إن ھ�ؤالء من�درجون تح�ت : ف�ال یج�وز أن یق�ال: ل یق�ول ع�نھم اب�ن تیمی�ة الفض

ما كان لھ�م  ل–أي الوعید الوارد فى النصوص الشرعیة لمن فعل ذلك _ الوعید 
 )٤......(أخرى لدوافع أو بھ اتأولوالعذر الذى 

وف�ى ذل�ك یق�ول  :  أن ال یؤدى الخالف إلى جفوة وفتنة بین المختلف�ین-ج
 ك��انوا یتن��اظرون ف��ى الم��سائل العلمی��ة والعملی��ة م��ع بق��اء األلف��ة  "اإلس��المش��یخ 

ھاجرا لم یبق بین والعصمة وأخوة الدین ولو كان كلما اختلف مسلمان فى شيء ت
 ) .٥" (إخوةوال المسلمین عصمة 

فف�ى الح�وار ینبغ��ى عل�ى الم��سلم أن یتواض�ع إلخوان��ھ ، وأن یلت�زم طل��ب  -
وأن�ا أو (  بقولھ تعالى فى مجادلتنا للك�افرین الحق فى حواره معھم كما علمنا هللا

  ).٦) ( لعلى ھدى أو فى ضالل مبینإیاكم
وینبغ��ى أن یك��ون جدال��ھ معھ��م ب��التى ھ��ى أح��سن ،  فق��د ق��ال هللا تع��الى ف��ى 

                                                                             
  .١٧٣ ص٨ج) ١٦٤٩(

  ).٢٨٦(سورة البقرة آیة  ) 1(
   .١٧٠ ص ٤الفتاوى ج ) 2(
   .٨٠ ص٢ن العلم ججامع بیا ) 3(
  .٦٦رفع المالم عن األئمة األعالم ص ) 4(
   .١٧٣-١٧٢ ص٤الفتاوى ج ) 5(
  ).٢٤(سورة سبأ آیة  ) 6(



 ١٩٦٩

وق�ال ف�ى ) ١) ( بالتى ھى أحسنإالوال تجادلوا أھل الكتاب : (جدال أھل الكتاب 
  ).٢) (ًوقولوا للناس حسنا(حق غیرھم 

غ�ى لإلن�سان أن ب ، فیناألخ�القوھذا كل�ھ ح�ق عل�ى مك�ارم :" ال القرطبى ق
ًیكون قولھ للناس لینا ووجھھ منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسنى والمبتدع من  ً

غی��ر مداھن��ھ وم��ن غی��ر أن ی��تكلم مع��ھ بك��الم یظ��ن أن��ھ یرض��ى مذھب��ھ ، ث��م ق��ال 
  )٣.(فیدخل فى ھذه اآلیة الیھودى والنصارى فكیف بالحنفى

كل مسألة حدثت فى اإلسالم ، : عن بعض المفسرین قولھ ونقل الشاطبي -
ما اختلف الناس فیھا ، ول�م ی�ورث ذل�ك االخ�تالف بی�نھم ع�داوة وال بغ�ضاء وال 
فرق��ة ، علمن��ا أنھ��ا م��ن م��سائل اإلس��الم ، وك��ل م��سألة ط��رأت فأوجب��ت الع��داوة 

  )٤. (ر الدین فى شيء والتناحر ، والتنابز والقطیعة ، علمنا أنھا لیست من أم
ً ما رأیت أعقل من الشافعى ، ناظرتھ یوما ف�ى :ونقل عن یوسف الصدفى 

أب�ا موس�ى ال ی�ستقیم أن ال نك�ون  ی�ا: مسألة ثم افترقنا ولقیتھ فأخ�ذ بی�دى ث�م ق�ال
  .ًإخوانا وإن لم نتفق فى مسألة

كالم��ى ص��واب یحتم��ل الخط��أ : ًوورد ع��ن ال��شافعى أی��ضا قولت��ھ ال��شھیرة 
  . الخصم خطأ یحتمل الصواب وكالم

ھ�ذا ی�دل عل�ى كم�ال عق�ل ھ�ذا اإلم�ام وفق�ھ : ًوقال الذھبى تعلیقا على ھ�ذا 
  )٥.(نفسھ، فما زال النظراء یختلفون

  أن��ھ ل��و ك��ان الغ��رض األساس��ى م��ن االخ��تالف ھ��و :نخل��ص مم��ا س��بق 
ًالوصول إلى الحق ما رأینا نزاعا وال شقاقا یخ�رج   ع�ن نط�اق االخ�تالف أحیان�اً

  .علمى ال

 م�ن الحنفی�ة خالف�ا أب�ا حنفی�ة ف�ى العدی�د م�ن الم�سائل ، وھا ھم�ا ال�صاحبان
وخالف ابن القاسم اإلمام مال�ك ، وك�ذا أص�حاب ال�شافعى خ�الفوه ف�ى العدی�د م�ن 
المسائل ، وخالف ابن الق�یم واب�ن تیمی�ة اإلم�ام أحم�د اب�ن حنب�ل ، ول�م یع�ب اح�د 

 .األدب الجم فى اختالفھم اللتزامھمعلى ھؤالء ھذا االختالف ، وذلك 
  
  
  

                                 
  ) .٤٦(سورة العنكبوت آیة  ) 1( 
  ) .٨٣(سورة البقرة آیة  )  2(
   .٢ ص١٦الجامع ألحكام القرآن ص  ) 3(

   .١٨٦ ص٤الموافقات فى أصول الشریعة ج ) 4( 
   .٦٣٠ ص١الم النبالء جسیر أع ) 5(



 ١٩٧٠

  
  
  
  
  

  المطلب السادس

  حكم الفتوى بغیر علم
  

: ( ق�ال تع�الى) ١( على تحریم الفتوى ف�ى دی�ن هللا بغی�ر عل�م اإلجماعانعقد 
 ال��سمع والب��صر والف��ؤاد ك��ل أولئ��ك ك��ان عن��ھ إنل��ك ب��ھ عل��م  ل��یس وال تق��ف م��ا

  )٢) (ًمسئوال
قال ابن عباس فى تفسیر اآلیة  فتوى اإلنسان بغیر العلم ، :ومن جملة ذلك 

بھ علم ، وقال ابن   بما لیس لكأحداال ترم : اى ال تقل ، وقال العوفى : الكریمة 
ال تقل رأیت ولم تره ، وس�معت ول�م ت�سمع، وعمل�ت ول�م تعل�م ، ف�إن هللا : قتاده 

  ) .٣(سائلك عن ذلك كلھ
  .....أن هللا تعالى نھى عن القول بال علم : فمضمون ما ذكروه 

 الن��اس ، إض��اللوألن��ھ یت��ضمن الك��ذب عل��ى هللا تع��الى ورس��ولھ ویت��ضمن 
  :وھو من الكبائر وذلك 

َقل إنما حرم ربِّي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن واإلثم :( لقولھ تعالى  -١ َْ
ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ َ َّ َّ ِ ْ ُ

ْوالبغي بغیر الحق وأن تشركوا با� ما لم ُی َ ُ َُ ِ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ ِْ ْ َْ ِّ ْ َْ َنزل بھ ُسلطانا وأن تقولوا على هللا ما ْ ِ َ ََّ َ ُ ُِّ ََ َْ َْ ً ْ ِ ِ
َال تعلُمون َ َْ َ) (٤(  

 .فالتقول على هللا ما ال نعلم قرنتھ اآلیة الكریمة بالفواحش والبغى والشرك

صلى هللا علی�ھ – ولما ورد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النبى  -٢
ًانتزاعا ینتزعھ من العباد ، ولكن العل�م یقبض العلم  إن هللا ال: (  أنھ قال -:وسلم

                                 
   .١٢٦ ص ١ الموقعین جإعالم ) 1(
  ) .٣٦( آیةاإلسراءسورة  ) 2(
   .٥٥ ص٧ القرآن جألحكام، الجامع ٤٥ ص٢تفسیر ابن كثیر ج ) 3(
   .٣٣سورة األعراف آیة  ) 4(



 ١٩٧١

 اً جھ�اال  ف�سئلوا، ف�أفتورؤوساًبقبض العلماء ، حتى إذا لم یبق عالما اتخذ الناس 
 ).١) (بغیر علم ، فضلوا وأضلوا

 بغیر علم فى كثی�ر م�ن اإلفتاءمن – صلى هللا علیھ وسلم –وقد حذر النبى 
 : منھا على سبیل المثالاألحادیث

س�مع : ھرى عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أنھ قال ما روى الز-١
 ھلك من ك�ان ق�بلكم بھ�ذا إنما: ًقوما یتدارءون فقال_ صلى هللا علیھ وسلم -النبى

ضربوا كتاب هللا بعضھ ببعض ما علمتم من�ھ فقول�وا وم�ا جھل�تم من�ھ فكل�وه ال�ى 
  ).٢" (عالمھ
   أن یكلھ ال�ى عالم�ھ ًفأمر علیھ الصالة والسالم من جھل شیئا من كتاب هللا-

  )٣(وال یتكلف من القول ما ال یعلمھ 
من أفتى بغیر علم فعلیھ لعنة هللا والمالئك�ة :" وقال علیھ الصالة والسالم-٢

  )٤" (والناس أجمعین
فمن أفتى بغیر علم ولم تتوافر فی�ھ ال�شروط ال�سابقة وتج�رأ عل�ى  :  وعلیھ

 عدمھ ، فھو كاألعمى ال�ذى ال  فھو عاص آثم ألنھ ال یعرف الصواب مناإلفتاء
أال یظ�ن أولئ�ك أنھ�م مبعث�ون " یقلد البصیر فیم�ا یعتب�ر ل�ھ الب�صر ،لقول�ھ تع�الى 

  )٥" (لیوم عظیم*
( - رضى هللا عن�ھ- المروى عن أبى ھریرة- صلى هللا علیھ وسلم–ولقولھ 

  ).٦) (من أفتى بغیر علم كان إثمة على من أفتاه
ألم��ر م��نعھم كم��ا فع��ل بن��و أمی��ة ، وم��ن یل��زم ول��ى ا: وق��ال اب��ن الج��وزى -

  )٧(ًتصدى للفتیا ظانا أنھ من أھلھا فلیتھم نفسھ ولیتق ربھ 
   بغیر علم والمحذرة منھ اإلفتاءمن أجل ھذه النصوص وغیرھا الناھیة عن 

 یق�دم أنًال ینبغى أبدا التجرؤ على الفتوى ، وأن یحسب المفتى الف ح�ساب قب�ل 
 األسوة الحسنة والقدوة الطیب�ة ف�ى ذل�ك فق�د نق�ل لحولنا فى السلف الصاعلیھا ، 

                                 
كیف یقبض العلم ، وأخرجھ مسلم : العلم  باب : أخرجھ البخارى فى صحیحھ  كتاب  ) 1(

رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن : العلم  باب :  كتاب-اللفظ لھ  و–فى صحیحھ 
  .آخر الزمان

  - عبد هللا بن عمرو–رواه احمد فى مسنده  ) 2(
   .١٢٦ ص ١زاد المعاد ج ) 3(
  . القاسم الطائى وھو ضعیفأبورواه بن عساكر فى تاریخھ وفیھ  ) 4(
  ).٥،٤(سورة المطففین آیة  ) 5(
  . وصححھ ، ووافقھ الذھبى -رضى هللا عنھ–من حدیث أبى ھریرة –م أخرجھ الحاك ) 6(
   .١٢٦ ص١ الموقعین جإعالم ) 7(



 ١٩٧٢

 اإلفت�اءعن كثیر من العلماء ما یدل على توقیھم الحذر الشدید فى األمر وتھی�بھم 
  :، من ھذا

   لیلى تراَد الصحابة للجواب عن المسائل وعضد ذلك أبىما نقل عن ابن  -١
اه وال ی�ستفتى ما م�نھم م�ن یح�دث بح�دیث إال ود أخ�اه كف�اه إی�:" ما نقلھ النووى 

أدرك�ت مائ�ة وع�شرین " ، وق�ال اب�ن لیل�ى " ود أن أخاه كفاه الفتی�ا إالعن شيء 
 حت�ى ترج�ع ال�ى األخ�ر إل�ىًصحابیا كانت المسألة تع�رض عل�ى اح�دھم فیردھ�ا 

  ".األول
ًأج�رأ الن�اس عل�ى الفتی�ا أقلھ�م علم�ا، فال�ذى : ونقل عن سفیان وس�حنون  -٢

ً ، ال یتجرأ علی�ھ إال حی�ث یك�ون الحك�م جلی�ا تاءلإلفًینبغى للعالم أن یكون متھیبا 

ًفى الكتاب أو السنة أو یكون مجمعا علیھ ، أما فیما عدا ذل�ك مم�ا تعارض�ت فی�ھ 

األقوال والوج�وه وخف�ى حكم�ھ ، فعلی�ھ أن یتثب�ت ویتری�ث حت�ى یت�ضح ل�ھ وج�ھ 
 .الجواب ، فإن لم یتضح لھ توقف

ب�ن اب�ى جعف�ر رض�ي هللا  نصب أعینھم ما ورد عن عبی�د هللا فقد وضعوا-
 عل��ى أج��رئكم عل��ى الفتی��ا أج��رئكم: _ علی��ھ ال��صالة وال��سالم -ع��ن النب��ي_ عن��ھ 
 )١"(النار

على ألسنة نج�وم ھ�ذه األم�ة م�ن " أدرىال "  كثیرا ما استخدمت كلمة :لذا 
صحابة وتابعین وأئمة مذاھب إذا سئل أحدھم عما ال یعلم ، فقد نقل ذلك عن ابن 

والقاسم بن محمد والشعبى ومالك وغیرھم ، فقد نقل عن -ارضى هللا عنھم-عمر
 مالك أنھ ربم�ا ك�ان ی�سأل ع�ن خم�سین م�سألة ف�ال یجی�ب ف�ى واح�دة منھ�ا إلماما

وكان یقول من أجاب فینبغي قبل الجواب أن یع�رض نف�سھ عل�ى الجن�ة والن�ار ، 
 م��ن فق��ھ الع��الم أن یق��ول ال اعل��م فإن��ھ -:أی��ضاوكی��ف خالص��ھ ث��م یجی��ب ، وق��ال 

 أنینبغ��ى للع��الم : س��معت اب��ن ھرم��ز یق��ول : ل��ھ الخی��ر ، وق��ال  ع��سى أن یتھی��أ
  .إلیھًیورث جلساءه من بعده ال أدرى حتى یكون ذلك أصال فى أیدیھم یفزعون 

  .ال أدرى نصف العلم : وقال الشعبى 
 مالك فسألھ عن شيء فمك�ث إلىجاء رجل : وقال عبد الرحمن بن مھدى -

ًیا أبا عبد هللا إنى أرید الخروج ف�أطرق ط�ویال ورف�ع رأس�ھ : ًأیاما ما یجیبھ فقال

شاء هللا یا ھذا إنى أتكلم فیما احتسب فیھ الخی�ر ول�ست أح�سن م�سألتك  ما: فقال 
  .ھذه 

  ).٢(ال أدرى : سمعت احمد بن حنبل یكثر أن یقول : وعن األثرم قال-

                                 
  ً. مرسال٢٧ ص١رواه الدارمي ج ) 1(

   .١٢٧ ص١، وزاد المعاد ج٤١،٤٠ ص١المجموع شرح المھذب ج ) 2( 



 ١٩٧٣

 -  عنھ رضى هللا-سئل أبو بكر الصدیق:  عن أبى ملیكة قال  أیوبوروى -
أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى وأین أذھب وكیف أصنع إذا أن�ا : عن آیھ فقال

  ).١"(قلت فى كتاب هللا بغیر ما أراد هللا بھا
تن��زل ب��ھ الحادث��ة فیجم��ع لھ��ا ال��صحابة - رض��ى هللا عن��ھ–وك��ان عم��ر -

لم یكن أحد أھیب مم�ا ال یعل�م م�ن ( ویستشیرھم فیھا ، قال ابن سیرین رحمھ هللا
  ).٢) (بكر ولم یكن أحد بعد أبى بكر أھیب مما ال یعلم عمرأبى 

 س�افر ف�یھن إذاخم�س : ق�ال -رض�ى هللا عن�ھ–وروى عن على بن طال�ب -
 الیمن كن فیھ عوضا من سفره ال یخشى عب�د إال رب�ھ ، وال یخ�اف إال إلىرجل 

أن ذنبھ وال یستحى من ال یعلم أن یتعلم وال یستحى من یعلم اذا سئل عما ال یعلم 
  )٣.(هللا أعلم والصبر من الدین بمنزلة الرأس من الجسد : یقول

خرجن�ا م�ع عب�د هللا ب�ن عم�ر : وروى الزھرى عن خالد بن أسلم أنھ ق�ال -
نعم ، قال س�ألت عن�ك ، :  أنت عبد هللا بن عمر قال: نمشى فلحقنا أعرابى فقال 

   أن��ت: ال ال أدري ق��: ف��دللت علی��ك ، ف��أخبرني أت��رث العم��ة ، ق��ال اب��ن عم��ر 
فلم�ا أدب�ر قب�ل اب�ن عم�ر : نعم اذھب الى العلماء بالمدین�ة فاس�ألھم : ال تدرى قال

  ).٤(دريأال : قال أبو عبد الرحمن سئل عما ال یدرى فقال" ًنعما"یدیھ فقال 
 من كان عنده  علم فلیقل بھ ومن لم یك�ن -رضى هللا عنھ-وقال بن مسعود-

َقل ما أسألكم علیھ من أجر وما أن�ا : () قال لنبیھعنده علم فلیقل هللا أعلم فان هللا  َ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ ُْ ُ

َمن الُمتكلفین َِ ِِّ َ َ ْ) (٥(  
من أفتى الناس فى :  -رضى هللا عنھما-وصح عن ابن مسعود وابن عباس-

  ).٦(كل ما یسألونھ فھو مجنون 
العل�م ث�الث كت�اب ن�اطق وس�نة "رض�ى هللا عنھم�ا–قال عب�د هللا ب�ن عم�ر -
  ".أدرىوال  ةمحكم
  .)٧(ًألن یموت الرجل جاھال خیر لھ أن یقول ما ال یعلم: وقال ابن سیرین-

                                 
لمعاد ، ذكره ابن القیم فى زاد ا)١٧٩١(الزكاة : كتاب / أخرجھ ابن ماجھ فى سننھ  ) 1(

   .١٢٧ ص١ج
، مسلم فى صحیحھ  ٤٤٣٥تفسیر القرآن الكریم : كتاب /البخارى فى صحیحھ :یراجع  ) 2(

  .من حدیث عبد هللا بن مسعود)  ٥٠٠٧(صفة یوم القیامة والجنة والنار : كتاب
 ١ ، ذكره ابن القیم زاد المعاد ج٢٩ ص١٠أخرجھ البیھقى فى شعب اإلیمان ج ) 3(

  .٢٧ص
  .التوقى عن الفتیا والتثبت فیھا: باب/ بیھقى فى المدخل إلى السنن الكبرىأخرجھ ال ) 4(
  ) .٨٦(آیة ) ص ( سورة  ) 5(
   .١٢٧ ص١زاد المعاد ج ) 6(
   .١٢٧ ص١زاد المعاد ج ) 7(



 ١٩٧٤

 



 ١٩٧٥

 

 المبحــــــــث الثالث

  أشھر الفتاوى الشاذة

  :ویندرج تحتھ ثالثة مطالب

  .معنى شذوذ الفتوى: األولالمطلب 

  .أشھر الفتاوى الشاذة المخالفة لجماھیر أھل العلم: المطلب الثانى

  :تھ فرعانویندرج تح

  .فتوى ثبوت الحرمة برضاع الكبیر: الفرع األول

  .فتوى حل شرب البیرة التى ال تسكر: الفرع الثانى

  .أشھر الفتاوى الشاذة المخالفة للحق: المطلب الثالث

  :ویندرج تحتھ تالثة فروع

  . من یفتى بفتاوى خاطئةإلیھاالشبھ التى استند : األولالفرع 

  . إمامة المرأه للرجل فى الصالةفتوى جواز: الفرع الثانى

  .اشترط موافقة الزوجة لصحة الطالق: الفرع الثالث



 ١٩٧٦

  المطــــــلب األول
  ًتعریف الشذوذ لغة واصطالحا

:  خالفھم ویقالأو الجماعة انفرد عن إذامصدر شذ بشذ شذوذا : الشذوذ لغة
  .خرج عن القاعدة وخالف القیاس: شذ عن الجماعة وشذ الكالم

 انف�رد إذا:  الخارج عن الجماعة وشذ الرجلأوالمنفرد عن غیره ، : والشاذ
  )١.(عن أصحابھ وكذا كل شيء منفرد فھو شاذ

  ً:الشذوذ اصطالحا

ًك��ان مق��ابال للم��شھور أو ال��راجح أو  ھ��و م��ا: ال��شاذ عن��د الحنفی��ة والمالكی��ة

  .الصحیح

  .الرأى المرجوح أو الضعیف أو الغریب:  قصدوا بالشاذ أنھمأى 

األص��ح مقاب��ل لل��صحیح ، وال��صحیح مقاب��ل : ب��ن عاب��دین ف��ى حاش��یتھق��ال ا
  )٢.(للضعیف

 العمل بالشاذ إلىخروج المقلد من العمل بالمشھور : وفى فتح العلى المالك 
صحیح عند كل من قال بعدم لزوم تقلید . الذى فیھ رخصة من غیر تتبع للرخص

  )٣.(األرجح

لك�ن . تعری�ف ص�ریح لل�شذوذال یوج�د ل�دى ال�شافعیة: ع�ن ال�شافعیة الشذوذ
ق��د یح��زم نح��و ع��شرة م��ن الم��صنفین ب��شيء وھ��و ش��اذ : ورد ع��ن الن��ووى قول��ھ

  ).٤( الراجح فى المذھب ومخالف لما علیھ الجمھورإلىبالنسبة 

نج��د ان��ھ ق��صد بال��شاذ مخالف��ة م��ا علی��ھ : وبإمع��ان النظ��ر فیم��ا قال��ھ الن��ووى
  .حنفیة والمالكیةالجمھور مقابل الراجح اى انھ قریب جدا من تعریف ال

 بال��شاذ فی��شملھ كالمھ��م ع��ن ال��ضعیف -فیم��ا نعل��م-فل��م یعب��روا:  الحنابل��ھأم��ا

                                 
  .المعجم الوسیط، لسان العرب، والمصباح المنیر ) 1(
   ٥٠ ص١حاشیة ابن عابدین ج ) 2(
   ٦٣ ، ص٦٢ ص١فتح العلى المالك ج ) 3(
   .٨٣ ص١المجموع ج ) 4(



 ١٩٧٧

  )١.(ومنعھم العمل بھ دون ترجح

إن ح��د :  اب��ن ح��زم ق��د تن��اول معن��ى ال��شذوذ وق��ال عن��ھأن: والج��دیر بال��ذكر
ال��شذوذ ھ��و مخالف��ة الح��ق ، فك��ل م��ن خ��الف ال��صواب ف��ى م��سألة م��ا، فھ��و فیھ��ا 

 وإذا بھ، واألرضوالحق ھو األصل الذى قامت السموات :" ن قالإلى أ......شاذ
كان الحق ھو األصل فالباطل خروج عنھ، وشذوذ منھ، فلما لم یجزأن أن یك�ون 

  ).٢" (الحق شذوذا ولیس إال حق أو باطل ، حیث إن الشذوذ ھو الباطل
  : لھ معنیینأن اذا تأملنا معنى الشذوذ عند الفقھاء وجدنا :تعقیب
مخالف��ة م��ا علی��ھ الجمھ��ور والعم��ل بال��ضعیف والمرج��وح وھ��ذا م��ا :اأولھم��

  .غلب الفقھاء أذھب الیھ
  .نھ ھو الباطلاذ ھو مخالف الحق والصواب ، أى أ الشأن :ثانیھما

- التى انت�شر نطاقھ�ا ف�ى ع�صرنا الح�الى ف�ى رأی�ىاإلفتاءفوضى وظاھرة 
عنیی�ھ المختلف�ین، فھن�اك  بم- ال�شاذةب�اآلراء اإلفت�اء تتمثل بجالء ف�ى –وهللا اعلم 

ف�ى بع�ض -فتاوى شاذة العتمادھا عل�ى اآلراء ال�ضعیفة والمرجوح�ة والم�ردودة
وھ��ى فت��اوى خاطئ��ة جانبھ��ا :  وھن��اك فت��اوى ش��اذة ب��المعنى الث��انى– األحی��ان
  .الصواب

 وك�ذا األول للفتاوى ال�شاذة ب�المعنى أمثلة فى المطلبین القادمین وسأعرض
  .معنى الثانى للفتاوى الشاذة بالأمثلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   .٣٥٨ ص٥الموسوعة الفقھیة الكویتیة ج ) 1(
  . مصر -اإلمام  تحقیق أحمد شاكر مطبعة ٦٦٢ ص٥اإلحكام فى أصول األحكام  ج ) 2(



 ١٩٧٨

  المطلـــــــــــب الثانى

  الفتاوى الشاذة المخالفة لجماھیر أھل العلم

ال�دول  مما ال یخفى على احد حالة التردى والفوضى التى تعیشھا كثیر م�ن
ًاإلس����المیة والت����ي تظھ����ر جلی����ا ف����ى ت����ردى الحال����ة االقت����صادیة، وال����سیاسیة 

وأصدق مثال على لى تردى الحالة الدینیة،،واالجتماعیة ، وبالطبع انعكس ھذا ع
فوض��ى الفت��اوى الت��ى نعی��شھا، فالفت��اوى تنھ��ال عل��ى الن��اس م��ن ك��ل ح��دب :ذل��ك

وص���وب مم���ن ھ���و أھ���ل للفت���وى ومم���ن ل���یس أھ���ال لھ���ا، خاص���ة ف���ى الب���رامج 
التلیفزیونیة التى تستضیف من ھ�و متخ�صص وم�ن ل�یس بمتخ�صص، فظھ�رت 

 ل��م تت��وافر ف��یھم ش��روط المفت��ى  لھ��ا مم��نبأھ��لفت��اوى ش��اذة ت��صدر عم��ن ل��یس 
 ل�م -عل�مأوهللا –وفتاوى شاذة  أخرى صدرت عن متخص�صین لك�نھم ف�ى رأی�ى 

یراع��وا هللا فیم��ا یقول��ون بن��شرھم بع��ض الفت��اوى المعتم��دة عل��ى آراء ض��عیفة 
 تناسو مدى التأثیر السلبى لمثل أو ونسو اإلعالمیة الضجة إثارةمردودة بغرض 

 -س�المى خاص�ة عل�ى ال�صعید الع�المى ال�ذى یل�تقطإلھذه الفتاوى على المجتمع ا
سالمى والنیل منھ، وإثارة  مثل ھذه الفتاوى للطعن فى الدین اإل-وبسرعة مزھلة

 مثل أنالتھكم والسخریة من ھذا الدین السامي، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
یا  المجتم��ع وت��شغلھم بق��ضاأوس��اطھ��ذه الفت��اوى تثی��ر الج��دل والقی��ل والق��ال ب��ین 

 حثھم على األولىمتردیة كان ..  اقتصادیة وسیاسیةأوضاعفرعیة تافھھ فى ظل 
 ض�ربوا ع��رض الح��ائط أنھ��م أی�ضااالن�شغال بھ��ا واالھتم�ام بھ��ا ، كم�ا ال یخف��ى 

ببعض الشروط التى ینبغى توافرھا فى المفتى من فھم الواقع ومراعاة الم�صالح 
 الذرائع وفقھ المآالت ف�أین ك�ل العامة المعروف بفقھ المصالح والمفاسد وفقھ سد

  .!ذلك من ھذه الفتاوى غیر المسؤلة
  : ضعیفة مردودةأدلة الفتاوى التى اعتمدت على أشھرومن 

  .فتوى ثبوت الحرمة برضاع الكبیر-١
  .نھا ال تسكرألحل شرب البیرة -٢
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٧٩

  األولالفرع 

  فتوى ثبوت الحرمة برضاع الكبیر

  :نص الفتوى

باالعت��داد برض��اع  " األزھ��ریئ��ة الت��دریس بجامع��ة أفت��ى أح��د أع��ضاء ھ
  ".الكبیر

 " إلباح�ة زمیلھ�ا ف�ى العم�ل ، إرض�اعأنھ یبیح للمرأة العاملة : ومفاد فتواه
إن فتواه توضح :  اقتضت ظروف العمل ذلك وقال إذابینھما ، " الخلوة الشرعیة

لخلوة ب�ین  اإلباحة الكبیر إرضاعحكما شرعیا ورد فى السنة النبویة وھو ثبوت 
 ف��ى ح��ال اإلرض��اعرج��ل وام��رأة ل��یس بینھم��ا ص��لة قراب��ة الن��سب ، وال ص��لة 

 تكون الخلوة لضرورة دینیة أو دنیوی�ة ، وأض�اف أنالصغر قبل الفطام، بشرط 
 تخل��ع الحج��اب أنف��ى فت��واه أن الم��رأة بع��د رض��اعة زمیلھ��ا ف��ى العم��ل یمكنھ��ا 

ً رسمیا ویكتب فى رضاعاإلوتكشف شعرھا أمام من أرضعتھ مطالبا بتوثیق ھذا 

  .ً أرضعت فالنا فالنةالتوثیق أن 

  ."ون الینأ إسالم" ونشر على موقع " العربیة" وذلك بحسب ما نقلھ موقع 

ًھذه الفت�وى لغط�ا كبی�را ف�ى ال�شارع الم�صري وس�خریة ش�دیدة وأثارت  -  ً

  .وطرحت ھذه الفتوى على الوسائل اإلعالمیة المختلفة المحلیة منھا والعالمیة

 ھذه الفتوى عدد كبیر من األساتذة بجامعة األزھر وغیرھ�ا د عارضوق - 
 :منھم

أن : " محمد الم�سیر األس�تاذ بجامع�ة األزھ�ر ، وم�ن جمل�ھ ردوده / أـ د - 
ًھ��ذه الفت��وى كاذب��ة ش��رعا ألنن��ا بھ��ذا نب��رر الجریم��ة ونق��نن الفاح��شة ون��دعو إل��ي 

حت�ي ل�و حل�ب الفجور، وتساءل من ھو اإلنسان السوي الذي یرضع ث�دي ام�رأة 
ب��ال ش��ك س��یكون إن��سانا ش��اذا وغی��ر م��ستوفي األخ��الق ومتھم��ا ف��ي ... ل��ھ الل��بن 

فیا حبذا لو أدراك ھ�ؤالء حكم�ة الت�شریع وواق�ع الن�اس وامتنع�وا ع�ن ... فطرتھ 
 . إصدار مثل ھذه الفتوي 

عبد الصبور شاھین األستاذ بكلیة دار العل�وم جامع�ة / د.أ:وعارضھا أیضا 
 القاھرة ،



 ١٩٨٠

 محم���د ف���ؤاد ش���اكر أس���تاذ ال���شریعة اإلس���المیة بجامع���ة ع���ین ش���مس /د. أ
ما ھي الفائدة التي تعود على األمة من وراء ھ�ذه الفت�وي أم أن األم�ر : وتساءل 

یراد بھ إشغال األمة ب�سفاسف األم�ور وإبعادھ�ا عم�ا ی�راد بھ�ا م�ن ق�ضاء علیھ�ا 
  !والنیل من ثوابتھا ؟

  التأصیل الفقھي لمسألة رضاع الكبیر

فقھ��اء ف��ي م��سألة رض��اع الكبی��ر أي ال��سن المح��رم أو ال��سن المعت��د ب��ھ لل
  : اتجاھان 

 لعام�ة العلم�اء وعام�ة ال�صحابة ، ف�روي ذل�ك ع�ن عم�رو :االتجاه األول *
ص�لي هللا علی�ة -وعلي وابن م�سعود واب�ن عب�اس وأب�ي ھری�رة ، وأزواج النب�ي 

رضاع المحرم ما إن ال:  وقالوا – رضي هللا عنھم أجمعین– سوي عائشة -وسلم
د ب��ھ ، ت��عك��ون ف��ي ح��ال الكب��ر ف��ال یح��رم وال ییك��ون ف��ي ح��ال ال��صغر أم��ا م��ا ی

 اختلف�وا ف�ي بی�ان الح�د الفاص�ل ب�ین ال�صغیر والكبی�ر ف�ي حك�م الرض�اع ولكنھم
  : وھو المعروف بمدة الرضاع المحرم واختالفھم على النحو التالي 

ھو األصح المفتى بھ ة وھو ألبي یوسف ومحمد من الحنفی: المذھب األول 
إن م�دة الرض�اع الم�ؤثرة ف�ي : وق�الوا ) ٣(،الحنابلة ،)٢(، الشافعیة ) ١(–عندھم 
  .حوالن فال یحرم بعد حولین :  التحریم

إن م�دة الرض�اع المح�رم ثالث�ون  : وھو ألبي حنیفة وق�ال : المذھب الثاني 
م�دة : ر وال یحرم بعد ذلك فط�م أو ل�م یفط�م وق�ال زف�_  سنتین ونصف –شھرا 

  . الرضاعة ثالث سنین 

م��ا ك��ان ف��ي : إن م��دة الرض��اع المح��رم: للمالكی��ة وق��الوا  : الم��ذھب الثال��ث
الحولین أو بزیادة شھرا أو ش�ھرین أو ثالث�ة ، وأال یفط�م انتھ�اء الح�ولین فطام�ا 
یستغني فیھ بالطعام عن اللبن ، فأن فط�م واس�تغني بالطع�ام ع�ن الل�بن ث�م رض�ع 

  )٤(الحولین فال یحرم 

                                 
   .٦ صـ ٤بدائع الصنائع  للكاساني جـ  ) 1(
  .٣٣٢،صـ٨األم جـ ) 2(

   .١٩٣ ، صـ ٩المغني جـ ) 3( 
  .٨٨ص٢ ، الفواكھ الدواني جـ٥٠٢ صـ ٢ـحاشیة الدسوقي ج ) 4(



 ١٩٨١

وروي _ رض�ي هللا عنھ�ا _وھ�و لل�سیدة عائ�شة  : االتجاه الثاني*
یحرم في الصغر والكبر جمیعا : أیضا عن عطاء واللیث وداود وقالوا 

  .أي أن رضاعة الكبیر تحرم 

  األدلــــــة

  .الذاھب إلي أن الرضاع یحرم في الصغر فقط : أدلة االتجاه األول : أوال 

 ب��أن م��دة الرض��اع المحرم��ة س��نتان اس��تدلوا  القائ��ل:أدل��ة الم��ذھب األول  - أ
  : بعدة أدلة منھا

َّوالوالَدات ُیرضعن أوالَدُھن حولین كاملین لمن أراَد أن ُی�تم :[قولھ تعالي -١ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ َ ََ َّ ُ ْ

َالرضاعة َ َ َّ) [١.( 

فقد جعل هللا تعالي الحولین الك�املین تم�ام م�دة الرض�اع ول�یس وراء التم�ام 
 ) . ٢(تمام الرضاعة حولین یدل على أنھ ال حكم لھا بعدھما شئ فجعل 

وحمل��ة [ وق��ال تع��الي ) ٣] (وف��صالھ ف��ي ع��امین:[ قول��ھ تع��الي  -٢
 )٤](وفصالھ ثالثون شھرا

  )٥.(ومعلوم أن أقل مدة الحمل ستة أشھر فتبقي مدة الفصال حولین 

ص�لي هللا علی�ھ _ رضي هللا عنھم�ا ع�ن النب�ي –ما روي عن ابن عباس -٣
  )٦" ( ما كان في الحولینإالال رضاع :" أنھ قال_م وسل

ص�لي هللا علی�ھ _ عن النب�ي – رضي هللا عنھا – ما روي عن أم سلمة  -٤
" ال یحرم من الرضاع إال م�ا فت�ق األمع�اء وك�ان قب�ل الفط�ام : " أنھ قال_وسلم 

)٧( 

                                 
  ) .٢٣٣( اآلیة  سورة البقرة من ) 1(
   .٨٧ صـ ٢٠ ، وتكملة المجموع  جـ ٦ صـ ٤بدائع الصنائع جـ  ) 2(
  )  .١٤(سورة لقمان آیة  ) 3(
  ) .١٥(حقاف آیةسورة األ ) 4(
  .٦ صـ ٤البدائع جـ  ) 5(
  .    وصوب وقفھالرضاع:  الدار قطني في سننھ  كتاب أخرجھ ) 6(
وما جاء فیما ذكر أن الرضاعة ال : باب /  كتاب الرضاع /  الترمذي في سننھ ھأخرج ) 7(



 ١٩٨٢

 . فھناك داللھ واضحة أن مدة الرضاع المحرم ما كان قبل الحولین 

 ص��لي هللا علی��ھ – أن النب��ي – رض��ي هللا عنھ��ا –عائ��شة م��ا ورد ع��ن  - ٥
إن�ھ :  دخل علیھا وعندھا رجل فكأنھ تغی�ر وجھ�ھ كأن�ھ ك�ره ذل�ك فقال�ت –وسلم 

 )١. ( الرضاعة من المجاعة فإنما إخوانكنانظرن من : أخي، فقال

: إن الرضاعة التي تبت بھ�ا الحرم�ة وتح�ل بھ�ا الخل�وة ھ�ي : وجھ الداللة 
یع طف��ال ی��سد الل��بن جوعت��ھ ألن معدت��ھ ض��عیفة یكفیھ��ا الل��بن، حی��ث یك��ون الرض��

وینبت بذلك لحمھ فیصیر كجزء من المرضعة فیشترك في الحرمة مع أوالدھا ، 
فكأنھ قال ال رضاعة معتبرة إال المغنیة عن المجاعة  أو المطعم�ة م�ن المجاع�ة 

 )٣، ٢] (أطعمھم من جوع [ كقولة تعالي 

أن م��دة الرض��اع : م��ذھب أب��ي حنیف��ة القائ��ل  :  أدل��ة الم��ذھب الث��اني-ب 
  . ثالثون شھرا 

 :استدل بالمنقول والمعقول 

  )٤ ] (أرضعنكمتي الوأمھاتكم ال:[ قولھ تعالي - ١:  المنقول –أ 

 أن اآلی���ة الكریم���ة أثبت���ت الحرم���ة بالرض���اع مطلق���ا ع���ن - :وج���ھ الدالل���ة
 م�ا بع�د الثالث�ین التعرض لزمان اإلرض�اع إال أن�ھ ق�د ق�ام ال�دلیل عل�ى أن زم�ان

  )٥( فیما وراءه بإطالقھشھرا لیس بمراد فیعمل 

ٍفإن أراَدا فصاال عن تراض منُھما وتشاُور  [-:قولھ تعالي _ ٢ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ ٍِ ْ ًْ َ) [٦(  

 :  االستدالل من وجھین - :وجھ الداللة

 الف��صال بع��د الح��ولین ألن الف��اء للتعقی��ب ، إرادة أن��ھ اثب��ت لھم��ا :أح��دھما 

                                                                             
حدیث حسن صحیح ، وأخرجھ النساني في :  في الصغر دون الحولین وقال إالتحرم 

  الرضاعة بعدد الفطام قبل الحولین : باب / النكاح : الكبري  كتاب 
  .رضاع بعد حولین  من قال ال: باب / كتاب النكاح : ة  البخاري في صحیحأخرجھ ) 1(
  ) .٤(سورة قریش آیة  ) 2(

   ١٦٣ صـ ٩فتح الباري جـ ) 3( 
   ٦ صـ ٤بدائع الصنائع جـ ) 4(
   .٦ صـ ٤بدائع الصنائع جـ  ) 5(
  ) .٢٣٣( سورة البقرة آیة  ) 6(



 ١٩٨٣

 . بقاء الرضاع بعد الحولین لیتحقق الفصال بعدھمافیقتضي

 إال أنھ أثبت لھما االسترضاع مطلقا عن الوقت وال یك�ون الف�صال :الثاني 
عن الرضاع فدل على بقاء حكم الرضاع ف�ي مطل�ق الوق�ت إل�ى أن یق�وم ال�دلیل 

 ) . ١(على التقیید 

ِوإن أردتم أن تسترضُعوا : [ قولھ تعالي -٣ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ْ َ ْأوالَدكمَِ ُ َ ْ َ) [٢.(  

 أثبت لھما إرادة االسترض�اع مطلق�ا ع�ن الوق�ت فم�ن ادع�ي - :وجھ الداللة
 . التقیید بالحولین فعلیھ الدلیل 

 )٣] (وحملھ وفصالھ ثالثون شھرا  [ -: قولھ تعالي -٣

 ألنھ یكون األحشاءومدة كل منھما ثالثون شھرا فلم یرد بالحمل حمل : أى 
 . الحمل في الفصال سنتین فعلم أنھ أراد 

 : المعــقــول _ ب 

 على ما نط�ق – یوجب الحرمة لكونھ منبتا للحم منشزا للعظم اإلرضاع -١
 ومن المحال عادة أن یكون منبتا للحم إلي الحولین ثم ال ینب�ت بع�د –بھ الحدیث 

 بع�د م�دة إالالحولین بساعة لطیف�ة ألن هللا تع�الي م�ا أج�ري الع�ادة بتغی�ر الغ�ذاء 
 . معتبرة 

 ت�م عل�ى ال�صبي س�نتان ال ف�إذا أن المرأة قد تلد في البرد الشدید والح�ر  -٢
یجوز أن تؤمر بفطامھ ألنھ یخاف الھ�الك عل�ى الول�د إذا  ل�م یع�وض بغی�ره م�ن 
الطع��ام ف��ال ب��د وأن ت��ؤمر بالرض��اع ومح��ال أن ت��ؤمر بالرض��اع ویح��رم علیھ��ا 

 .كون رضاعا الرضاع في وقت واحد ، فدل على أن الرضاع بعد الحولین ی

 حك�م الرض�اع بع�د الح�ولین إبق�اء أبا حنیفة استحسن ف�ي تق�دیره م�دة إال أن
بستة أشھر ألنھ أقل مدة تغیر الولد فإن الولد یبقي في بطن أمھ ستة أشھر یتغذي 

 . ًبغذائھا ثم ینفصل فیصیر  أصال في الغذاء 

                                 
   .٦ صـ ٤بدائع الصنائع جـ  ) 1(
  ) .٢٣٣( سورة البقرة آیة  ) 2(
  ) .١٥(سورة االحقاف آیة  ) 3(



 ١٩٨٤

م�ا ل:  على أن مدة الرضاع ثالث سنین بالمعقول حیث قال واستدل زفر - 
ثبت حكم الرض�اع ف�ي ابت�داء ال�سنة الثالث�ة كم�ا قال�ھ أب�و حنیف�ة یثب�ت ف�ي بقیتھ�ا 

  )١(كالسنة األولي والثانیة 

 :  على رأي أبي حنیفة بقولھ قدامھابن وقد رد  - 

قول أبي حنیفة تحكم یخالف ظاھر الكتاب وقول ال�صحابة ، فق�د روى ع�ن 
استدل على أقل مدة الحم�ل علي و ابن عباس أن المراد بالحمل حمل البطن وبھ 

فلو حمل على ما ] وفصالھ في عامین [ ستة أشھر و قد دل على ھذا قولھ تعالي 
 )٢(قالھ أبو حنیفة لكان مخالفا لھذه اآلیة 

إن قول�ھ تع�الي : على ما ذھ�ب إلی�ھ أب�و حنیف�ة بقول�ھ : ورد أیضا المازري 
ًوحملُھ وفصالُھ ثالثون شھرا[ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ن أقل الحمل وأكثر الرضاع فال معن�ي یتضم) ٣] (ُِ

  )٤. (العتباره في الرضاع وحده 

 )٥(بأنھ تأویل غریب : أیضا الحافظ ما قال أبو حنیفة ووصف  -

ب��أن م��دة :  الق��انلون – المالكی��ة – اس��تدل أص��حاب الم��ذھب الثال��ث –ج 
: بق�ولھم . الرضاع المحرم ما كان في الحولین أو بزیادة شھر وش�ھرین وثالث�ة 

زیادة شھر وشھرین وثالثة الفتق�ار بع�د الح�ولین إل�ي م�دة یح�ال فیھ�ا فطام�ھ إن 
ألن العادة انھ ال یفطم دفع�ة واح�دة ب�ل عل�ى الت�درج ، فحك�م الرض�اعة ف�ي تل�ك 

 )٦. (المدة حكم الحولین 

  *االتجــاه الثانـــي*

 وع�روه ب�ن الزبی�ر ، وعط�اء ب�ن – رض�ي هللا عنھ�ا –وھو للسیدة عائشة 
 واللی��ث ب�ن س�عد ،واب��ن علی�ھ ، وحك�اه الن��ووي ع�ن داود الظ��اھري أب�ي رب�اح ،

  وإلیھ ذھب ابن حزم 

                                 
   .٦ صـ ٤بدائع الصنائع جـ  ) 1(
   .١٩٣ صـ ٩المغني جـ  ) 2(
  ) ١٥(سورة األحقاف أیة  ) 3(
   . ٢٨٦ صـ ٣شرح الزرقاني على موطا مالك جـ  )4(
  .  دار القلم للتراث ١٦١ صـ ٩فتح الباري جـ  ) 5(
   .٢٨٦ صـ ٣شرح الرزقاني جـ  ) 6(



 ١٩٨٥

والكب��ر جمیع��ا أي أن أرض��اع الكبی��ر  الرض��اع یح��رم ف��ي ال��صغر: وق��الوا 
  )١(یثبت بھ التحریم 

  األدلــــــــــــــة

  :استدلوا على أن الرضاع یحرم في الصغر والكبر معا باألدلة اآلتیة 

ِوأمھاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة[: قولھ تعالي  .١ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ َّْ ُْ ُ ُ ُ َُ ََ َْ ْ َّ ُ ُ). [٢(  

 . فظاھر اآلیة الكریمة مطلق لم یفید بصغر 

م��ا ورد ع��ن زین��ب بن��ت أم س��لمة أن أم س��لمة : عم��اد أدل��ة ھ��ذا االتج��اه  .٢
 انھ یدخل علیك الغ�الم األیف�ع ال�ذي م�ا أح�ب أن ی�دخل عل�ي فقال�ت: قالت لعائشة

 أن ام�رأة أب�ي حذیف�ة قال�ت ی�ا: عائشة أمالك في رسول هللا أس�وة ح�سنة ؟ قال�ت 
إن سالما یدخل على وھو رجل ، وفي نفس أبي حذیفة منھ شئ فقال : رسول هللا 
وف�ي )  ٣" (أرض�عیھ حت�ي ی�دخل علی�ك  " – صلي هللا علیة وس�لم –رسول هللا 

، )٤" (ح��رم بلبنھ��ا أرض��عیھ خم��س رض��عات فی: " روای��ة مال��ك ف��ي الموط��أ ق��ال
  .فكان بمنزلة ولده من الرضاعة 

 بھ��ذا الح��دیث ف��یمن كان��ت – رض��ي هللا عنھ��ا –وق��د عمل��ت ال��سیدة عائ��شة 
 أم كلث�وم بن�ت أب�ي بك�ر أختھ�اتحب أن ی�دخل علیھ�ا م�ن الرج�ال ، فكان�ت ت�أمر 

، ) ٥(الصدیق ، وبنات أخیھا أن یرضعن من أحبت أن یدخل علیھا م�ن الرج�ال 
 عل��ى أن��ھ غی��ر –ص��لي هللا علی��ة وس��لم _ بالح��دیث بع��د م��وت النب��يف��دل عملھ��ا 

  ) . ٦(منسوخ 

  :وقد رد على ھذه األدلة السابقة بعدة ردود منھا 

ن في ال بھا على أن الرضاع المحرم ما كأن جمیع األحادیث المستد : ًأوال
 : ومنھا– رضي هللا عنھا –ورد عن السیدة عائشة  الحولین تعارض بشدة ما

                                 
   .٦ صـ ٤ئع جـ بدائع الصنا ) 1(
  ) .٢٣(سورة النساء من اآلیة ) 2(
  . مسلم في صحیحھ أخرجھ) 3(
  .ما جاء في الرضاع بعد الكبر : الرضاع  باب :  كتاب /  مالك في الموطأ أخرجھ) 4(
   . ٢٩١ صـ ٣موطأ مالك بشرح الزرفاني جـ ) 5(
   . ٥ صـ ٤بدائع الصنائع جـ ) 6(



 ١٩٨٦

ففي ھذا ) ١" (انما الرضاعة من المجاعة " ولھ علیة الصالة والسالم   ق-١
الح��دیث إش��ارة واض��حة م��ن النب��ي علی��ھ ال��صالة وال��سالم إل��ي أن الرض��اع م��ن 

  .  ھو الذي یدفع الجوع أما جوع الكبیر فال یندفع بالرضاعإذالصغر ھو المحرم 

" وأنب�ت اللح�م  ما أش�د العظ�م إالال رضاع " قولة علیھ الصالة والسالم -٢
 ال ینب�ت اللح�م إرضاعھفال شك أن ھذا ھو رضاع الصغیر دون الكبیر ألن ) ٢(

  . وال ینشز العظم 

ال یح�رم م�ن الرض�اع إال م�ا فت�ق األمع�اء " قولة علیھ ال�صاله وال�سالم -٣
 الكبی���ر ألن أمع���اء إلرض���اعورض���اع ال���صغیر ھ���و ال���ذي یفت���ق االمع���اء  )  ٣(

 األغذی�ة كم�ا وص�فھ هللا ألط�فا إال اللبن لكونھ من الصغیر تكون ضیقة ال یفتقھ
َلبنا خالصا سائغا للشاربین: [العزیز بقولھ عز وجل تعالي في كتابھ َ َِ ِ َّ ِ ِ ًِ ً َ ً َ) [٤( 

ما روي مالك ع�ن یحی�ي ب�ن س�عید أن رج�ال س�أل أب�ا موس�ي األش�عري -٤
وسي ًإني مصصت عن امرأتي من ثدیھا لبنا فذھب في بطني ، فقال أبو م: فقال 

انظ�ر م�اذا تفت�ي ب�ھ : فق�ال عب�د هللا ب�ن م�سعود : ال أراھا إال قد حرمت علیك : 
رض�اعة  عبد هللا ب�ن م�سعود ال: فماذا تقول أنت فقال: فقال أبو موسي . الرجل 

ال ت��سألوني ع��ن ش��ي م��ا ك��ان ھ��ذا : فق��ال أب��و موس�ي . م�ا ك��ان ف��ي الح��ولین  إال
 )٥(الحبر بین أظھركم 

 الرضاع المحرم ھو م�ا ك�ان ف�ي أندلة التى تشیر إلى من األإلى غیر ذلك 
 .الصغر 

أن ل�یس الم�راد م�ن اآلی�ة الكریم�ة رض�اع الكبی�ر ألن : وبھذا یتبین أنھ - 
 فسر الرضاع المحرم بكونھ دافعا للجوع منبتا للح�م -صلي هللا علیھ وسلم-النبي 

ت السنة ًمنشزا للعظم فاتقا لألمعاء وھذا وصف رضاع الصغیر ال الكبیر فصار
 )٦(مبینھ لما في الكتاب 

 .  لمن قال بأن رضاع الكبیر یحرم وبھذا تم رد االستدالل األول - 

                                 
  .سبق تخریجھ  )1(
  .في رضاعة الكبیر : النكاح  باب :  داود في سننھ  كتاب  أبوخرجھأ ) 2(
  .سبق تخریجھ  ) 3(
  ) .٦٦( سورة النحل آیة  ) 4(
  .ما جاء في الرضاعة بعد الكبر : الرضاع  باب :  مالك في الموطأ كتاب ھأخرج ) 5(

   ٥ صـ ٤بدائع الصنائع جـ ) 6( 



 ١٩٨٧

 : وأما االستدالل بحدیث سالم فأجابوا علیھ من وجھین : ثانیا 

  : دعوي الخصوصیة بسالم وامرأة أبي حذیفة واألصل في ذلك :أحدھما 

 أن –لي هللا علیھ وسلم  ص-أبى سائر أزواج النبي: ما رواه في الموطأ  - 
ال وهللا ما نري الذي أمر بھ : یدخل علیھن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن 

 سھلة بنت سھیل إال رخصة من رس�ول هللا – صلي هللا علیھ وسلم –رسول هللا 
 في رضاعة سالم وح�ده ، ال وهللا ال ی�دخل علین�ا بھ�ذه – صلي هللا علیھ وسلم –

  ).١( في الرضاعة الكبیر– ھذا أزواج النبيالرضاعة أحد ، فعلي

 – أي حدیث سالم – أنھ سمع ھذا الحدیث ملیكھ عن ابن أبي وفي مسلم - 
فمكثت سنھ أو قریبا منھا ال أحدث بھ رھبة ثم لقیت : من القاسم عن عائشة قال 

 . القاسم فأخبرتھ
 ھذا یدل عل�ى أن�ھ: حدثھ عني أن عائشة أخبرتنیھ ، قال أبو عمر : قال  - 

حدیث ترك قدیما ولم یعمل بھ وال تلقاه الجمھور بالقبول عل�ى عموم�ھ ب�ل تلق�وه 
 ) . ٢(على أنھ خصوص

 وغیره بأن قصة سالم ما ھى إال رخ�صة أرخ�صھا وقد قررابن الصباغ - 
 لسالم خاصة وأصل قصة سالم ما كان وقع من – صلي علیھ وسلم –رسول هللا 

 نزل االحتج�اب ومنع�وا م�ن التبن�ي ش�ق التبني الذي أدى إلي اختالط سالم ، فلما
 .ذلك على سھلة فوقع الترخیص لھا في ذلك لرفع ما حصل لھا من المشقة  

ھ�ذا فی�ھ نظ�را ألن�ھ یقت�ضي : ما قرره ال�صباغ بقول�ھ وقد تعقب الحافظ  -
الحاق ما یساوي سھلھ في المشقة واالحتجاج فتنتفي الخ�صوصیة ویثب�ت م�ذھب 

 .ج المخالف ، لكن یفید االحتجا

 وق�صة س�الم واقع�ة ع�ین یطرقھ�ا احتم�ال الخ�صوصیة :ولكن الحافظ ق�ال 
 ) . ٣(فیجب الوقوف عن االحتجاج بھا 

م��ا ك��ان م��ن : تأكی��دا عل��ى دع��وي الخ��صوصیة ل��سالم وق��ال الكاس��اني  - 
 ال یحتم�ل القی�اس وال نت�رك ب�ھ األص�ل نعقل�ھخصوصیة بع�ض الن�اس معن�ي ال 

  ) .٤(المقرر في الشرع 

                                 
 .اعة بعد الكبر باب ما جاء في الرض/ كتاب الرضاع / موطأ مالك ) 1( 
   . ٢٩٢ صـ ٣شرح الزرقاني جـ ) 2( 
  . ١٦٥ صـ ٩فتح الباري جـ ) 3( 
  .٦ صـ ٤بدائع الصنائع جـ ) 4( 
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ت في غی�رة أنھا قضیة في عین لم تأ:  بقولھ شیخ الزرقانيومثلھ أكد ال - 
 )١.(ي وصفات ال توجد في غیره فال یقاس علیھ بنواختلفت بھا قرینة الت

وبالرغم من ذھاب جم�ع غفی�ر م�ن العلم�اء إل�ي أن ھ�ذه الواقع�ة خاص�ة  - 
 إن دع�وي االخت�صاص تحت�اج إل�ي دلی�ل :وردھ�ا بقول�ھ لسالم تعقبھا ال�بعض ، 

 بصحة الحجة التي جاءت بھا عائشة وال حجة في إبائھن ، كم�ا أن�ھ وقد اعترفن
ال حجة في أقوالھن، ولھذا سكتت أم سلمھ لما قالت عائشة أما لك في رس�ول هللا 

 أسوة حسنة ولو كانت  ھذه السنة مختصة بسالم لبینھا – صلي هللا علیھ وسلم –
 ب�ردة بالت��ضحیة  كم�ا ب�ین اخت��صاص أب�ي– ص�لي هللا علی�ھ وس��لم –رس�ول هللا 

 ) . ٢(بالجذع من المعز واختصاص خزیمة بأن شھادتھ كشھادة رجلین 
 بأنھ حكم منسوخ واستدل على ذلك بأن قصة سالم كانت :الوجة الثاني  - 

 ) .٣] (ادعوھم آلبائھم [ في أول الھجرة عند نزول قولھ تعالي 
 قب�ل إالوقد ثبت اعتبار الصغر من حدیث اب�ن عب�اس ول�م یق�دم المدین�ة  -
 . الفتح 

 :أن دعوي النسخ أقرھا كثیر من األئمة منھم :  والجدیر بالذكر - 
 ).٤(الطبري حیث جزم بھ في أحكامھ -١
أن الرضاع الكبی�ر ك�ان محرم�ا ث�م ص�ار من�سوخا : الكاساني حیث قال  -٢

 ) . ٥ (األخباربما روینا من 
 )٦(ال یبعد أن یكون حدیث سھلة منسوخا : ابن المنذر حیث قال  -٣
 -  
 أن دعوه النسخ م�ستند ض�عیف إذا ال یل�زم : ھذه الدعوي باآلتي وردت - 

 ال�راوي وال ص�غره أن ال یك�ون م�ا رواه متق�دما ، وأی�ضا فف�ي إس�الممن ت�أخر 
 حذیف�ةسیاق قصة سالم ما یشعر بسبق الحك�م باعتب�ار الح�ولین لق�ول ام�رأة أب�ي 

: قالت  " أرضعیھ " –صلي هللا علیة وسلم -في بعض طرقھ حین قال لھا النبي 
أن�ھ ذو لحی�ة ، " قال�ت : ، وف�ي روای�ة لم�سلم " وكیف أرضعھ وھو رج�ل كبی�ر 

أرض��عیھ وھ��ذا ی��شعر بأنھ��ا كان��ت تع��رف أن ال��صغر معتب��ر ف��ي الرض��اع : ق�ال 
 ). ٧(المحرم 

                                 
  .٢٩٢ صـ ٣شرح الزرقاني جـ ) 1( 
 ٣١٤ صـ ٦نیل األوطار جـ ) 2( 
 ).٥(سورة األحزاب آیة ) 3( 
  . ١٦٥ صـ ٩فتح الباري جـ  ) 4( 
  .٦  صـ٤بدائع الصنائع جـ )5( 
  .٢٩٢ صـ ٣شرح الزرقاني جـ ) 6( 
 صـ ٦ ، نیل األوطار جـ ١٦٦ صـ ٤ ، عون المعبود جـ ١٦٥ صـ ٩فتح الباري جـ ) 7( 

٣١٤.  
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 أن شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ھ تبن�ي رأی�ا وس�طا :ومما تجدر اإلشارة إلیھ  - 

الرضاع یعتبر فیھ الصغر إال فیم�ا دع�ت إن : بین االتجاھین السابقین حیث قال 
 دخول�ھ عل�ى الم�رأة وی�شق لرض�اعة الكبی�ر ال�ذي ال ی�ستغني ع�نإلیھ الحاج�ة ، 

احتجابھا عنھ ، كحال سالم مع امرأة أبي حذیفة ، فیكون ف�ي مثل�ھ م�ؤثرا ، وأم�ا 
 . من عداه فال بد من الصغر

ی��ث النافی��ة واألحاد : وق��د أی��د ھ��ذا الم��سلك تلمی��ذه اب��ن الق��یم حی��ث ق��ال - 
للرض��اع ف��ي الكب��ر ، إم��ا مطلق��ة فتقی��د بح��دیث س��ھلة ، أو عام��ة ف��ي األح��وال ، 
فتخ��صص ھ��ذه الح��ال م��ن عمومھ��ا ، وھ��ذا أول��ي م��ن دع��وي الن��سخ ، ودع��وي 
التخ��صیص ل��شخص بعین��ھ ، وأق��رب إل��ي العم��ل بجمی��ع األحادی��ث م��ن الج��انبین 

 )١(وقواعد الشرع تشھد لھ 
 إش�ارة إل�ي م�ا قال�ھ ش�یخ - وھ�ذا:ث ق�ال وھذا الذي رجحھ الشوكاني حی� -

 ھو الراجح عندي وبھ یحصل الجمع بین األحادی�ث وذل�ك ب�أن تجع�ل –اإلسالم 
 إالقصة سالم المذكورة مخصصة لعموم إنما الرضاع م�ن المجاع�ة وال رض�اع 

في الحولین وال رضاع إال ما فتق األمع�اء وك�ان قب�ل الفط�ام وال رض�اع إال م�ا 
 اللحم ، وھذه الطریق�ة متوس�طة ب�ین طریق�ة م�ن اس�تدل بھ�ذه أنشر العظم وأنبت

األحادیث على أنھ ال حكم لرضاع الكبی�ر مطلق�ا وب�ین م�ن جع�ل رض�اع الكبی�ر 
كرضاع ال�صغیر مطلق�ا لم�ا ال یخل�و عن�ھ ك�ل واح�دة م�ن ھ�اتین الط�ریقتین م�ن 

 ) . ٢(التعسف 

  لراجـــــــــــــحا

 ھو – وهللا أعلم –ي یترجح عندي بعد عرض آراء العلماء في المسألة فالذ
اعتبار الصغر في الرضاع وح�د ھ�ذا ال�صغر ھ�و م�ا ك�ان ف�ي الح�ولین ، أى أن 

  -:الرضاع ال یحرم بعد الحولین وال یعتد بھ وذلك لألسباب اآلتیة 

 األول ال��ذین اعتب��روا ال��صغر ف��ي تح��ریم االتج��اهبالن��سبة ألص��حاب : أوال 
 الح�ولین كاإلم�ام أب�ي حنیف�ة ال�ذي زاد س�تة الرضاع لكنھم زادوا بعد المدة عل�ى

أشھر على الح�ولین م�ستندا عل�ى عم�وم اآلی�ات أو عل�ى أن م�دة ك�ل م�ن الحم�ل 
  . والفصال ثالثون شھرا 

 أن ھذا تحك�م و تع�سف ف�ي تأوی�ل اآلی�ات ومخ�الف لظ�اھر الكت�اب فال شك

                                 
  .  ط السنة المحمدیة ، بتحقیق محمد حامد الفقي ٣٥٥ صـ ٤زاد المعاد جـ 1)(
   .٣١٥ صـ ٦نیل األوطار جـ2)(
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ھ��م كم��ا أن��ھ مخ��الف لف) ١) (وف��صالھ ف��ي ع��امین ( الك��ریم كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الي 
  . الصحابة رضوان هللا تعالي كما أوضحت سلفا في المناقشة 

 فمن الصعب قبول رأي أبي حنیفة وترك ما علیھ جماھیر الصحابة وعلیھ 
  . والمفسرون 

وممن زاد على الحولین أیضا لشھر أو شھرین أو ثالثة المالكیة  بحج�ة  - 
ھذا یحتاج إلي مزید  بالتدریج ووإنماأن الطفل ال یفطم مرة واحدة بعد الحولین : 

  .من الوقت 
 لمخالفة المفھ�وم الع�ام م�ن اآلی�ات ولمخالفت�ھ بع�ض :فھذا أیضا مردود  - 

قول��ھ علی��ھ ال��صالة :  ومنھ��ا - ص��لي هللا علی��ة وس��لم-ص��ریح أحادی��ث رس��ول هللا
 ) . ٢(ال رضاع إال ما كان الحولین " والسالم 
 فالذي درجت علیھ األمھات ومم�ا ھ�و :التدرج المشار إلیھا  أما دعوي - 

متعارف علی�ھ أن األمھ�ات تب�دأ ف�ي ھ�ذا الت�درج قب�ل بل�وغ الطف�ل الح�ولین بع�دة 
 . أشھر ال بعد بلوغ الحولین فھذه دعوى تخالف العرف الجاري

طبقا لصریح األدلة من الق�رآن الك�ریم وم�ن : لذا فالذي تمیل إلي النفس -
 أن ما بعد الحولین غیر معتبر وال یعتد بھ –یھا المشار إل-السنة النبویة المطھرة 

 . 
  ما ذھب إلیھ أصحاب االتجاه الث�اني م�ن ع�دم االعت�داد بال�صغر :ثانیا  - 

وأن رضاع الكبیر یحرم استناد على ما ورد من حدیث السیدة عائشة رض�ي هللا 
 بھ��ذا األخ��ذ الخ��اص  ب��سالم فم��ن ال��صعوبة بمك��ان - بروایات��ھ المختلف��ة  –عنھ��ا 

 :دیث وذلك لعدة اعتبارات الح
مخالف�ة ھ��ذا الح��دیث ص��راحة لآلی��ة الكریم��ة ولع��دد كبی��ر م��ن األحادی��ث  -١

الصحیحة التي دلت بشكل ق�اطع عل�ى أن الرض�اع م�ا ك�ان ف�ي الح�ولین أي ف�ي 
وقت الصغر الذي یتكون فیھ اللحم وینشز فیھ العظم ، ودعوى أن ھذه األحادیث 

إنم��ا الرض��اعة م��ن " ی��ث مث��ل مطلق��ة أو عام��ة خص��صت عم��وم بع��ض األحاد
فھ�ذا ال ی�ستقیم كی�ف یك�ون الرض�اع ف�ي " وال رضاع في الحولین " " المجاعة 

 الحولین عام مخصص بالرضاع في الكبر
 إن حدیث السیدة عائشة لم یلق قبول سائر أمھات المؤمنین المعاصرین  -٢

مم�ا ی�دل  ولم یعملوا أبدا بمقتضي ھذه األحادیث -رضي هللا عنھا-للسیدة عائشة 
 .  شخص أليعلى قناعتھم الشدیدة بأن إرضاع الكبیر ال یعمم 

                                 
  ) . ١٤(سورة لقمان آیة  )1(
 . یجھ سبق تخر) 2(
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 عل�ى -رض�ي هللا عنھ�ا- جماھیر العلماء لم یتلقوا ح�دیث ال�سیدة عائ�شة  -٣
عمومھ بل تلقوه على الخصوص وأخذوا یجدون لھ المخارج إما على أنھ خاص 

وى بسالم أو على أنھ منسوخ وبالرغم من الرد عل�ى دع�وى الخ�صوصیة أو دع�
الن�سخ فھ�ي مج�رد اجتھ�ادات ال تخ��رج ع�ن نط�اق الظ�ن أو ال�شك فمھم��ا وردت  
اعتراض��ات عل��ى ھ��ذین المخ��رجین ف��ال ترق��ي أب��دا للعم��ل بھ��ا وت��رك األحادی��ث 

 .الصحیحة المقیدة للرضاع المحرم بالصغر 
 الحرج الشدید الذي یوقعنا في األخذ بھذا الرأي من إباحة كشف العورة  -٤

 حك��م ع��ام م��ستمر، وحت��ى إن قلن��ا ل��یس المق��صود م��ن المقط��وع بحرمت��ھ وھ��و
الرض�اع الرض��اع عل�ى أص��لھ م�ن التق��ام الث��دي ب�ل عل��ى أي طریق�ة أخ��رى فم��ا 
الدلیل على ذلك والحدیث لم یوضحھ وت�أخیر البی�ان ع�ن وق�ت الحاج�ة ال یج�وز 

 . فأنى لنا أن نأخذ برأي شابھ كثیر من التأویالت ونترك حكما مقطوعا بھ 
 أمھ���ات باجتھ���اد أن األح���وط ھ���و األخ���ذ - وهللا أعل���م-ولف���أق: وعلی���ھ  - 

 رض��وان هللا –ال��صحابة  وم��ا ج��ري علی��ھ فت��وى– رض��ي هللا ع��نھم -الم��ؤمنین 
 . وعدم األخذ بما ورد عن السیدة عائشة رضي هللا عنھا –تعالى علیھم 

أنن��ي اتف��ق م��ع م��ن ھ��اجموا ح��دیث ال��سیدة : وال یفھ�م م��ن ترجح��ي ھ��ذا  - 
 وحاش�ا � أن – فالح�دیث ص�حیح – بروایاتھ المختلف�ة -ھا رضي هللا عن-عائشة

نطعن في حدیث من األحادیث یثبت صحتھ ولكننا نستطیع تأویلھ ونقدم علیھ م�ا 
 .ھو أرجح منھ 

ما جدوى ھذه الفت�وى ف�ي ع�صرنا الح�دیث ھ�ل خ�الفھم : وإني ألتساءل  - 
ق�د جاف�اھم الصواب من أفتوا بھ�ذه الفت�وى أم ج�انبھم فال�ذي یظھ�ر ل�ي أن الح�ق 

 -:وجانبھم وذلك لألسباب اآلتیة 
 – ص�لي هللا علی�ة وس�لم –أنھا قوبلت بالرفض من سائر زوجات النب�ي  -١

 .ولم یثبت عن واحدة منھن أنھا عملت بمقتضاھا 
 . یر الصحابة ولم یفت أحد منھم بھا أن الفتوى قوبلت بالرفض من جماھ -٢
 یؤول�ونبول وأخ�ذوا جماھیر العلماء على مدى العصور ل�م یتلقوھ�ا ب�الق -٣

 بوجوه مختلف�ة أش�ھرھا أنھ�ا خاص�ة بع�ین س�الم –حدیث عائشة رضي هللا عنھا 
  . - على نحو ما أسلفت–وبھا أخذ علماء فقھ ، أصحاب مذاھب ال یستھان بھم 

وحتي وإن كان بعض الفقھاء مثل ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ھ وتلمی�ذه اب�ن  - 
ج�ود حاج�ة ماس�ة لمخالط�ة ش�خص م�ا القیم قالوا یعم�ل بھ�ذه الفت�وي ف�ي حال�ھ و

ألھل البیت یصعب عدم مخالطتھ كما حدث لسالم مع أبي حذیفة فھ�ل ھ�ذا الق�ول 
ینطب�ق عل��ى الم��وظفین  والموظف��ات ال��ذین یع��دوا ب��المالیین ؟  ب��الطبع ال ، فھ��ذا 

 ضرب من العبث لم یقل بھ أحد 
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ابط یجب على المفتي قبل أن یفتي أن یري ماآلت فتواه ھل راعي الضو -٤
واآلداب المتفق علیھا في الفتوى؟ ال شك أن مثل ھذه الفتاوى ل�م ت�راع ك�ل ذل�ك 
وجعل�ت جمی�ع وس�ائل اإلع��الم بك�ل أنواعھ�ا المحلی��ة والعالمی�ة تنظ�ر باس��تھجان 
شدید لھذه الفتوى ، ناھینا عن األضرار التي سببتھا الفتوى من فتح ب�اب للطع�ن 

 إل�ي الج�نس وم�ا ش�ابھ ، ی�دعونھم في الدین اإلسالمي والم�سلمین ووص�فھم ب�أن
فبدال أن نظھر بضاعتنا بأبھى مظھر وأجملھ نظھره عن طری�ق الجھ�ل والخط�أ 

 . وعدم المباالة بمآالت األمور بھذه الصورة المشینة 

 ل��و أن ھن��اك جھ��ات بعینھ��ا ف��ي ك��ل دول��ة إس��المیة مخول��ة :وأخی��را أق��ول 
وز آداب وض�وابط الفت�وى بإصدار الفتاوى وتملك محاسبة ومعاقبة كل م�ن یتج�ا

 . ما سمعنا بمثل ھذه  الفتاوى الشاذة 
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  الفــــــــــــرع الثانى

  فتوى حل البیرة التى ال تسكر

  . ال تسكرأنھاالبیرة حالل طالما : نص الفتوى 

   :األزھر الفقھ بجامعة أستاذةقال أحد ، 

 التم�ر والنبی�ذ م�ن  البیرة المصنوعة من الشعیر ، والخمر المصنوع م�نإن
 القلیل الذى ال یسكر فان تناول�ھ أماغیر العنب ، فإنھ یحرم الكثیر المسكر منھ ، 

  : غیاب العقل وقالأوحالل،طالما ال یسبب حالة من السكر ، وذھاب 

 ف�الخمر ال�ذى أخ�ذ م�ن أنق�ر  الأنن�ا ھذا مذھب ابى حنیفة ولكن الم�شكلة إن
 ال�سكر ، أم�ا الخم�ر ال�ذى ی�ستخرج م�ن  ال�ىأدىعصیر العنب حرام  إذا شربھ 

 أن أي ن�وع خم�ر ال إل�ىالتمر ویشرب مادام انھ ال یسكر ل�یس حرام�ا ، م�شیرا 
 أم�افلیبی�ع : الرجل الذى عنده خمارة یبیع،  قال: یسكر لیس حراما وعندما سئل 

 م��شكلة ، طالم��ا أن أي ش��رب ول�م ی��سكر فل��یس علی��ھ ف��إذاال�ذى ی��شرب الخم��ر ، 
  .ربھا لم تغیب عقلھالكمیة التى یش

 واالض�طرابات ب�ل واالس�تھجان ةلب البلأثارتوبعد قراءة نص الفتوى التى 
 التعلی��ق علیھ��ا بع��د وض��عھا ف��ى المی��زان الفقھ��ى أرج��ئف��ى كثی��ر م��ن األوس��اط 

  : واألدلة  وبیانھا كاآلتىاآلراءوتحلیلھا تحلیال فقھیا واخذ كافة 

  *األشربة المسكرة*

 الذھن الخمر فھل ك�ل ش�راب إلى ما یتبادر فأولرة  قلنا األشربة المسكإذا-
 ش�یوعا ویوج�د وأكثرھ�اشربة المسكرة  األ أنواعحد أ الخمر ھى أمیسمى خمرا 

   بمسمیات مختلفة ؟أخرىأنواع أشربھ مسكرة 

 األھمی��ة نتع��رف بدق��ة عل��ى معن��ى الخم��ر ومعرفت��ھ م��ن أنل��ذا یح��سن بن��ا -
سنى لن�ا الحك�م عل�ى الفت�وى وم�دى  من خالل معرفة ماھیة الخم�ر یت�ألنھبمكان 
  دقتھا 

  *معنى الخمر*

 تخ�امر ألنھ�اسكر من عصیر العنب وسمیت ب�ذلك أ ما : الخمر لغة – أوال
العق��ل وحقیق���ة الخم���ر إنم��ا ھ���ى م���ا ك��ان م���ن العن���ب دون م��ا ك���ان م���ن س���ائر 



 ١٩٩٤

  )١.(األشیاء

 ھ��و ع��ام ، أوالخم��ر م��ا اس��كر م��ن ع��صیر العن��ب ، : آب��ادىوق��ال الفیروز
 حرمت وما بالمدینة خمر عنب ، وما كان شرابھم اال البسر ألنھاأصح ، العموم 
  )٢(.والتمر 

ال�ذى –) أو ع�ام( معن�ى –وم�نھم الزبی�دى –بعض علماء اللغة  أوضحوقد 
 الم�دار ألن�ھم�ا أس�كر م�ن ع�صیر ك�ل ش�ىء ، :  بأن�ھ -ورد فى التعریف ال�سابق

  ) . ٣ (على السكر وغیبوبة العقل ، وھو الذى اختاره الجماھیر

 ساترا لھ وھو عند بعض  أيسمى الخمر لكونھ خامرا للعقل: وقال الراغب
الناس اسم لكل مسكر ،وعند بعضھم للمتخ�ذ م�ن العن�ب خاص�ة ، وعن�د بع�ضھم 

 ك��ل ش��ىء أنلغی��ر المطب��وخ، ف��رجح  للمتخ��ذ م��ن العن��ب والتم��ر، وعن��د بع��ضھم
  ) .٤(یستر العقل یسمى خمرا حقیقة 

م�ن –نبارى وغی�رھم  بكر األأبو وأیضا –والراغبوما ذھب الیھ الزبیدى 
مخامرتھا العقل لیس محل اتفاق أھل اللغة الن :  سبب تسمیھ الخمر خمرا ھوأن

خم��رت :  تخم��ر العق��ل حت��ى ت��درك كم��ا یق��ال ألنھ��اس��میت ب��ذلك : ال��بعض ق��ال 
ى تركت�ھ حت�ى ظھ�ر أ ،ومنھ خمرت ال�رأى أدركى تركتھ حتى أالعجین فتخمر 
 تغط�ى حت�ى تغل�ى وال م�انع م�ن ص�حة ھ�ذه ألنھ�ا سمیت خم�را :وتحرر، وقیل 

  . المعرفة باللسان وأھلاألقوال لثبوتھا عن أھل اللغة 

األوج��ھ كلھ��ا موج��ودة ف��ى : تعلیق��ا عل��ى ھ��ذه األق��وال  وق��ال اب��ن عب��د الب��ر
 شربت خالط�ت العق�ل حت�ى تغل�ب فإذا وسكنت أدركت تركت حتى ألنھاالخمرة 

  )  .٥(علیھ وتغطیھ

 ب��المعنى إط��الق -١: طالق��ین ف��ي اللغ��ة  إ للخم��رأن: ظ مم��ا س��بق ف��یالح
 س�میت ب�ذلك:ب وذھ�ب إل�ى ذل�ك منق�ال من ع�صیر العن� ما أسكر: الخاص وھو

 بالمعنى العام وھو ما اسكر م�ن ع�صیر ك�ل وإطالق -٢ تخمر حتى تدرك ألنھا
 إالش���ىء الن الم���دار عل���ى ال���سكر وغیبوب���ة العق���ل فم���ا س���میت الخم���ر خم���را 

                                 
 .خمر :  لسان العرب مادة 1)(
  .خمر : القاموس المحیط مادة ) 2
 ) .خمر(تاج العروس مادة ) 3
  .٣٦مفردات غریب القرآن صـ ) 4
   .٥٣ صـ ١٠فتح البارى جـ ) ٥(



 ١٩٩٥

  . أھل اللغةأكثرتھا العقل وھو ما علیھ لمخامر

  تعریف الخمر فى اصطالح الفقھاء: ثانیا

  :وبیانھ كالتالى : فقد اختلفوا فى تعریفھا بناء على االختالف اللغوى السابق

  :الخمر عند الحنفیة  - أ

) ١( غ��ال واش��تدإذااس��م للن��ىء م��ن م��اء العن��ب : بأنھ��ا حنیف��ة أب��وعرفھ��ا -١
 وقذف بالزبد 

 غ�ال واش�تد وق�ذف بالزب�د إذاماء العنب :  یوسف ومحمد بأنھاعرفھا أبو-٢
  .أو لم یقذف بھ

 بالق�ذف بالزب�د ف�ال إالس�كار ال یتكام�ل  معن�ى اإلأن:  حنیف�ةأبىوجھ قول *
  .یصیر خمرا بدونھ

س��كار وھ��ذا أن ال��ركن فیھم��ا معن��ى اإل:  یوس��ف ومحم��د أب��ىوج��ھ ق��ول * 
  ) .٢(یحصل بدون قذف بالزبد 

 غال واشتد من سائر األشربة المسكرة فال ی�سمى إذالعنب وما عدا عصیر ا
ال�سكر ، الف�ضیح ، ونقی�ع الزبی�ب ، ونبی�ذ :  لھ مسمیات مختلفة منھ�اوإنماخمرا 

  .الزبیب ، والخلیطان ، المزر ، الجعھ ، التبع
 غال واشتد ق�ذف أو ل�م یق�ذف إذااسم للنىء من ماء الرطب  : فالسكر ھو -

  .على الخالف السابق
 غال إذا وھو المدقوق ح اسم للنىء من ماء البسر المنضو:الفضیح ھو و -

  . ال على الخالف السابقأوواشتد قذف بالزبد 
 وھو اسم للنىء من ماء الزبی�ب المنق�وع ف�ى الم�اء حت�ى : ونقیع الزبیب -

  .من غیر طبخ_على الخالف _ ال أو واشتد وقذف بالزبد إلیھخرجت حالوتھ 
 ط�بخ وغل�ى ادن�ي ط�بخ إذاو الن�ىء م�ن م�اء الزبی�ب وھ�: ونبیذ الزبی�ب  -
  .واشتد
 إذا الب�سر الرط�ب أوشراب م�ن م�اء الزبی�ب وم�اء التم�ر : الخلیطان ھما -

  .خلطا ونبذا حتى غلیا واشتد 
  . صار مسكراإذااسم لنبیذ الذرة : والمزر ھو-
  . صار مسكراإذا اسم لنبیذ الحنطة والشعیر :الجعة ھو-
  . صار مسكراإذایذ العسل اسم نب: البتع ھو -

                                 
   .٢٨٨ صـ ٥ًقوى تأثیره بحیث یصیر مسكرا  حاشیة ابن عابدین جـ : اشتد ) 1(
   .١١٢ صـ ٥بدائع الصنائع جـ ) 2(



 ١٩٩٦

  
 ل�ھ وإنم�ا غل�ى واش�تد وذھ�ب ج�زء من�ھ ال ی�سمى خم�را إذاوعصیر العنب 

  : مسمیات مختلفة بحسب الجزء الذاھب منھ بسبب الغلى فعندھم ما یعرف بـ 
 ذھ��ب اق��ل م��ن الثلث��ین إذاوھ��و اس��م للمطب��وخ م��ن م��اء العن��ب : الط��الء -١

  وصار مسكرا 
 .ن ماء العنبوھو مطبوخ أدنى طبخة م:  الباذق -٢
 . ذھب نصفھ وبقى نصفھإذاوھو المطبوخ من ماء العنب : المنصف -٣

الطالء ھ�و المثل�ث وھ�و المطب�وخ م�ن م�اء العن�ب حت�ى ذھ�ب ثلث�اه : وقیل 
 .وبقى معتقا وصار مسكرا

وھو المثلث یصب الم�اء بع�د م�ا ذھ�ب ثلث�اه ب�الطبخ ق�در :  الجمھورى - ٤
  ) .١( ویصیر مسكرا الذاھب وھو الثلثان ثم یطبخ أدنى طبخة

 أن الخم��ر عن�د الحنفی��ة مق�صورة عل��ى ع�صیر العن��ب :نخل�ص مم��ا س�بق 
 غل��ى إذا أم��ا - ل��م یق��ذف عل��ى الخ��الف ال��سابقأو ق��ذف – غل��ى واش��تد إذاالن��ىء 

 أخ�رى غی�ر الخم�ر عل�ى ح�سب الج�زء المفق�ود بأس�ماءوذھب منھ شىء فیسمى 
  ...بسبب الغلى مثل الطالء ، الباذق

ش��ربھ  ف��یمكن أن نق��سم األ– بأنواع��ھ المختلف��ة –لعن��ب وم��ا ع��دا ع��صیر ا
  :أنواع ثالثة إلى األخرى المسكرة

 م�ن الب�سر وھ�و أوما یتخذ من التم�ر والرط�ب وھ�و ال�سكر  : األولالنوع 
  .الفضیح 

فھو الشراب المخلوط من الن�وعین ال�سابقین كم�اء الزبی�ب :  الخلیطان وإما
  .وماء التمر 

  .ن الزبیب وھو نقیع الزبیب ، نبیذ الزبیبما یتخذ م: النوع الثانى

: م��ا ع��دا التم��ر والزبی�ب وھ��و ال��شراب الم��صنوع م��ن نح��و : الن�وع الثال��ث
  .ا صار مسكرإذاالحنطة والشعیر والعسل 

                                 
ة ابن عابدین ی ، حاش٤٠٦ صـ ٥ ، الفتاوى الھندیة جـ ١١٢ صـ ٥ بدائع الصنائع جـ 1)(

    ٢٩٠ صـ ٥مع الدر المختار جـ 



 ١٩٩٧

  الخمر عند المالكیة  - ب

 .ما اتخذ من عصیر العنب ودخلتھ الشدة المطربة: عرفھا المالكیة بأنھا
:  قالوا أنھم إالا التعریف وقصروه علیھ  عرفوا الخمر بھذأنھموبالرغم من 

 ال�بلح ودخلت�ھ ال�شدة المطرب�ة فھ�و أو النبی�ذ وھ�و م�ا اتخ�ذ م�ن م�اء الزبی�ب وإما
 .تى بیانھ بالتفصیلأ وسی–)١(كالخمر فى الحكم 

ھى الخمر المسكر من عصیر العنب وان لم یق�ذف :الخمر عند الشافعیة-ج
  بالزبد
  -و یوسف ومحمد من الحنفیة ابإلیھموافقین فى ذلك ما ذھب - 

  :فى وقوع اسم الخمر على األنبذة حقیقة: ولكنھم اختلفوا
  .نبذة حقیقة أن الخمر تطلق على األإلى فذھب المزنى وجماعة  -١

وألن تى بیانھ��ا بالتف��صیل ، أ وس��یاألحادی��ث بظ��اھر :واس��تدلو عل��ى ذل��ك 
ة وھ�و ج�ائز االشتراك فى الصفة یقتضى االشتراك فى االسم وھو قیاس فى اللغ

  .األكثرینعند 

 إل�ى أن اس�م الخم�ر یق�ع - كما نسبة الیھم الرافع�ى -وذھب أكثر الشافعیة-٢
 فھ�و ك�الخمر لك�ن ال یكف�ر  ف�ى التح�ریم والح�دإماعلى النبذة على سبیل المجاز،

  ).٢(مستحلھا 
 اب��ن الرفع��ة أن إال ال��شافعیة ألكث��ر م��ن ن��سبة الرافع��ى ھ��ذا ال��رأى وب��الرغم

 الجمی��ع ی��سمى أن األص��حابن المزن��ى واب��ن أب��ى ھری��رة وأكث��ر خالف��ھ ونق��ل ع��
  .خمرا حقیقة
 الطی�ب والروی�انى ، أب�والقاض�یان :  األص�حاب أكث�رممن نقلھ ع�ن : وقال

 النقل الذى عزاه الرافعى لألكثر لم یجد نقلھ عن األكثر أنوأشار ابن الرفعھ الى 
یوافق ما نقلوا عن المزنى  فى كالم الرافعى، ونقل ابن المنذرعن الشافعى ما إال

  ) .٣( الخمر من العنب ومن غیر العنب إن: حیث قال الشافعى 
 ، س�واء اتخ�ذ م�ن ةكثی�رھ�ى م�ا ی�سكر قلیل�ھ أو :  الخمر عن�د الحنابل�ة -ھـ
  . غیرھا أو الشعیر أو الحنطة أوالتمر  أوالعنب 

 وأب�وعم�ر ، عل�ى ، س�عید ، واب�ن عم�ر ، : وذھب الى ھ�ذا م�ن ال�صحابة 
  . ھریرة، وابن عباس ، وعائشة وأبوسى، مو

                                 
   .٣٥٢ صـ ٤حاشیة الدسوقى جـ ) 1(
  .١٨٦ صـ ٤مغنى  المحتاج جـ  ) 2(
   .٥٤ صـ ١٠فتح البارى جـ  ) 3(



 ١٩٩٨

 أھ�لوعامة عروة ،والحسن ، وسعید بن المسیب وآخرون : ومن التابعین 
  ).١(الحدیث كلھم ، وأھل المدینة وسائر الحجازیین

  :ان للفقھاء رأیین فى مفھوم الخمر:نخلص مما سبق
أھ�ل  والحنابلة وعامة أھل الح�دیث ، والشافعیة وھو لبعض :الرأى االول -

 ش�ىء أي الخم�ر تطل�ق حقیق�ة عل�ى أن إل�ىالمدینة والحجازیین ،وذھب�وا جمیع�ا 
  .مسكر سواء اتخذ من العنب أو غیره

 إذا الخم��ر تطل��ق عل��ي ع��صیر العن��ب خاص��ة أن :ال��رأى الث��انى -
 ف�إطالقش�ربة الم�سكرة  غیره م�ن األأما قذف بالزبد أوواشتد ) ٢(غلى

 الحنفی�ة والمالكی�ة و بع�ض الخمر علیھ مج�از ول�یس حقیق�ة وذل�ك عن�د
  .الشافعیة

 *األدلــــــــــــــــــــة*

 أواستدل القائلون ب�ان الخم�ر تطل�ق حقیق�ة عل�ى ك�ل م�ا ی�سكر قلیل�ھ  : أوال
  -: من غیره بعدة أدلة منھاأوكثیره من العنب 

  :ومنھا :  ظاھر االحادیث النبویة الشریفة-أ 

ك�ل م�سكر خم�ر :"  ان�ھ ق�ال -ھ وس�لمی�ل ص�لى هللا ع-عن النب�ى ما ورد -١
  )٣"(وكل مسكر حرام 

 " – ص�لى هللا علی�ھ وس�لم -قال رس�ول هللا: وعن النعمان ابن بشر قال  - ٢
ً من الحنط�ة خم�را ، وم�ن ال�شعیر خم�را ، وم�ن الزبی�ب خم�را ، وم�ن التم�ر إن ً

ًخمرا ، ومن العسل خمرا  ً)٤.(  

  : األثر ومنھ –ب 

إن�ھ ن�زل : أیھ�ا الن�اس  " –عن�ھ  رض�ى هللا – ما ورد عن سیدنا عم�ر - ١
  تح�������������������������������������������������������������������������������ریم الخم�������������������������������������������������������������������������������ر ، 

                                 
  .١٥٦ صـ ١٠المغنى جـ ) 1(
  .یر نار الفوران من غ: الغلیان ھو ) 2(
 كل مسكر أنباب بیان : األشربة :  مسلم فى صحیحھ كتاب أخرجھجزء من حدیث ) 3(

  .خمر وان كل خمر حرام 
  باب -صلى هللا علیھ وسلم-األشربة عن رسول هللا : كتاب /  الترمذى فى سنتھ أخرجھ) 4

اللفظ ھذا حدیث غریب و:  عیسى أبوما جاء فى الحبوب التى یتخذ منھا الخمر وقال : 
 الخمر ما ھو / شربة  باب األ:  ابو داود فى سننھ كتاب أخرجھلھ ، 



 ١٩٩٩

وھى من خمسة من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعیر والخم�ر م�ا 
  ). ١(خامر العقل

 إنم��ا ع��د عم��ر الخم��سة الم��ذكورة :ًوق��ال الخط��ابى تعلیق��ا عل��ى ق��ول عم��ر 
ب ف�إن الشتھار أس�مائھا ف�ى زمان�ھ ول�م تك�ن كلھ�ا موج�ودة بالمدین�ة لوج�ود العن�

الحنط��ة كان��ت بھ��ا عزی��زة وك��ذا الع��سل ب��ل ك��ان أع��ز فع��د عم��ر م��ا ع��رف منھ��ا 
  .ًوجعل ما فى معناه مما یتخذ من األرز وغیره خمرا 

 االس�م بالقی�اس إح�داثوفى ذلك دلیل على جواز : إن كان ما یخامر العقل 
  وأخذ عن طریق 

  ) .٢(االشتقاق

ال��صحابة أن ك��ل م��ا ھ��و  لم��ا ن��زل الق��رآن الك��ریم بتح��ریم الخم��ر فھ��م – ٢
  .ً جمیعا فأراقوھامسكر من عصیر العنب وغیره ھو خمر 

 التى تؤی�د ذل�ك وب�وب لھ�ا بم�ا یفی�د وقد أورد البخارى العدید من الروایات
  :تأییده لھا فذكر تحت كتاب األشربة 

  : باب الخمر من العنب وغیره ، وساق عدة روایات منھا  :-١*

حرم�ت علین�ا الخم�ر حی�ث : "  ق�ال –ن�ھ  رضى هللا ع– ما ورد عن أنس 
"  االعناب إال قلیال وعامة خمرنا البسر والتمر -یعنى بالمدینة -حرمت وما نجد 

)٣. (  

ً مشیرا إلى روای�ات البخ�ارى المندرج�ة تح�ت ھ�ذا :وقال الحافظ فى الفتح 

یحتمل أن یكون مراد البخارى بھذه الترجمة وما بعدھا أن الخمر :  قال –الباب 
لق على عصیر العنب ، ویطلق على نبیذ البسر والتمر ویطلق عل�ى م�ا یتخ�ذ یط

من العسل ، فعقد لكل واحد منھا بابا ، ولم یرد ح�صر الت�سمیة ف�ى العن�ب ب�دلیل 
الحقیق�ة وبم�ا ع�داه المج�از )٤(ما أورده بعده ویحتمل أن یری�د بالترجم�ة األول�ى 

                                 
 .الخمر من العنب وغیره :األشربة  باب :كتاب : اخرجھ البخارى فى صحیحھ ) 1
  .١٧٨ صـ ٨نیل األوطار جـ ) 2(
  .الخمر من العنب وغیره : األشربة باب : كتاب : صحیح البخارى ) 3(
 رضى هللا –أول روایة فى الباب وھى ما ورد عن ابن عمر  : یقصد بالترجمة األولى) 4(

  . قال لقد حرمت الخمر وما بالمدینة منھا شئ  وسیأتى تفصیل ذلك –عنھما 



 ٢٠٠٠

  ) .١(واألول أظھر من تصرفھ 

تح��ریم وھ��ى م��ن الب��سر والتم��ر وأورده ع��دة روای��ات ن��زل ال:  ب��اب  :-٢*
أن الخم�ر حرم�ت :  أن�س ب�ن مال�ك ح�دثھم أنما ورد عن بكر بن عبد هللا : منھا

  ).٢(والخمر یومئذ البسر والتمر

م�ا : باب الخمر من العسل وھو البتع وأورد تحت�ھ ع�دة روای�ات منھ�ا  -٣*
 ص�لى هللا –س�ول هللا س�ئل ر:  أنھ�ا قال�ت - رض�ى هللا عنھ�ا –ورد عن عائ�شة 

علیھ وسلم عن البتع وھو نبیذ العسل وكان أھل ال�یمن ی�شربونھ فق�ال رس�ول هللا 
  ).٣"  (كل شراب أسكر فھو حرام  " – صلى هللا علیھ وسلم –

 ھ�ذا حج�ة للق�ائلین ب�التعمیم م�ن :ًوقال الشوكانى تعلیق�ا عل�ى ھ�ذا الح�دیث 
 لم�ا س�ئل ال�سائل - علی�ھ وس�لم ص�لى هللا-غیر فرق بین خمر العنب وغی�ره ألن�ھ

 وقعت علي ذك�ر إنما المسألة أنعن البتع قال كل شراب اسكر فھو حرام فعلمنا 
الجنس من الشراب وھو البتع ودخل فیھ كل ما في معناه مما یسمي شرابا سكرا 

  ) .٢( نوع كانأيمن

 إن الكوف�ة أھ�لف�ان ق�ال :  ورد علی�ھ حی�ث ق�ال اعتراض�ا الشوكاني وأورد
یعن��ي الج��زء ال��ذى یح��دث " ك��ل ش��راب اس��كر " - ص��لي هللا علی��ھ وس��لم –قول��ھ 

  .عقبھ السكر فھو حرام 

 الج�نس إل�ى یرج�ع التح�ریم أن الشراب اسم جنس فیقت�ضي أن -:فالجواب 
ھذا الطعام مشبع والماء مرو ویرید بھ الجنس وكل جزء منھ یفعل : كلھ كما یقال

اكب��ر منھ��ا ی��شبع م��ا ھ��و اكب��ر م��ن ذل��ك الفع��ل، فاللقم��ة ت��شبع الع��صفور وم��ا ھ��و 
  .العصفور، وكذلك جنس الماء یروى الحیوان على ھذا الحد فكذلك النبیذ 

یق��ال لھ��م اخبرون��ا ع��ن ال��شربة الت��ى یعقبھ��ا :  بقول��ھأی��ضا الطب��ري وأج��اب
 أس��كرت أم ص��احبھا دون م��ا تق��دمھا م��ن ال��شراب أس��كرتھ��ى الت��ى أال��سكر 

 إنم�ا: س�كار ف�ان ق�الوا حظھ�ا م�ن اإلب ك�ل ش�ربة وأخ�ذتباجتماعھا مع م�ا تق�دم 
وھ�ل ھ�ذه :  التى وجد خبل العقل عقبھ�ا قی�ل لھ�م اآلخرةحدث لھ السكر الشربة أ

 ل�و انف�ردت أنھ�ا ك�بعض م�ا تق�دم م�ن ال�شربات قبلھ�ا ف�ي إال لھ ذلك أحدثتالتى 

                                 
  .٣٩ صـ ١٠فتح البارى جـ ) 1(
 .نزل تحریم الخمر وھى من البسر والتمر : باب / األشربة : صحیح البخارى كتاب ) 2(
 .الخمر من العسل وھو البتع : ألشربة  باب ا: صحیح البخارى الكتاب ) 3(
   .١٧٩ ص٨نیل األوطار جـ )٢(



 ٢٠٠١

 باجتماعھ�ا واجتم�اع أس�كرت إنم�ا وإنھ�ادون ما قبلھا كانت غیر مسكرة وح�دھا 
  . جمیعھا السكرعملھا فحدت عن

  :  باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب –٤
 رض��ى هللا –م��ا ورد ع��ن اب��ن عم��ر : وم��ن الروای��ات الت��ى أوردھ��ا تحت��ھ 

:  فق�ال - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم– قال خطب عمر على منبر رس�ول هللا –عنھما 
ة ، وال�شعیر إنھ نزل تحریم الخمر وھى من خمسة أشیاء العنب ، التمر ، الحنط

  ) .١(، والعسل والخمر ما خامر العقل
  

 التنبیھ على أن المراد بالخمر – رضى هللا عنھ – أراد عمر :وقال الحافظ 
إل�ى آخرھ�ا ل�یس ] ی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا إنم�ا الخم�ر والمی�سر " [ فى قول�ھ تع�الى 

على ًخاصا بالمتخذ من العنب بل یتناول المتخذ من غیرھا ، وقد خطب بھ عمر 
  .المنبر بحضرة كبار الصحابة وغیرھم فلم ینقل عن أحد منھم إنكاره 

 حدیث أن�س الماض�ى ، فإن�ھ – رضى هللا عنھ –ویوافق ما ذھب إلیھ عمر
 أمیدل على أن الصحابة فھموا من تحریم الخمر كل مسكر سواء كان من العنب 

  .من غیره 

 ص��ریحا ف��ي –م  ص��لي هللا علی�ھ وس��ل–وق�د ج��اء م��ا قال��ھ عم�ر ع��ن النب��ي 
  .براویات متعددة )٢(حدیث النعمان بن بشیر السابق 

ى غط�اه أو خالط�ھ أ) : الخمر ما خ�امر العق�ل (  قولھ :ًوقال الحافظ أیضا 
فلم یتركھ على حالھ وھو من مجاز التشبیھ والعقل ھو آلة التمییز فلذلك حرم م�ا 

ن عب���اده لیقوم���وا م��� ال���ذى طلب���ھ هللا دراكاإلًّغط���اه أو غی���ره الن ب���ذلك ی���زول 
  )٣.(بحقوقھ

 القائلون بأن الخمر ما یخ�امر م�ن ع�صیر  الرأى الثانيأصحابواعتراض 
 تعریف عمر السابق ھو تعری�ف بح�سب إن: العنب فقط ومنھم الكرماني بقولھم 

  .اللغة وأما بحسب العرف فھو ما یخامر العقل من عصیر العنب خاصة 

                                 
ما جاء فى أن : باب / األشربة : جزء من حدیث أخرجھ البخارى فى صحیحھ  كتاب ) 1(

 الخمر ما خامر العقل من الشراب 
 ٨نیل االوطار للشوكاني جـ:  ، یراجع  ٥١ صـ ١٠فتح الباري جـ ) ٣(یراجع صـ   )  2(

  ١٧٦ صـ
 



 ٢٠٠٢

 رضي –ا فیھ نظر الن عمر بان كالمھم ھذ: ورد على ھذا االعتراض  - 
 لیس في مقام تعریف اللغة بل ھو في مقام تعریف الحكم الشرعي فكأنھ -هللا عنھ

  :قال 

 أنالخمر الذى وقع تحریمھ في لسان الشرع ھ�و م�ا خ�امر العق�ل ونعل�م  - 
  اللغة أھلعند 

 ).١(اختالفا في ذلك 

العتب�ار حتى لو س�لمنا أن الخم�ر ف�ى اللغ�ة  یخ�تص بم�ا ك�ان م�ن العن�ب فا
 – األدل�ة ف�ي أس�لفت كم�ا – ال�صحیحة األحادی�ثبالحقیقة الشرعیة وقد تواردت 

 المسكر المتخ�ذ م�ن غی�ر العن�ب ی�سمى خم�را والحقیق�ة ال�شرعیة مقدم�ة أنعلى 
  .على اللغویة 

 یتعل�ق باالس�م إنم�ا الحك�م إن -:وممن أجاب بھذا اب�ن عب�د الب�ر حی�ث ق�ال 
 ذاك إذول تح�ریم الخم�ر وھ�ى م�ن الب�سر  نزأنالشرعي دون اللغوى وقد تقرر 

 إط�القٍ یج�وز أن الخمر حقیقة في م�اء العن�ب مج�از ف�ي غی�ره إنفیلزم من قال 
اللفظ الواحد على حقیقتھ ومجازه ألن الصحابة  لم�ا بلغھ�م تح�ریم الخم�ر أراق�وا 

 الك�ل خم�ر أنٍما یطلق علیھ لفظ الخمر حقیقة ومجازا وھو ال یجوز ذلك ف�صح 
  .انفكاك عن ذلك حقیقة وال 

 فإنم�ا العیان والتسلیم بان الخمر حقیقة في ماء العن�ب إرخاء :وعلى تقدیر 
 من حیث الحقیقة الشرعیة فالكل خمر لحدیث فأماذلك  من حیث الحقیقة اللغویة 

فكل ما اشتد كان خمرا وكل خمر یحرم قلیلھ وكثی�ره وھ�ذا " كل مسكر خمر :" 
  ).٢(یخالف قولھم وبا� التوفیق 

 أدلة أصحاب الرأي الثاني: ثانیا 

 ال��رأى الث��اني الق��ائلون ب��أن الخم��ر یطل��ق حقیق��ة عل��ى م��ا أص��حاب اس��تدل 
  :اعتصر من ماء العنب فقط إذا اشتد بقولھم 

 الخمر على ما اعتصر من العنب خاصة ھو ما علی�ھ أھ�ل اللغ�ة إطالقإن 
ِإني أراني أعصُر(و أھل العلم وذلك لقولھ تعالي  ِْ َ ََ ِّ ً خمراِ ْ َ).(٣(  

                                 
 . ھذا االختالف عند تعریف الخمر لغة أوردتقد ) 1(
 .١٧٨ صـ ٨وطار جـنیل األ)2(
 ) .٣٦(سورة یوسف من اآلیة )3(



 ٢٠٠٣

  .دلت اآلیة الكریمة على أن الخمر ھو ما یعصر ال ما ینبذ  : وجھ الداللة

ال دلیل لكم ف�ي اآلی�ة عل�ى :  بما قالھ ابن عبد البر:ورد على ھذا الدلیل  - 
  )١.(الحصر، وعدم الحصر ھو ما فھمھ اھل الحدیث والحجازیون واھل المدینة 

: ب�أن الخم�ر ھ�و :  ما قی�ل :ھم واعترضوا على اصحاب الراى األول بقول
وألن��ھ م��ن " ك��ل م��سكر خم��ر " -ص��لي هللا علی��ھ وس��لم -اس��م لك��ل م��سكر لقول��ھ 

 :للحجج اآلتیة مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر ال یستقیم وذلك 
التفاق أھل اللغة على تخصیص الخم�ر بالعن�ب ولھ�ذا اش�تھر اس�تعمالھا  -١

 .فیھ 
 .ما عدا المتخذ من العنب ظنيوألن تحریم الخمر قطعي وتحریم  -٢
وألن  الخمر سمي خم�را لتخم�ره ال لمخ�امرة العق�ل فاس�م الخم�ر للن�يء  -٣

سكار ًشربة مجازا الن معني اإلب إذا صار مسكرا حقیقة ولسائر األمن ماء العن
والمخامرة فیھ كامل وفي غیره من االشربھ ناقص فكان حقیقة لھ مجازا لغیره ، 

إم�ا ان  :  أح�د وجھ�ینم�ر ال یخل�و م�ن  لغی�رة لك�ان األ ل�و ك�ان حقیق�ةألنھوھذا 
ًیك��ون اس��ما م��شتركا وإم��ا   الن ش��رط األول یك��ون اس��ما عام��ا وال س��بیل إل��ى أنً

االشتراك اختالف المعني فاالسم المشترك ما یقع عل�ى م�سمیات مختلف�ة الح�دود 
 م�ن ھنا ما اختل�ف ، وال س�بیل إل�ى الث�اني الناوالحقائق كاسم العین ونحوھا وھ

 العم�وم مت�ساویة ف�ي قب�ول المعن�ي ال�ذي وض�ع ل�ھ أف�راد تك�ون أنشرط العموم 
 لم یكن بطریقة الحقیقة تعین انھ وإذاھنا ، االلفظ ال متفاوتة ولم یوجد التساوي ھ

 ) .٢(بطریق المجاز فال یتناول مطلق اسم الخمر وهللا اعلم 

 -: علیھم باآلتي األولورد أصحاب الرأى 

 نق�ل أی�ضا إن كثی�را م�ن أھ�ل اللغ�ة - :ة األولى  بقولھمردوا على الحج -١
 .عنھم بأن غیر المتخذ من العنب یسمي خمرا 

 الصحابة الذین سموا غیر المتخ�ذ أن –وكما قال الخطابي –نضف إلى ذلك
من العنب خمرا ، عرب فصحاء ، وأھل لسان فلو لم یكن ھذا االسم صحیحا لما 

 . في األدلة السابقة أوضحنامر والرطب كما  ولما أرقوا المتخذ من التأطلقوه

                                 
 .١٧٧ صـ٨نیل األوطار للشوكاني جـ1)(
 .١١٧ صـ٥بدائع الصنائع جـ)2(



 ٢٠٠٤

ً ثبت تسمیة كل مسكر خمرا م�ن فإذا: حتى وعلى تقدیر التسلیم بما قلتم  - 

   .أسلفناالشرع كان حقیقة شرعیة وھى متقدمة على الحقیقة اللغویة كما 

 األحك��ام الفرعی��ة ال ی��شترط فیھ��ا - :ردوا عل��ى الحج��ة الثانی��ة بق��ولھم -٢
 یل��زم م�ن القط��ع بتح��ریم المتخ�ذ م��ن العن�ب ، وع��دم القط��ع األدل�ة القطعی��ة ، ف�ال

ًبتحریم المتخذ من غیره ، أن ال یكون حراما بل یحكم بتحریمھ إذا ثب�ت بطری�ق 

 ً.ظني یحرمھ ، وكذا تسمیتھ خمرا
 إن نف���یكم أن الخم���ر س���میت ب���ذلك  -:وردوا الحج���ة الثالث���ة بق���ولھم  -٣

 رض�ي هللا عن�ھ –ان العرب عمر لمخامرة العقل مخالف لما قالھ اعلم الناس بلس
"  یقال ال لمخامرة العقل م�ع ق�ول عم�ر بمح�ضر ال�صحابة أنیستجیز   وكیف–

 ".الخمر ما خامر العقل 

 على المجاز بناء عل�ى – رضي هللا عنھ – تحملون قول عمر -:وان كنتم 
 مختلف�ین ف�ي س�بب ت�سمیة الخم�ر أنف�سھم اللغ�ة أھ�لما ذھب الیھ أھل اللغ�ة ف�ان 

ألنھ��ا تخم�ر العق��ل ، :  فم�نھم م��ن ق�ال – عل�ى نح��و م�ا س��بق بالتف�صیل –ً خم�را
  .ألنھا تخمر حتى تدرك : من قال  ومنھم

  . اللغة ال یستقیم أھل موافق إلیھ ما ذھبتم أندعاءكم أ أنأى 

 على صحتھا وكثرتھا – األحادیث الواردة عن أنس وغیره -:قال القرطبي 
ن الخمر ال یكون اال من العنب ، وما كان من  تبطل مذھب الكوفیین القائلین بأ–

ًغیره ال یسمى خمرا ، وال یتناولھ اسم الخم�ر ، وھ�و ق�ول مخ�الف للغ�ة الع�رب 

 لما اتلفوا كل أنواع الخمر – رضي هللا عنھم -وللسنة الصحیحة وللصحابة فإنھم
لو ما اتخذ من العنب وغیره لم یتوقفوا ولم یستفصلوا ولم یشكل علیھم األمر ، و

كان عندھم تردد لتوقفوا عن اإلراق�ة حت�ى یستك�شفوا ویستف�صلوا ویتحقق�وا كم�ا 
 إتالفتقرر عندھم من النھي عن إضاعة المال ، فلما لم یفعلوا ذلك وبادروا إلى 

 اللسان وبلغتھم نزل القران ، علمنا أنھم أھلما كان من غیر عصیر العنب وھم 
  )١.(ًفریق سالكا غیر سبیلھم  ًفھموا التحریم نصا ، فصار القائل بالت

 -:شربة المكسرة حكم األ
أن ش�رب الخم�ر ح�رام ویج�ب الح�د :  من المجمع علیھ عند الفقھاء :بدایة 

 )٢.( لم یسكر أم كثیرا وسواء سكر أم ما شربھ قلیال أكانعلى شاربھا سواء 

                                 
 .١٧٨ صـ٨ ، نیل األوطار جـ ٨  جـ٥٤،٥٣ ١فتح البارى جـ)1(
 .١٥٦ صـ١٠ـ المغني مع الشرح الكبیر  ج)2(



 ٢٠٠٥

  :الكتاب والسنة  : اإلجماعوسند ھذا 
َی��ا أیھ�� : م��ن الكت��اب قول��ھ تع��الي  - أ َُّ ِا ال��ذین آمن��وا إنم��ا الخم��ُر والمی��سُر َ ِْ َْ َ َ َ َْ ْ ََ َّ ِ ُ َّ

َواألنصاُب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنُبوهُ لعلكم تفلُحون  َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ َْ َّ َ َْ ْ ْ ِْ َ َّ ِ ٌ ِ ُ َ َْ ُإنما ُیرید ، ْ ِ َ َّ ِ
َالشیطاُن أن ُیوقع بینكم العَداوة والبغضاء في الخمر وا َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ِْ ِْ َ ُ ُ َ َ ِلمیسر ویُصدكم ع�ن ذك�ر َّ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َْ ُ َّ ْ

َهللا وعن الصالة فھل أنتم ُمنتُھون َ َ َ َِ َْ ْْ ُ ََ ْ ِ َّ ِ َّ)(١.(  
 – ص��لوات هللا وس��المة علی��ھ - عن��ھ – أحادی��ث متع��ددة :م��ن ال��سنة  -ب

 :بلغت مبلغ التواتر دلت صراحة على تحریم الخمر منھا 
 سمعت رسول : قال – رضي هللا عنھ – سعید الخدرى أبيما ورد عن  -١

ی��ا أیھ��ا الن��اس إن هللا : "  یخط��ب بالمدین��ة ق��ال – ص��لي هللا علی��ھ وس��لم –هللا 
" یعرض بالخمر ولعل هللا سینزل فیھا أمرا فمن كان عنده منھا فلیبعھ وینتفع بھ 

 هللا تعالي إن " – صلي هللا علیھ وسلم – یسیرا حتى قال النبي إالفما لبثنا : قال 
:  وعن��ده منھ��ا ف��ال ی��شرب وال یب��ع ق��ال اآلی��ة ھ��ذه كت��ھأدرح��رم الخم��ر ، فم��ن 

  ) .٢" (فاستقبل الناس بما كان عنده منھا فى طریق المدینة فسفكوھا 
 النب��ي ص��لي هللا علی��ھ إن– رض��ي هللا عنھم��ا –م��ا ورد ع��ن اب��ن عم��ر  -٢

 )٣" (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وسلم قال 
 .إلى غیر ذلك من األدلة التى تبتت حرمة الخمر

ما المقصود بھذه الخمر التي یحرم قلیلھا : لكن السؤال الذي یفرض نفسھ 
: ل أق�ول ؤوكثیرھا س�كر منھ�ا اإلن�سان أم ل�م ی�سكر ، وللج�واب عل�ى ھ�ذا الت�سا

 نستطیع تقسیمھم إلي وإجماالذكرت سابقا الخالف بین الفقھاء في تعریف الخمر 
  : فریقین 
 م�ن ع�صیر العن�ب أو غی�ره ةوكثی�ری�سكر قلیل�ھ   كل م�اأنفریق اعتبر  -١

  . فھو مسكر فالخمر تطلق حقیقة على كل ذلك 
 الخمر حقیقة على عصیر العنب فق�ط إذا غ�ال واش�تد إطالقفریق قصر  -٢

 .  على الخالف السابق –قذف أو لم یقذف 
أن جمی��ع الم��سكرات اتخ��ذت م��ن ع��صیر :  فعن��د الفری��ق األول -:وعلی��ھ 

 . لیلھا وكثیرھا العنب أو من غیره ھي خمر أي یحرم ق
 الخم��ر تطل��ق حقیق��ة عل��ى م��ا إن فب��الرغم م��ن ق��ولھم :أم��ا الفری��ق الث��اني 

اتخذت من عصیر العنب وتطلق مجازا على سائر االشربھ المسكرة إال أنھم في 
  :الحكم انقسموا إلي فریقین 

                                 
 ) .٩٠، ٩١(سورة المائدة آیة )1(
 .باب تحریم بیع الخمر /  المساقاة : كتاب / أخرجھ مسلم فى صحیحھ )2(
 .سبق تخریجھ )3(



 ٢٠٠٦

 جمیع األشربة غی�ر الخم�ر كالنبی�ذ المتخ�ذ م�ن م�اء إن: فریق قالوا قال  -١
  . ح أو غیرھا یأخذ حكم الخمر في تحریم قلیلھ وكثیره الزبیب أو البل

المالكیة وبعض ال�شافعیة ،أي أنھ�م ل�م یفرق�وا ب�ین الخم�ر : وذھب إلي ذلك 
 .وغیره فجمیع المسكرات تأخذ حكم الخمر

ال ح�د عل�ى م�ن ش�رب : فریق فرق بین الخمر وسائر المسكرات فقالوا  -٢
 إذا س��كر م��ن ش��ربھا ، فك��ان إالس��وى الخم��ر م��ن األش��ربة المعھ��ودة الم��سكرة 

الخمر عندھم ھي التي یحرم قلیلھا وكثیرھا وما عداھا فیحرم منھا ما أسكر فقط 
  . وذھب إلي ھذا الحنفیة 

أن��ھ ال خ��الف ب��ین الفقھ��اء ف��ي أن ش��رب الخم��ر : فن��ستطیع الق��ول : وعلی��ھ
 ).١(المتخذ من عصیر العنب حرام یوجب الحد قلیال كان أم كثیرا  

 :ألشربة فنستطیع تقسیمھم إلي فریقین أما سائر ا
ال ف�رق ب�ین الخم�ر : المالكی�ة ، ال�شافعیة ، الحنابل�ة وق�الوا : الفریق األول 

نب�ذة الم�سكرة ف�ي تحریمھ�ا ووج�وب الح�د لمتخذ من العنب وبین غیرھ�ا م�ن األا
ئ ی��قلیل��ة كان��ت أو كثی��رة ، س��كر منھ��ا أو ل��م ی��سكر وال ف��رق ف��ي ذل��ك ب��ین الن

  .  لعموم األدلة التي ذكروھا والمطبوخ وذلك
عمر ،ابن مسعود ، وابن عمر ،أبو ھریرة ، سعد اب�ن  : وھو ما ذھب إلیھ

:  وب�ھ ق�ال – رضي هللا عنھم – وقاص ، وأبي بن كعب ، وأنس ، وعائشة أبي
 ، ومجاھد ، وابن عباس وجابر بن عب�د هللا ، والقاس�م ، وعم�ر سوطاووعطاء 

وزاعي ، وجمھور فقھاء الحج�از ، وجمھ�ور األ و ،ھبن عبد العزیز بن ، راھوی
  . المحدثین من فقھاء التابعین وغیرھم 

ل��ى رأیھ��م ف��ي تعری��ف وھ��ذا بن��اء ع) ٢( جم��اھیر العلم��اء :أي ق��ال ب��ذلك 
  .ما سبقالخمرعلى نحو 

ف�الخمر بمعناھ�ا ال�سابق عن�دھم المتخ�ذ م�ن :  وھ�م الحنفی�ة :الفریق الثاني 
 فیھ��ا ش��ربة فلھ��ملھ��ا وكثیرھ��ا ، أم��ا س��ائر األیع��صیر العن��ب ھ��ي الت��ي یح��رم قل

فما یتخذ من الزبیب ، وھو نقی�ع الزبی�ب ونبی�ذ الزبی�ب  فیأخ�ذان نف�س : تفصیل 
حك��م الخم��ر، وك��ذا الح��ال مم��ا یتخ��ذ م��ن التم��ر والرط��ب وھ��و ال��سكرو الف��ضیخ 
فیأخذان حكم الخمر وكذا الخلیطان ، أما ما عدا العنب والتمر أو المطبوخ منھما 

عسل أو التین أو البر ونحوھا فال یحرم إال السكر منھ وذلك خالفا لمحم�د ب�ن كال
  .الحسن على نحو السابق 

  : فقالوا  وكل ما سبق كان رأیھم في النئ أما المطبوخ
 كان المطبوخ من عصیر العنب أدني طبخ بحی�ث ذھ�ب من�ھ اق�ل إن :أوال 

                                 
 .٤٤ صـ ١٠ ، فتح الباري جـ ١٥٦ صـ ١٠البن قدامة جـ : المغني ) 1(
 . ١٥٦ صـ ١٠ ، المغني البن قدامة جـ ١٨٧ ، صـ ١٨٦ صـ٤مغني المحتاج جـ)2(



 ٢٠٠٧

ذھب أقل من الثلث�ین ب�الطبخ  إذا ألنھمن الثلثین وكان مسكرا یحرم قلیلھ وكثیره 
فالحرام فیھ باق ، وھو ما زاد على الثلث ، وأما إذا ذھب بالطبخ وبقي ثلثھ فھ�و 

  .یحرم : حالل وان اشتد عند أبي حنیفة وأبي یوسف ،وقال محمد 
 فیما إذا قصد بھ التقوي ، وأما إذا قصد بھ التلھ�ي ال یح�ل :ومحل الخالف 

  .  وعنھ أنھ كره ذلك ، وعنھ أنھ توقف فیھ باالتفاق وعم محمد مثل قولھما
نبذة فعند أبي بیذ التمر ونقیع الزبیب وسائر األ كان المطبوخ من نإن: ثانیا 

أن المطبوخ من نبیذ التمر ونقیع الزبی�ب ادن�ي طبخ�ة یح�ل : حنیفة وأبي یوسف 
  : السكر منھ إذا توافرت الشروط اآلتیة إالشربھ وال یحرم 

  .حوه من غرض صحیح  تكون للتقوي ونأن -١
أن یشرب ال للھو و الطرب ، فل�و ش�ربھ للھ�و أو ط�رب فقلیل�ھ و كثی�ره  -٢
 . حرام 

أال یشرب ما یغلب على ظنھ أنھ مسكر فلو شرب حینئذ ، فیح�رم الق�دح  -٣
 الذي یحصل السكر بشربھ وھو الذي یعلم یقینا أو بغالب الرأي أو بالعادة األخیر

 . أنھ یسكره 
ن م��ا قال��ھ أب��و حنیف��ة وأب��و یوس��ف ق��ال ب��ھ بقی��ة فقھ��اء  أ:والج��دیر بال��ذكر 

 النخعي من التابعین ، وسیفان الثوري ، وابن أبي لیلي وش�ریك إبراھیم:العراق 
 إن:  العلماء البصریین حیث ق�الوا وأكثر ، وسائر فقھاء الكوفیین ة، وابن شبرم

 إنماین وھذا المحرم من سائر األنبذة التي یسكر كثیرھا صور السكر نفسھ ال الع
 . في المطبوخ منھا 

  : وعنده محمد روایتان 
  . بالسكر إالال یحل شربھ لكن ال یجب الحد : األولي 
  )١.(ال احرمھ ولكن ال أشرب منھ : الثانیة 

  
  األدلـــــة

 القائ��ل ب��أن جمی��ع الم��سكرات یح��رم قلیلھ��ا -: أدل��ة الفری��ق األول -: أوال 
  . وكثیرھا 

تي تح�رم الخم�ر اس�تدلوا بھ�ا الن الخم�ر عن�دھم تطل�ق جمیع األدلة ال بدایة
  . على جمیع المسكرات على سبیل الحقیقة أو المجاز 

 : التي لم تفرق بین القلیل والكثیر ومنھا األحادیثنضف إلي ذلك 
 رس�ول هللا ص�لي هللا علی�ھ أن – رض�ي هللا عنھ�ا –ما ورد عن عائ�شة  -١

  ).١" (ھو حرام كل شراب اسكر ف" وسلم سئل عن البتع فقال 

                                 
 ، ٢٧ صـ٩ ، الھدایة مع فتح القدیر جـ ٢٩٢ ، ٢٩١ صـ ٥حاشیة ابن عابدین جـ ) 1(

  .٤٨٧ ـ ١بدایة المجتھد جـ



 ٢٠٠٨

ھ لم یرد تخصیص التحریم بحالة  دل الحدیث الشریف على أن:وجھ الداللة 
س�كار ح�رم تناول�ھ ول�و ل�م إذا كان�ت فی�ھ ص�الحیة اإل  أن�ھًإذا سكار، بل المراداإل

یسكر المتناول بالقدر الذي تناولھ منھ ویؤخذ من لفظ السؤال أن�ھ وق�ع ع�ن حك�م 
أخبرن�ي :  لو أراد السائل ذل�ك لق�ال وألنھمنھ ، جنس البتع ال عن القدر المسكر 

عم��ا یح��ل من��ھ وم��ا یح��رم ، وھ��ذا ھ��و المعھ��ود م��ن ل��سان الع��رب إذا س��ألوا ع��ن 
لم یؤخ�ذ :  عن القدر قالوا ا سألووإذاھل ھذا نافع أو ضار ؟ مثال : الجنس قالوا 

 منھ ؟ 
  تحریم كل مسكر سواء كان متخذا من عصیر العن�ب:والحدیث یفید أیضا 

 )٢(أو من غیره
دال عل�ى مح�ل االس�تدالل اس�تنباطا فق�د ثب�ت : وان كان الحدیث السابق  - 

 . القادمة األدلةصراحة في بعض طرق الخبر المتمثل في 
 -  
ق�ال رس�ول هللا ص�لي هللا :  ق�ال – رضي هللا عن�ھ –ورد عن جابر   ما -٢

 ).٣"(ما اسكر كثیره فقلیلھ حرام " علیھ وسلم 
 ص�لي هللا علی�ة – ع�ن النب�ي –ض�ي هللا عنھ�ا  ر– ما ورد عن عائشة  -٣
) ٥"(من�ھ فم�لء الك�ف من�ھ ح�رام ) ٤(كل مسكر حرام وم�ا أس�كر الف�رق " وسلم 

 ". فاال وقیة منھ حرام  " ألحمدوفي روایة 
 دل الحدیثان السابقان صراحة على أن أي مسكر یحرم قلیل�ھ :وجھ الداللة 

 وإنم��ادیث عل��ى س��بیل التمثی��ل وكثی��ره ، وذك��ره مل��ئ الك��ف أو األوقی��ة ف��ي الح��
 ) .٦(العبرة بأن التمثیل شامل للقطرة ونحوھا 

                                                                             
الخمر من العسل وھو البتع ، : األشربة  باب : كتاب :  البخاري في صحیحھ أخرجھ) 1(

بیان أن كل مسكر خمر وأن كل : باب / األشربة : كتاب : وأخرجھ مسلم في صحیحھ 
  . ر حرام خم

 . ٤٧،٤٦صـ١٠فتح الباري جـ) 2(
 في ياقطنالدر النھي عن المسكر ، : باب : االشربة : كتاب :  داود في سننھ أخرجھ)3(

األشربة وغیرھا ، وصححھ ابن حبان وابن حجر : األشربة وغیرھا  باب : سننھ  كتاب 
  .٤٧ صـ١٠یراجع الفتح جـ/ في الفتح 

ًھا والفتح أشھر وبالفتح ھو مكیال یسع ستة عشر رطال، بفتح الراء وسكون( الفرق )4(

ًما یسع مائة وعشرین رطال   النھایة البن األثیر ، لسان العرب مادة : وبالسكون ھو 

 . فرق 
/ األشربھ عن رسول هللا صلي هللا علیة وسلم  باب : الترمذي في سننھ  كتاب ھخرجأ) 5(

 أبو داود في سننھ أخرجھدیث حسن ، وھذا حما جاء ما سكر كثیره فقلیلھ حرام ، وقال 
 . النھي عن المسكر : كتاب األشربة  باب : 

  .١٨٢ صـ٨نیل األوطار جـ ) 6(



 ٢٠٠٩

 المسكر حرام لعینھ قل أو كث�ر س�كر من�ھ ال�شارب أو ل�م أنوھذا یدل على 
  .یسكر  
إن عل�ة : ر بق�ولھم  عل�ى ع�دم التفرق�ة ب�ین القلی�ل والكثی�واستدلوا ای�ضا - 

س�كار ح�رم تناول�ھ  اإل ك�ل ش�یئ وج�د فی�ھأنس�كار فاقت�ضي ذل�ك التحریم ھي اإل
  ).١(قلیلھ وكثیره

 أن جمیع األدلة السابقة عامة في تحریم القلی�ل والكثی�ر ، ك�ل :وكما ذكرت 
عن��ب أو التم��ر أو الزبی��ب أو م��ا أس��كر م��ن الن��ئ والمطب��وخ س��واء اتخ��ذ م��ن ال

 . غیرھم
  

  أدلة الفریق الثاني: ثانیا 
  
یح��رم قلیلھ��ا  – بمفھومھ��ا الخ��اص عن��دھم – اس��تدلوا عل��ى أن الخم��ر   - أ

 عن�د ال�ضرورة ألنھ�ا إالإن الخمر یحرم شرب قلیلھا وكثیرھا : وكثیرھا بقولھم 
محرم��ة الع��ین فی��ستوي ف��ي الحرم��ة ش��رب قلیلھ��ا وكثیرھ��ا ومم��ا ی��دل عل��ى أنھ��ا 

  : محرم�������������������������������ة قول�������������������������������ھ س�������������������������������بحانھ وتع�������������������������������الي 
ِرجس من عمل الشیطان[ َ ْ ْ َّْ ِ َ َ ِ ٌ ِ)[(2.  

 المحرم ال یوصف بھ فھذا فإن هللا تعالي وصف الخمر بكونھا رجس وغیر
 ) . ٣(یدل على كونھا محرمة في نفسھا وحرم قلیلھا لثبوتھ بالشرع المحض

 واستدلوا على أن م�ا یتخ�ذ م�ن الزبی�ب والتم�ر وھ�و ال�سكر والف�ضیخ -ب 
ص�لي -والزبیب یأخذوا حكم الخمر في تح�ریم قلیل�ھ وكثی�ره بم�ا ورد ع�ن النب�ي 

  ).٤"( من ھاتین الشجرتین النخلة والعنبة الخمر: " أنھ قال -هللا علیھ وسلم 
ئ غی��ر ی�� ب��ھ النوأرادواخم��ر وق��الوا ال��ذي ھ��ا ھن��ا ھ��و الم��ستحق الس��م ال

 .المطبوخ
 أي م��ا ع��دا العن��ب والتم��ر أو – واس��تبدلوا عل��ى أن م��ا ع��دا م��ا س��بق -ج

  :  یحرم ما یسكروإنما ال یحرم شرب القلیل منھ الذي ال یسكر –المطبوخ منھما 
 صلي هللا علیھ -  أن النبي– رضي هللا عنھما – ابن عباس بما روي عن - ١

  ).٥)( كثیرھا ، والسكر من كل شراب أوحرمت الخمر قلیلھا "  قال -وسلم

                                 
  .٤٧ صـ١٠فتح الباري جـ ) 1(
 ). ٩٠: (سورة المائدة من اآلیة )2(
  .١١٣ صـ٥بدائع الصنائع جـ)3(
 . و الخمر مما ھ: باب / كتاب األشربة /  مسلم في صحیحھ ھأخرج)4(
 ١٠ الھدایة ، وقال في الفتح جـ أحادیث النسائي في سننھ ، والزیلعي في تخریج ھأخرج)5(

 . رجالھ ثقات ٤٧صـ



 ٢٠١٠

أنھ علیھ الصالة والسالم ما أراد أص�ل الحرم�ة ، ألن ذل�ك ال : وجھ الداللة
یق�ف عل��ى ال�سكر ف��ي ك�ل ش��راب ، ف�دل أن الم��راد من�ھ الحرم��ة الكامل�ة الت��ي ال 

 ).١(شبھة فیھا كحرمة الخمر
ھ�ذا الح�دیث اختل�ف ف�ي وص�لھ وانقطاع�ھ :ورد على ھذا االستدالل باآلتي 

وفي رفعھ ووقفھ وعلى تقدیر صحتھ فق�د رج�ح اإلم�ام احم�د وغی�ره أن الروای�ة 
ب�ضم س�كون أو " ال�سكر " ب�ضم الم�یم وس�كون ال�سین ال " والمسكر " فیھ بلفظ 

 ح�دیث ف�رد ولفظ�ھ محتم�ل ، فكی�ف یع�ارض بفتحتین، وعل�ى تق�دیر ثبوتھ�ا فھ�و
  )٢( مع صحتھا وكثرتھا ؟ األحادیثعموم تلك 

فیم�ا أس�كر م�ن النبی�ذ : ( أنھ ق�ال - رضي هللا عنھ –بما روي عن على  -٢
  )٣).(ثمانون وفي الخمر قلیلھا وكثیرھا ثمانون 

 
  وأما ماإلیھاأما الخمر فحرام ال سبیل "  بما ورد عن ابن عمر انھ قال  -٣

 ).٤" ( من األشربة فكل مسكر حرام هاعد
ك�ل م�سكر :  بأنھ ثبت عن اب�ن عم�ر أن�ھ ق�ال :ورد على ھذا االستدالل  - 

 )٥.(خمر فال یلزم من تسمیة المتخذ من العنب خمرا انحصار اسم الخمر فیھ 
 المستدل بھا وغیرھا قد ردھا كثیر م�ن األخبار أن ھذه :والجدیر بالذكر - 

 :العلماء ومنھم 
 . لیس في الرخصة في المسكر حدیث صحیح : مد حیث قال اإلمام أح -١
ثبت�ت :  حی�ث ق�ال–ًوك�ان حنفی�ا فتح�ول ش�افعیاً  –المظفر بن السمعاني  -٢

 ف�ي تح�ریم الم�سكر ، وس�اق كثی�را – صلي هللا علیھ وس�لم –األخبار عن النبي 
 ف��ي الع��دول والق��ول ألح��دواألخب��ار ف��ي تل��ك كثی��رة والم��ساغ : منھ��ا ، ث��م  ق��ال 

وق��د ذل الكوفی��ون ف��ي ھ��ذا الب��اب ورووا : ھ��ا ، فإنھ��ا حج��ج قواط��ع وق��ال بخالف
 ).٦(أخبارا معلولة ال تعارض ھذه األخبار بحال

 . جاء أھل الكوفة بأحادیث معلولة ذكرناھا مع عللھا :  قال ابن المنذر  -٣
 ص��لي هللا علی��ھ –أح��ادیثھم الت��ي یحتج��ون بھ��ا ع��ن النب��ي :  وذك��ر األث��رم 

  . 7)(فضعفھا كلھا وبین عللھا  والصحابة –وسلم 

                                 
 .١١٥ صـ ٥بدائع الصنائع جـ)1(
  . ١٥٦ صـ ١٠ ، المغني جـ٤٧ صـ١٠فتح الباري جـ ) 2(
 .١١٥ صـ ٥بدائع الصنائع  جـ) 3(
 .١٧٨ صـ٨ نیل األوطار جـ عبد الرزارق في مصنفة بسند جید  ھخرجأ) 4(
 . المرجع السابق ) 5(
 . ٤٧ صـ١٠فتح الباري جـ ) 6(
 . ١٥٦ صـ ١٠ جـقدامھالمغني  البن )7(



 ٢٠١١

  الراجــــــــــح
ًبع��د ع��رض آراء العلم��اء ف��ي مفھ��وم الخم��ر لغ��ة واص��طالحا وبع��د ع��رض 

آرائھم فیما یحرم قلیل�ھ وكثی�ره ، وم�ا یح�رم كثی�ره فق�ط ف�ي األش�ربة الم�سكرة ، 
وم��ا تطم��ئن إلی��ة ال��نفس أن الخم��ر تطل��ق حقیق��ة  عل��ى أي ل��راجح یتب��ین لن��ا أن ا
عل�ى ذل�ك ف�أي ش�راب م�سكر  ًاتخذ من العن�ب أوم�ن غی�ره ، وبن�اءمسكر سواء 

  -:یحرم قلیلھ وكثیره وذلك لآلتي 
 لعم��وم أدل��تھم وق��وة داللتھ��ا، ویكفین��ا أن جم��اھیر ال��صحابة والت��ابعین  -١

وجمھور فقھاء الحجاز وجمھور علماء الحدیث فھموا من األحادیث الواردة عن 
 أن الخم��ر تطل��ق - ذكرھ��ا و غیرھ��ا ال��سابق-النب��ي ص��لوات هللا وس��المة علی��ھ 

ھ ذھب�وا إل�ي أن ك�ل م�ا حقیقة على ما كان من عصیر العنب وغی�ره ،وبن�اء علی�
سكار یح�رم قلیل�ھ وكثی�ره ، حت�ي إن كثی�را م�ن الفقھ�اء الق�ائلین ب�أن من شأنھ اإل

الخمر تطلق حقیقة على عصیر العنب ومجازا عل�ى غی�ره ل�م یفرق�وا ف�ي الحك�م 
  . المسكرة فقلیلھا وكثیرھا حرام بین كافة األشربة 

إن الخم�ر :  یمكننا الجمع بین من قال – وعلى حد تعبیر الحافظ – إننا  -٢
إن الخمر تطلق حقیقة : تطلق حقیقة على عصیر العنب وغیره  ، وبین من قال 

 على غیر المتخذ من العنب بأن من أطلقًعلى عصیر العنب ومجازا على غیره 
 . قة الشرعیة ، ومن نفي أراد الحقیقة اللغویة حقیقة یكون أراد الحقی

 یتعل��ق باالس��م إنم��اإن الحك��م : - وعل��ي ح��د ق��ول اب��ن عب��د الب��ر-ومعل��وم
 . الشرعي دون اللغوي

  

لضعف أدلة من قال بأن الخمر تطلق عل�ى ع�صیر العن�ب فق�ط  -٣
 لضعف أدلتھم وردھا جمیعھا خاصة الدال�ة وأیضادون غیره وردھا ، 

  .وهللا أعلم . ة المسكرة یحرم كثیرھا فقط على أن بعض األشرب
  

   .التعلیق  على الفتوي
بعد ع�رض الم�سألة ب�آراء العلم�اء ، وأدل�تھم ، ومناق�شتھا ، ن�ستطیع الق�ول 
ب��أن الفت��وى اعتم��دت عل��ى رأي خ��الف م��ا علی��ھ جم��اھیر ال��صحابة ، وت��ابعیھم 

  . وخالف رأي جماھیر أھل الحدیث والفقھ 
-دقیق ت��رك م��ن أفت��ى ال��راجح وأخ��ذ ب��المرجوح فعل��ي الم��ستوي العلم��ي ال��

وحتي وإن قلنا إنھ اعتمد على رأي صدر عن علماء أجالء وعلى رأسھم بع�ض 
 م��ا ال��داعي إلع��الن مث��ل ھ��ذا ال��رأي عل��ى عم��وم ف��إني ألت��ساءل -علم��اء الحنفی��ة

 وال یخف��ي أن أكث��رھم غی��ر - المتخص��صین م��نھم وغی��ر المتخص��صین -الن��اس
 مثل إعالنحد األدني من العلم الشرعي فالشك أن متخصص غیر مدرك حتي لل



 ٢٠١٢

  . ھذا الرأي یفتقر إلي الحكمة ویفتقر إلي حسن تقدیر مآالت األمور 
 أل��م یك��نمث��ل ھ��ذا ال��رأي فتح��ا لب��اب فتن��ة وش��ر م��ستطیر؟ أل��م یك��ن إع��الن 

 ل�شرب أن�واع – وم�ا أكث�رھم –مدعاة لعدد كثیر م�ن ض�عاف اإلیم�ان والنف�وس 
ً غیر عابئین أشربوا قلیال أم كثیرا  من األشربة المسكرة ً!!!  

ھن��اك آراء یقب��ل عرض��ھا عل��ى : وإن��ي ألق��ول لم��ن أعل��ن مث��ل ھ��ذا ال��رأي 
المستوي األك�ادیمي للدارس�ین ألنھ�م متخص�صون ویعلم�ون ف�ي نھای�ة األم�ر م�ا 
الذي یجب العمل بھ وم�ا ال�ذي یج�ب ترك�ة أم�ا عل�ى الم�ستوي اإلعالم�ي فھن�اك 

س��تثیر كثی�ر م��ن الریب�ة وف��تح أب�واب ش��ر ، المجتم�ع ف��ي آراء إن ن�شرت للعام�ة 
  . غني تام عن فتحھا 

  
 –بما فی�ھ م�ن مفاس�د وم�ضار -ال أفھم ھل من أعلن ھذا الرأي سبحان هللا 

س�كار أن ی�سأل رب ھ�ذه األن�واع الت�ي م�ن ش�أنھا اإلیطلب من الذین یقومون ب�ش
ل یسأل كیف صنع ؟ أوال ھل ھذا الشراب من العنب أم من التمر أم من غیره  ھ

 س�یقدم عل�ى ش�رب –و م�ا أكث�رھم –بالطبع لن یحدث ھ�ذا وم�ن أراد أن یتنط�ع 
 إلي شرب ھذه األنواع یسعونالمسكر بدون أي تدقیق فضعاف اإلیمان ھم الذین 

 . أما األتقیاء فال یشربونھا وال یقتربون منھا 
 ف�ي أمی�ة دینی�ة حنانیكم بالمجتمع ، فالمجتمع:  لعلمائنا األجالءوأخیرا أقول

رجح من أقوال العلم�اء  وواجبنا أن نثبتھم على العقیدة الراسخة ، وأن نعلمھم ما
  . ، ونبعدھم عن مواطن الفتن ، والشبھات ھدانا هللا جمیعا إلي سواء الصراط 

  
  تنـــــــــــــــــــــــویھ

ب بعض عرض أمثلة للفتاوى الشاذة لمخالفتھا لما علیھ جمھور العلم�اء أح�
ى خالف الرأ  خالف الجمھور أوأنھ لیس كل رأىوھو : أن أنوه على شىء ھام 

ضاه وال یفت�ى ب�ھ، فھن�اك بع�ض الفت�اوى خالف�ت المشھور یعد شاذا ال یؤخذ بمقت
ًرأي الجمھور وعمل بھ�ا ألنھ�ا  ل�م ت�صادم ن�صا م�ن كت�اب أو س�نة ، وال قاع�دة 

ً وال قیاس��ا ص��حیحاإجماع��اش��رعیة متفق��ا علیھ��ا ، وال   ل��یس ھ��ذا فق��ط ب��ل حقق��ت ً
  مصلحة ، وكان فى األخذ بھا رفع للحرج وللمشقة ، 

ج��واز رم��ي :  كثی��رة ج��دا ولع��ل م��ن أبرزھ��ا فت��وى واألمثل��ة عل��ى ذل��ك
الجمرات قبل الزوال ، فمما یقرب من ستین عاما تقریبا أفتى العالمة الشیخ عبد 

بج�واز : نی�ة بقط�ر هللا بن زید المحمود ، رئ�یس المح�اكم ال�شرعیة وال�شئون الدی
ًالرم��ى ط��وال الی��وم ص��باحا وم��ساءا مؤی��دا قول��ھ بأدل��ة م��ن النق��ل والعق��ل وم��ن  ً

عط�اء : النصوص وقواعد الشرع مستأنسا برأى من سبقھ من أئمة ال�سلف مث�ل 



 ٢٠١٣

 ل�م ی�صادم – الت�ى خ�الف فیھ�ا رأى الجمھ�ور –بن أبى رباح فھ�و بھ�ذه الفت�وى 
ھور فى ع�دم ج�واز الرم�ى قب�ل ال�زوال  الن ما اعتمد علیھ الجم-كما قلت-نصا 

: " وق�د ق�ال ص�لوات هللا وس�المھ علی�ھ - ص�لى هللا علی�ھ وس�لم -ھو مخالفة فعلھ
: وما أخذناه عنھ علیھ صلوات هللا وسالم علیھ منھ ) ١" (خذوا عنى منا ماسككم 

ال��ركن ، الواج��ب ، والمن��دوب وفعل��ھ ص��لوات هللا وس��المھ علی��ھ ال ی��دل عل��ى 
ى مجرد الم�شروعیة أو االس�تحباب ، ن�ضف إل�ى ذل�ك الم�صلحة الوجوب بل عل

العظیمة التى حققتھا ھ�ذه الفت�وى خاص�ة ف�ى ظ�ل ھ�ذا الزح�ام الھائ�ل ف�ى موس�م 
الحج فالمصلحة بل الضرورة تقتضى مثل ھذه الفت�وى الت�ى حافظ�ت عل�ى حی�اة 

  ) .٢(الحجیج 

 –جمھ�ور  وان خالف�ت رأى ال–ان الفتوى ال�سابق ذكرھ�ا : فما أرید قولھ 
 وال قیاس جلى وحققت مصلحة لألمة فال إجماعلكنھا لم تصطدم بدلیل نقلى وال 

نستطیع وصفھا بالشاذة فھن�اك ب�ون شاس�ع ب�ین ھ�ذه الفت�وى وتل�ك الفت�اوى الت�ى 
 لبعضھا التى اصطدمت بكثیر م�ن الن�صوص ول�م تحق�ق أى م�صلحة ب�ل أشرت

 ال��سلبیة عل��ى المجتم��ع عل��ى العك��س أث��ارت البلبل��ة والفوض��ى وك��ان لھ��ا آثارھ��ا
  .المسلم 

  

  

  

  

  

  

  

                                 
استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر : الحج  باب :  مسلم فى صحیحھ  كتاب أخرجھ)1(

 داود في ووأب.  لتأخذوا عني مناسككم – صلى هللا علیھ وسلم –راكبا وبیان قول النبي 
  .في رمي الجمار : المناسك  باب : سننھ  كتاب 

 .  ط دار الشروق ١٠١ ، ١٠٢یوسف القرضاوى صـ / بتصرف الفتاوى الشاذة د)2(



 ٢٠١٤

  المطــــــــلب الثالـــــــث
  الفتاوى الشاذة الباطلة المخالفة للحق

عرضت فى المطلب السابق أمثلة على الفتاوى الشاذة المخالفة لجماھیر  - 
س�المى وم�ن ع اإلأھل العلم وما أحدثتھ ھذه الفتاوى من بلبلھ وتخ�بط ف�ى المجتم�

  .ء و السخریة فى المجتمعات غیر اإلسالمیة فتح لباب االستھزا
 أمثل��ة عل��ى فت��اوى – ش��اء هللا تع��الى إن -وس��أعرض ف��ى ھ��ذا المطل��ب  - 

التخصص خاطئة جانبھا الصواب صدرت من جھال أدعیاء للعلم لیسوا من أھل 
 .سالمى فضلوا وأضلوا بل ھم دخالء على الفقھ اإل

ذة أح�ب التنوی�ھ إل�ى  على ھذا النوع من الفتاوى ال�شاوقبل عرض أمثلة - 
أن ھذا النوع من الفتاوى لم یظھ�ر فق�ط ف�ى ع�صرنا الح�الى ب�ل ظھ�ر حت�ى ف�ى 
عصره صلوات هللا وسالمھ علیھ ، ولع�ل م�ن أش�ھرھا ق�صة الرج�ل ال�ذى  ك�ان 

فعن : برأسھ شجة فأجنب فى لیلة باردة فاستفتى من معھ ولم یكونوا أھال للفتوى 
ا فى سفر فأصاب رجال من�ا حج�ر ف�شجھ خرجن:  قال – رضى هللا عنھ –جابر 

ھل تجدون لى رخصة فى الت�یمم فق�الوا " فى رأسھ ثم احتلم فسأل أصحابھ فقال 
 –ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما ق�دمنا عل�ى النب�ى 

 ل�م یعلم�وا إذقتل�وه ق�تلھم هللا اال س�ألوا :  أخبر بذلك فق�ال –صلى هللا علیھ وسلم 
 ) .٢" ( یتیمم ویعصر أن كان یكفیھ إنماالسؤال ) ١( شفاء العى فإنما

یدل بوض�وح عل�ى م�دى )قتلوه قتلھم هللا : ( فقولھ علیھ الصالة والسالم  - 
بغیر علم ، عل�ى م�ن أفت�ى وھ�و  غضبھ صلوات هللا وسالمھ علیھ على من أفتى

 . لالجتھاد والفتوى أھاللیس 
اد إذ ل���م یكون���وا م���ن أھ���ل جتھ��� بغی���ر ااخطئ���وا :وق���ال اب���ن تیمی���ھ ع���نھم 

 ) .٣(االجتھاد
 ف��ى اجتھ�ادھم نع��م لك��ن ل�م یك��ن أب��دا اخطئ��وا ھ�ؤالء أن -:والج�دیر بال��ذكر 

 للدین ومع ذلك غضب منھم رس�ول إضعاف البلبلة أو الفوضى أو إثارةقصدھم 
  .ًهللا صلى هللا علیھ وسلم غضبا شدیدا 

ھل العل�م والفق�ھ وھ�و ل�یس  یخرج علینا من یدعى انھ من أ:فما بالنا الیوم 
 -ثر س�لبى عل�ى نف�وس الم�سلمین أ قولھ لھ أن ویعلم یقینا أدواتھممنھم وال یملك 

                                 
العي بكسر العین وتشدید الیاء ھو التحیر فى الكالم وعدم الضبط ، أو ھو الجھل ، )1(

لصحاح ، ولسان العرب مادة  الجھل داء وشفاءھا السؤال والتعلم   مختار اأنوالمعنى 
  .٤٠٧ صـ ٣، عون المعبود جـ ) عیى(

  .فى المجروح یتیمم : الطھارة  باب  :  داود فى سننھ  كتاب أبو أخرجھ) 2(
  .٤٨رفع المالم صـ )(3   



 ٢٠١٥

 ف�وهللا ال أدرى م�اذا س�یقول ل�رب األرب�اب وم�اذا س�یقول -خاصة ال�شباب م�نھم 
   .األشھاد على رؤوس  – صلى هللا علیھ وسلم –لرسولھ المصطفى 

  
 ال�ضوء عل�ى ألق�ى أن أری�د ى الخاطئ�ةوقبل أن عرض مثالین لھذه الفت�او

 م��ن ی��أتى لن��ا بالفت��اوى المخالف��ة لم��ا علی��ھ ال��سلف إلیھم��اش��بھتین واھیت��ین اس��تند 
  .الصالح رضوان هللا تعالى علیھم   وھو ما سأعرضھ في الفرع القادم 

  
  

  الفــــــــــرع األول
   من یفتى بفتاوى باطلةإلیھاالشبھ التى یستند 

 م�ن یفت�ى بالفت�اوى الباطل�ة وم�ن إلیھ�ابھات التى اس�تند ھناك العدید من الش
  : أھم ھذه الشبھات شبھتان 

إن الفت���وى تتغی���ر بتغی���ر الزم���ان والمك���ان ، وتختل���ف : ال���شبھة األول���ى *
 أنباختالفھما، وجعلوھا مطیة للعبث باألحكام الشرعیة الثابتة ون�سوا أو تناس�وا 

، فھن�اك ب�ون شاس�ع ب�ین االثن�ین ، ال�شرعیة الفتاوى ھى التى تتغی�ر ال األحك�ام 
فالحكم ال یتغیر لكن اختالف الواقع والزمان ھو الذى یؤثر فى الفت�وى ویغیرھ�ا 

 الحك��م نف��سھ ف��ال یتغی��ر ، وال یختل��ف ب��اختالف الزم��ان والمك��ان وال بتط��ور أم��ا
األحوال ، ولك�ن أص�حاب األھ�واء وم�ن ق�ل ن�صیبھ م�ن العل�م أو انع�دم ظ�ن ان�ھ 

  .لوا النصوص طوعا لھم فیحرفونھا حسب ھواھم  یجعأنیستطیعون 
 ما كان مستصحبھ فی�ھ األص�ول ال�شرعیة :فمراد العلماء من ھذه المقولة 

 ص�لى هللا –والعلل المرعیة والم�صالح الت�ى جن�سھا م�راد هللا تع�الى ، ورس�ولھ 
  .-علیھ وسلم 

  
  : التى توضح الفرق بین الحكم الشرعى والفتوى كثیرة منھا واألمثلة

 ق�د ش�رعھا – ص�لى هللا علی�ھ وس�لم – النب�ى أن فمن المعلوم :كاة الفطر ز
  ).١(قط نص الحدیث على الشعیر والتمر واألطعاما بمقدار صاع وقد 

فالشعیر صار طعام�ا للبھ�ائم . وھى اآلن لیست أطعمة فى كثیر من البلدان 
  .، التمر صار من الكمالیات واألقط ال یكاد یأكلھ إال القلیل 

                                 
كنا نعطیھا فى زمان رسول هللا صلى :  قال – رضى هللا عنھ –عن أبى سعید الخدرى )1(

عام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعیر أو صاعا من زبیب هللا علیھ وسلم صاعا من ط
/ صدقة الفطر  : أبوابالزكاة : كتاب /  البخارى فى صحیحھ أخرجھجزء من حدیث "  

 .صاع من زبیب : باب 



 ٢٠١٦

فیفتى العلماء فى كل بلد بحسب طعامھم الدارج عندھم ، فبع�ضھم : ھ وعلی
  .یفتى بإخراج األرز ، واخر یفتى بإخراجھا ذرة وھكذا 

ف��الحكم ال��شرعى ثاب��ت وال ش��ك ، وھ��و وج��وب زك��اة الفط��ر ، وثاب��ت م��ن 
  .حیث المقدار ویبقى االختالف والتغیر فى نوع الطعام المخرج 

 بھ�ا م�ن س�لطان وی�سندھا إل�ى ال�شرع بط�رق  آراء م�ا أن�زل هللافمن یصدر
ملتویة غیر مبنیة عل�ى اس�س علمی�ة ولك�ن مبناھ�ا األھ�واء والتحری�ف بحج�ة أن 

  .األحكام تتغیر بتغیر الزمان والمكان حجة باطلة 
ھ�م رج�ال ونح�ن رج�ال ب�ل وی�دعوون أنھ�م :  أنھم یقولون الشبھة الثانیة*

ح�ضارة وم�ا ك�ان ف�ى الماض�ى ال أكثر علم�ا م�ن ال�سابقین ألنھ�م أكث�ر تط�ورا و
أیضا إن ھ�ذا اخ�تالف ف�ى : یصلح تطبیقھ فى الحاضر فى أغلب األحیان وقالوا 

  .اآلراء والشریعة الغراء وسعتھ وأقرتھ 
 ق��ولكم ھ��م رج��ال ونح��ن رج��ال نع��م ھ��م رج��ال :ولل��رد عل��ى ھ��ؤالء أق��ول 

بھ ونقلوه من اتبعناھم وصدقناھم فاحترام ھؤالء الرجال ال لذاتھم لكن لما جاؤوا 
أحكام ، فاحترامھم ال لذاتھم بل لعظم ما جاؤوا بھ وقد جاؤوا بھ�ذه األحك�ام بن�اء 
على قواعد علمیة رصینة بنى علیھا ص�احب ك�ل ذھ�ب مذھب�ھ ، ف�آراؤھم مبنی�ة 

 ، وھ�م إلیھ�اعلى أدلة شرعیة م�ن الكت�اب وال�سنة ،آراؤھ�م لھ�ا ش�رعیة اس�تندت 
فھم ھذه النصوص ، واللغة تسمح بھذا مع من وإن اختلفوا فقد اختلفوا فى حدود 

 إل�ى غی�ر ذل�ك ٠٠٠یملك أدواتھ من حفظ لكتاب هللا ول�سنتھ والعل�م بقواع�د اللغ�ة
حدیث عن ش�روط المجتھ�د والمفت�ي  التي أشرت لھا سابقا في معرض الاألدوات

  .، لذلك فھم رجال 
سنة ؟أى  ف�أین م��نھجكم ؟ أی�ن أدل�تكم الت�ى ت��دعمكم م�ن الكت�اب وال��أم�ا أن�تم

عاق��ل یت��بعكم وم��ا تقولون��ھ ش��اذ خ��اطىء یخ��الف م��ا ج��اء ب��ھ الحبی��ب الم��صطفى 
  .صلوات هللا  وسالمھ علیھ 

 ی��ا س��ادة لك��ل عل��م أدوات��ھ ومنھج��ھ فل��م ھ��ان أم��ر ال��شرع عل��ى ھ��ؤالء ؟  
ال یالمون وحدھم انما یالم من وراءھم من أع�داء -وهللا اعلم -وھؤالء فى رأیى 

ع��الم وی��صورون للن��اس أن ھ��ؤالء علم��اء م��ستنیرین ال��دین وال��ذین یملك��ون اإل
 –ًیجتھدون ، ولألسف یصدقھم ویتبعھم أصحاب الھ�وى أمث�الھم ، یت�بعھم أی�ضا 

  . الجھلة بالدین  وبعلمائھ األصلیین -ولألسف الشدید 
 ال ن��ستطیع ان نق��ول إن ھ��ذا م��ن قبی��ل االخ��تالف فمم��ا وم��ن ھ��ذا المنطل��ق

الخالف المعتب�ر م�ن عدم�ھ، : البحث المتواضعذكرت فى المبحث التمھیدى لھذا 
 وهللا –ین ال من قبیل االختالف فما یقولونھ من قبیل التضلیل والعبث بالد وعلیھ

  .علم أ
  



 ٢٠١٧

  الفــــــــرع الثانـــــــــــى
   المرأة للرجل فى الصالةإمامةفتوى جواز 

  : خرج علینا من یفتى بھذه الفتوى حیث قال 

رجل فى الصالة وذلك ألن اإلمام�ة عملی�ة تحت�اج إل�ى  المرأة للإمامةتجوز 
ًمؤھ��ل ولی��ست حق��ا فطری��ا ، وق��د ح��د الرس��ول   ھ��ذا – ص��لى هللا علی��ھ وس��لم –ً

المؤھل وھ�و العل�م ب�القرآن فجع�ل ص�بیا ی�ؤم قوم�ھ بم�ن ف�یھم ال�شیوخ ألن�ھ ك�ان 
  . بكر وعمر أبوأعلمھم بالقرآن وجعل عبدا یؤم الصحابة كلھم وكان من بینھم 

إذا كانت المرأة أعلم ممن تؤمھم فھى أحق باإلمام�ة ولكنھ�ا : ًدف قائال وأر
تغطى شعرھا ، فھى ھنا فى صالة جماعة ، وبالت�الى ف�إن األم�ر بالن�سبة لغط�اء 
الشعر یختلف فیما لو كانت تصلى بمفردھا وصالة الجماعة تحتاج إلى الضوابط 

   " ف بالناس وشعرھا مكشوإماماوبالطبع ال توجد من ستصلى 

 إح�دىَ الكنائس بالوالیات المتحدة األمریكیة أمت إحدىانھ داخل : ومعلوم 
 عددا م�ن الم�سلمین ف�ى ص�الة الجمع�ة وأث�ارت ب�ذلك أمینة ودودالنساء وتسمى 

  ً.جدال كبیرا

  سالمى الفتوى فى میزان الفقھ اإل

 أنال یج�وز للرج�ل : الفقھاء من ال�سلف والخل�ف إل�ى أن�ھ) ١(ذھب جماھیر
خلف المرأة ال فى فرض وال نافلة، فإن صلى بطلت صالتھ حتى وان لم یصلى 

، وال یع�ذر بع�دم علم�ھ اإلع�ادة امرأة ثم بان لھ أنھا امرأة ووجبت علیھ أنھایعلم 
 انھ یعی�د ألن�ھ مف�رط فمث�ل ھ�ذا أيألن على المرأة إمارات تدل على أنھا امرأة ،

  .ًاألمر ال یخفى غالبا 

  :نقول والقیاس والمعقول على ذلك بالم واستدلوا 

                                 
عامة :  ، وعبر ابن قدامھ بقولھ ١٥١ صـ ٤التعبیر بجماھیر للنووى فى المجموع جـ )1(

 ١الھدایة مطبوع مع شرح فتح القدیر جـ : یراجع  و٢٧٠ صـ ٢الفقھاء فى المغنى جـ 
 ١ ، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقى جـ ٣٨٠ صـ ١ ، حاشیة ابن عابدین جـ ٢٦٧صـ 
 ، ٢٤١ صـ ٢، الذخیرة جـ ١٤٦ صـ ١ ،الشرح الصغیر بحاشیة الصاوى جـ ٣٢٦صـ 

 صـ ١  ، كشاف القناع جـ٤١٢ صـ ٢، الحاوى الكبیر جـ ٢٤٠ صـ ١مغنى المحتاج جـ 
٤٧٩.  



 ٢٠١٨

  : المنقول   - أ

جاُل قواُم�ون عل�ى الن�ساء بم�ا ف�ضل هللا بع�ضُھم عل�ى : (قولھ تعالى  )١ َالرِّ ِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َّ ََّ َِ ِ
ٍبعض ْ َ) (١.( 

خطبن�ا رس�ول هللا علی�ھ : "  ق�ال– رض�ى هللا عن�ھ –روى عن جابر  ما )٢
 )٢" .(ًال تؤم المرأة رجال "  فقال –وسلم 

 –ع��ن النب��ى - رض��ي هللا عن��ھ –د هللا ب��ن م��سعود  عب��–روى ع��ن  م��ا )٣
 )٣" .(أخروھن من حیث أخرھن هللا "  انھ قال -صلى هللا علیھ وسلم 

 تؤم الرجال قیاسا على اآلذان فكما أن أن قالوا ال یجوز للمرأة :لقیاس ا-ب
 )٤. ( تؤذن للرجال لم یجزلھا ان تؤمھم أنالمرأة ال یجوز لھا 

 تؤم الرجل ألن الم�رأة أنال یجوز للمرأة : لوا بقولھم  استد: المعقول -جــ 
 – ص��لى هللا علی��ھ وس��لم – افتت��ان بھ��ا ، وق��د جع��ل النب��ى إمامتھ��اع��ورة وف��ى 

خوف�ا م�ن االفتن�ان )  ٥(التصفیق لھا بدال من التسبیح للرجل ف�ى نوائ�ب ال�صالة 
 .بصوتھا ، وكذلك الحال فى االئتمام بھا بل ھو أولى 

 استدل بھا جماھیر العلماء من السلف والخلف على وغیرھافكل ھذه األدلة 
  . المرأة للرجلإمامةعدم جواز : 

 الم�رأة إمام�ةبعض العلماء ق�دیما ق�د ذھب�وا إل�ى ج�واز : والجدیر بالذكر ان
للرجل ولكن ھذا الرأى رد وضعف لوھن ما استندوا إلیھ وبیان ذلك على النح�و 

  :التالى 
ت�صح : اب�ن جری�ر الطب�رى أنھ�م ق�الوا فقد نسب ألبى ث�ور والمزن�ى و  - أ

صالة الرج�ال وراء الم�رأة ف�ى الف�رائض والنواف�ل مع�ا ووافقھ�م بع�ض الحنابل�ة 

                                 
   ) .٣٤(سورة النساء آیة )1(
إقامة الصالة والسنة فیھا  : جزء من حدیث مطول اخرجھ ابن ماجھ من سننھ ، كتاب )2(

  إسناده: فرض الجمعة ، وأخرجھ البیھفى فى السنن الكبرى   وقال النووى : باب 
  .١٥١ صـ ٤ضعیف   المجموع جـ 

ھذا حدیث فیھ ضعف وبعد وانما ھو من : الزیلعى  الزیلعى فى نصب الرایة وقال أخرجھ)3(
 .٣٦ صـ ٢قول ابن مسعود جـ 

 ٢٧٠ صـ ٢المغنى جـ )4(
 صلى هللا علیھ – عن النبى – رضى هللا عنھ –ماروى عن أبى ھریرة : دل على ذلك )5(

/  البخارى فى صحیحھ أخرجھالتسبیح للرجال والتصفیق للنساء  :   انھ قال –وسلم 
 فتأخر اآلخر ، أخرجھ مسلم فى اإلمام باب من دخل لیؤم الناس فجاء /كتاب اآلذن 

 المرأة إذا نابھا شىء فى باب تسبیح الرجل وتصفیق/ الصالة : كتاب / صحیحة 
 .الصالة



 ٢٠١٩

لك��نھم ق��صروا ج��واز ذل��ك عل��ى ص��الة الت��راویح فق��ط إذا كان��ت الم��رأة قارئ��ة 
 .1)(والرجال أمیین 

 : على أدلة من المنقول والمعقولواستند ھذا الرأى
  : المنقول   - أ

 ص�لى هللا –ق�ال رس�ول هللا : ن�صارى ق�ال ى مسعود األما ورد عن أب )١
 )٢" .(یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا : " –علیھ وسلم 

وعل��ى ، )٣( األول��ى باإلمام�ة أكث��رھم ق��راءة أنفالح�دیث ال��شریف دل عل��ى 
 :ھذا 

ال��وارد " الق��وم " ل��و كان��ت الم��رأة ك��ذلك كان��ت األول��ى باإلمام��ة ألن كلم��ة 
  )٤. (ًف تطلق على الرجال والنساء معا ذكرھا فى الحدیث الشری

 إط�الق مبنى االستدالل بھذا الحدیث ھو ص�حة أن :َورد ھذا الدلیل باآلتى 
یطل�ق " الق�وم"على الرجال والن�ساء وھ�ذا ل�یس ب�صحیح ألن لف�ظ " القوم " لفظ 

َیا أیھا الذین آمنوا ال: دل على ھذا قولھ تعالى . على الرجال دون النساء  ُ َ َ َ ََ ِ َّ ُّ ْ یسخر َ َْ َ
ًقوم من قوم عسى أن یكونوا خیرا منُھم وال نساء من نساء ع�سى أن یك�ن خی�را  ًْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ٍ ٌ

َّمنُھن ْ   .فلو دخل النساء فى القوم لم یعد ذكرھن فیما بعد ) ٥" (ِ

  : یعضد ھذا قول الشاعر 
  )٦ ( آل حصن أم نساءأقوم... وما أدرى ما سوف اخال أدري 

 صلى هللا –أن رسول هللا " روى عن الولید بن جمیع عن أم ورقة  ما )٢
 أن كان یزورھا فى بیتھ�ا ، وجع�ل لھ�ا مؤذن�ا ی�ؤذن لھ�ا ، وأمرھ�ا –علیھ وسلم 

 ).٧" (تؤم أھل دارھا 

یدل عل�ى ص�حة "  تؤم أھل دارھا أنوأمرھا " فقولھ علیھ الصالة والسالم 
یھم الرجل ، فإنھ ك�ان لھ�ا م�ؤذن وك�ان ش�یخا  المرأة أھل دارھا وان كان فإمامة

                                 
  .١٥١ صـ ٤ ، المجموع جـ ٢٧٠ صـ ٢المغنى جـ) 1(
من  : المساجد ومواضع الصالة  باب:  مسلم فى صحیحھ كتاب أخرجھجزء من حدیث )2(

  .أحق باإلمامة 
 .١٧٢ صـ ٥شرح النووى جـ )3(
  .٤١٢ صـ ٢الحاوى الكبیر جـ ) 4(
 ) .١١(سورة الحجرات من اآلیة ) 5(
  .٤١٢ صـ ٢الحاوى الكبیر جـ )6(
 وقال – واللفظ لھ –إمامة النساء : باب / الصالة : كتاب /  داود فى سننھ أبو أخرجھ)7(

 الدار قطني فى أخرجھ ، ٩٥ صـ ٤المجموع جـ/ عفھ  أبو داود ولم یضأخرجھ: النووى 
صالة النساء جماعة وموقف إمامھن وصححھ العینى كما : باب / الصالة : سننھ  كتاب 

  ٤٠٤ صـ ١التعلیق المغنى على سنن الدار قطني جـ: جاء فى  



 ٢٠٢٠

حتى ف�ى الف�رائض ب�دلیل أن�ھ ) ١(والظاھر أنھا كانت تؤمھ ، وغالمھا وجاریتھا 
 ) .٢(علیھ الصالة والسالم جعل لھا مؤذنا والمؤذون ال یكون إال فى الفرائض 

أي إمامتھ�ا -على تقدیر ثبوت ھ�ذا ألم ورق�ة: ورد على ھذا االستدالل بأنھ 
ً فیكون خاصا لھا دون غیرھ�ا وذل�ك نظ�را لألدل�ة الت�ى اس�تند –ل والنساء للرجا

 وھ�ى أدل�ة – الق�ائلون بع�دم ج�واز إمام�ة الم�رأة للرج�ل –الیھا جم�اھیر الفقھ�اء 
  .كثیرة ال مجال للشك فى ثبوتھا وثبوت ما دلت علیھ 

 كان��ت ت��ؤم أنھ�ا: "  عل��ى بع��ض روای�ات الح��دیث القائل��ة وق�د عق��ب الح�اكم
ھ�ذه س�نة غریب�ة ال أع�رف ف�ى الب�اب ح�دیثا : " بقولھ ) ٣" (فى الفرائض دارھا 

  "ًمسندا غیر ھذا 

 : المعقول استدلوا بقولھم   - ب

ص����ح أن یك����ون إمام����ا للرج����ال  م����ن ی����صح أن ی����أتم بالرج����ال أن )١
 .)٤(كالرجال

ھذا قول مردود، وذل�ك ألن ك�ل إم�ام ی�صح أن یك�ون : ویرد علیھم باآلتى 
ًك�ل م�أموم ی�صلح أن یك�ون إمام�ا ألن لإلمام�ة ش�روطا ًمأموما ال العكس، فلیس 

البد من توافرھ�ا وب�دیھى أن ھ�ذه ال�شروط تت�وفر ف�ى ال�بعض دون ال�بعض وهللا 
 .أعلم 

ان نق�ص ال��رق أش�د م��ن نق�ص األنوث��ة ، بدالل�ة أن العب��د یقت�ل ب��المرأة  )٢
ًالح��رة ، وال یج��وز ان تقت��ل الم��رأة الح��رة بالعب��د ، فلم��ا ج��از ان یك��ون إمام��ا 

 .ألحرار كانت المرأة بإمامتھم أولى ل
 بأن ھذا القول ال یستقیم وذلك ألن نقص الرق دون نقص :ورد ھذا الدلیل 

                                 
رفي دل على ذلك ما وراه أبو داود فى سننھ فى الكتاب والباب السابقین  وحسنھ ابن حج)1(

وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت : ....... "  ولفظھ ٢٧ صـ ٢التلخیص الحبیر جـ: 
وقد دبرت :  ًأن تتخذ فى دارھا مؤذنا ، فأذن لھا ، قال .  صلى هللا علیھ وسلم –النبى 

ًفأنا رأیت مؤذنھا شیخا : وقال عبد الرحمن راوى الحدیث ..... " غالما لھا وجاریة 
 .ًكبیرا 

  .٢٧٠ صـ ٢ ، المغنى جـ ٧٣ صـ ٢ ، سبل السالم جـ٢٨ صـ ٢لمعبود جـعون ا)2(
 المرأة إمامة: الصالة  باب :  الحاكم فى المستدرك  كتاب أخرجھاجزء من روایة ) 3(

 .للنساء فى الفرائض 
  .٤١٢ صـ ٢الحاوى الكبیر جـ 4



 ٢٠٢١

األنوثة ، ألن الرق عارض یزول ، واألنوثة نقص ذاتى ال یزول ، كما أن العبد 
 )١. (ال یخشى االفتنان بھ بخالف األنثى 

أمام�ة الم�رأة للرج�ل ف�ى بج�وار :  أیضا على من ق�ال ورد جماھیر العلماء
ان تخصیص ذلك بالتراویح واش�تراط تأخرھ�ا : التراویح ووقوفھا خلفھم بقولھم 

  )٢. (یخالف األصول بغیر دلیل فال یجوز المصیر إلیھ 

مما س�بق یت�ضح لن�ا بج�الء رجح�ان رأى جم�اھیر العلم�اء القائ�ل : الراجح 
  -:بعدم جواز إمامة للرجل وذلك لألسباب اآلتیة 

  .دلتھم من ناحیة الثبوت والداللة قوة أ )١

ضعف أدلة المجوزین إلمامة المرأة للرجل وردھا جمیعھا وأما حدیث  )٢
أم ورقة فإنھ ال یقوى على معارضة أدلة جماھیر العلماء لذا كان من الضرورى 

. ًعدم أخذه ظاھره وتعمیمھ ، ولكن یمكن القول أنھ كان خاصا بھ�ا دون غیرھ�ا 
 س�ابقا أش�رت كما –ى هللا علیھ وسلم خصص لھا مؤذنا یعضد ذلك أن النبى صل

 .ً ومعلوم ان ھذا األمر لم یكن عاما ألى شخص وهللا أعلم –
 المرأة للرجل مخالفة لیس فقط إمامةإن فى األخذ برأى من قال بجوار  )٣

 فی�ھ مخالف�ة أی�ضا لكثی�ر م�ن وإنمالما علیھ جماھیر العلماء القائلین بعدم الجواز 
خرى الخاصة بالمرأة المتمثلة فى ضوابط وشروط خ�روج الم�رأة التشریعات األ

 أن نجیز لھ�ا أنالتى تضمن عدم االفتنان بھا والمحافظة علیھا فال یقبل بعد ذلك 
 ......تركع وتسجد أمام الرجال  

س�المى ھ اإل بع�د ع�رض الم�سألة بإیج�از ووض�عھا ف�ى می�زان الفق�:تعقیب 
 الم�رأة للرج�ل ف�ى ال�صالة وف�ى الق�ول ام�ةإمعدم جواز : یتضح لنا بكل سھولة 

ل�ذا ف�إنى أعج�ب عجب�ا .  بالجواز مخالفة صریحة لكثیر من األدلة النقلی�ة الثابت�ة
س�المى ویفت�ي بمث�ل ھ�ذه إینا ویدعى العلم ویدعى انھ مفك�ر ًشدیدا لمن یخرج عل

امامة المرأة للرج�ل : خاصة وأن عماده األساسي في ھذه الفتوى قولھ . الفتاوى 
 ببساطة شدیدة  فنقول لھًائزة ألن اإلمامة تحتاج إلى مؤھل ولیس حقا فطریا ،ج
 ل��م یمن��ع الم��رأة م��ن اإلمام��ة مطلق��ا ب��دلیل ج��واز إمام��ھ الم��رأة س��المياإلالفق��ھ : 

للمرأة،  وإنما منع إمامتھا للرجل لیس لمنعھ�ا م�ن اإلمام�ة ف�ى ذاتھ�ا وإنم�ا منع�ا 
 أى ام�رأة س�ویة ترب�ت ف�ى البی�ت لالقتنان بھا ووض�عھا ف�ى موض�ع تخج�ل من�ھ

                                 
  .٤١٣صـ ٢المرجع السابق  جـ ) 1(
 ٢٧٠ صـ ٢المغنى جـ ) 2(



 ٢٠٢٢

المحمدى فكالمك یا من أفتى بذلك ال یحت�وى فق�ط عل�ى جھ�ل بال�شریعة وقواع�د 
 .الفقھ 

 الم�رأة الم�سلمة م�ن حیائھ�ا إخ�راج یحوى أیضا دعوى خبیثة ، وھ�ى وإنما
ات لم�ا ھ�وأدبھا تحت ما یسمى بالمساواة المطلقة بین الرجل والم�رأة فھیھ�ات ھی

  .أمثالك تدعو إلیھ أنت و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٣

 الفــــــــــــــرع الثالث
  فتوى اشتراط موافقة الزوجة لصحة الطالق

 بع��دم ص��حة الط��الق بع��د تلف��ظ ال��زوج ب��ھ إال بع��د :خ��رج علین��ا م��ن یق��ول 
موافق��ة الزوج��ة واس��تئذانھا واس��تند ف��ى فت��واه ھ��ذه عل��ى أن ال��زوج ت��زوج م��ن 

ى یتوجب الطالق رضا الطرفین واتفاقھما لكى یتم الزوجة بصفة رضائیة وبالتال
  .االنفصال 

  .الفتوى فى میزان الفقھ اإلسالمى 

  :لو تتبعنا ما قالھ فقھاؤنا األجالء فى ھذا الصدد نجده على النحو التالى 

 الزوج یملك مفارقة أن يأ الطالق ملك للزوج وحده من لھ حق الطالق ؟ 
  )١. ( المنفردة وإرادتھبعبارتھ زوجتھ إذا وجد ما یدعوه إلى ذلك 

 –م��ا روى ع��ن اب��ن عب��اس :  عل��ى أن الط��الق مل��ك لل��زوج وح��ده وال��دلیل
إنما الطالق لم�ن : "  قال – صلى هللا علیھ وسلم – النبي أن – هللا عنھما رضي

  )٢" .(أخذ بالساق 

 یشترط لصحة الطالق لدى الفقھ�اء ش�روط عدی�دة بع�ضھا :شروط الطالق 
ل��ق وبع��ضھا یرج��ع إل��ى المطلق��ة وبع��ضھا یرج��ع إل��ى ال��صیغة یرج��ع إل��ى المط

  -:وبیانھا بإیجاز كالتالى 

  :شروط الزوج   - أ

لصحة الطالق بلوغ ) ٣(الحنفیة والمالكیة والشافعیة :  اشترط :البلوغ  )١
فال یقع طالق الصغیر ممی�زا ك�ان أو غی�ر ممی�ز ، مراھق�ا أو : وعلیھ الزوج ، 

 . أم ال الوليأجیز بعد ذلك من  ال أمغیر مراھقا ، أذن لھ بذلك 
 ص�لى هللا النبي أن – رضى هللا عنھا – لما ورد عن السیدة عائشة :وذلك 
ع�ن الن�ائم حت�ى ی�ستیقظ وع�ن ال�صبى : رفع القلم ع�ن ثالث�ة :  قال -علیھ وسلم 

                                 
  .٢٤٢ صـ ٣ابن عابدین جـ حاشیة )  1(
 البوصیرى فى مصباح إسناده  وضعف ٦٧٢ صـ ١ ابن ماجھ فى سننھ  جـأخرجھ)2(

  .٣٥٨ صـ ١الزجاجة جـ 
 ٢ ، الشرح الكبیر جـ٢٧٩ صـ٣ ، مغني المحتاج جـ٦٧٢ صـ ٣الدر المختار جـ ) 3(

 .٣٦٥صـ



 ٢٠٢٤

 )١" .(حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یعقل 
  .ولیھ  الطالق ضرر محض ، فال یملكھ الصغیر وال یملكھ وألن

بع��دم : جمھ��ور الفقھ��اء ف��ى ال��صبى ال��ذى ال یعق��ل فق��الوا : وواف��ق الحنابل��ة 
 ال�صبى ال�ذى یعق�ل ف�إن طالق�ھ واق�ع عل�ى أكث�ر الروای�ات ع�ن أماوقوع طالقھ 

  .أحمد 
الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة عل�ى :  اتفق الفقھاء :العقل  )٢

 . العقل من شروط صحة الطالق أن
 وال ی��صح ط��الق األداء ف��ال ی��صح ط��الق المجن��ون لفق��دان أھلی��ة :وعلی��ھ 

 .)٢. (المعتوه لنقصان األھلیة والحقوا بالمجنون النائم والمغمى علیھ والمدھوش 
  ) .٣.......... " (رفع القلم عن ثالث "  لقولھ صلى هللا علیھ وسلم -وذلك أ

 .وال انعدام أھلیة األداء لدیھم   - ب
 إجبارمراد قصد اللفظ الموجب للطالق من غیر  وال:القصد واالختیار  )٣

 .ًفقد اتفق الفقھاء على صحة طالق كل من قصد لفظ الطالق ولم یكن مجبرا 
: المالكیة ، والشافعیة ، والحنابل�ة ھ�و :  فمذھب جمھور الفقھاء -١:وعلیھ 

عدم وقوع طالق المخطىء قضاء ودیانة ما دام ثبت خطؤه بقرائن األحوال فإذا 
 .ت خطؤه وقع الطالق قضاء ًولم یقع دیانة لم یثب

 صلى هللا – النبى أن – رضى هللا عنھما – لما ورد عن ابن عباس :وذلك 
ھوا علیھ ن أمتى الخطأ والنسیان وما استكر هللا وضع عإن: "  قال –علیھ وسلم 

) "٤. (  
 طالق المخطىء واقع ق�ضاء ثب�ت خط�وة أم ال وال أنإلى : وذھب الحنفیة 

یانة وذلك لخطورة محل الطالق وھو المرأة ولغلق باب االدعاء بغی�ر ح�ق یقع د
  .للتخلص من وقوع الطالق 

 اإلك�راهعدم وقوع طالق المكره إذا كان  : وذھب جمھور الفقھاء إلى )٣
 .شدیدا كالقتل ، والقطع ، والضرب المبرح 

 وألن�ھ منع�دم.... " إن هللا وض�ع ع�ن أمت�ى الخط�أ " وذلك للحدیث ال�سابق 
  .اإلرادة والقصد 

                                 
 عائشة وصححھ  أحمد فى مسنده  ، والحاكم فى المستدرك من حدیث السیدةأخرجھ)1(

 .ووافقھ الذھبى 
من غلب الخلل فى أقوالھ وأفعالھ الخارجة عن عادتھ بسبب غضب : المدھوش ھو )2(

   .٢٤٤ صـ ٣اعتراه  حاشیة بن عابدین جـ 
 .سبق تخریجھ )3(
 صـ ٢ ابن ماجھ فى سننھ ، والحاكم فى المستدرك ، وصححھ ووافقھ الذھبى جـ أخرجھ) 4(

١٩٨.  



 ٢٠٢٥

 إلى وق�وع ط�الق الغ�ضبان ال�ذى وص�ل غ�ضبھ إل�ى درج�ة وذھب الحنفیة
  )١. (ى غلب الخلل فى أقوالھ وأفعالھ الخارجة عن عادتھ أالدھش 

اش�تراط الق�صد واالختی�ار ی�شمل ك�ل م�ن ق�صد اللف�ظ : والجدیر بالذكر أن 
ی��شمل ط��الق الموج��ب للط��الق وان ل��م ی��رد ب��ھ م��ا ی��دل علی��ھ حقیق��ة أو مج��ازا ف

  .الھازل فطالقھ واقع مع أنھ لم یرده وذلك لتلفظھ بھ 
 ص�لى – أن النب�ى – رض�ى هللا عن�ھ –رواه ابو ھری�رة  ما: دل على ذلك 

النك�اح ، والط�الق  ، : ثالث جدھن جد ، وھ�زلھن ج�د : "  قال -هللا علیھ وسلم 
  )٢"(والرجعة

   الشروط المتعلقة بالمطلقة -ب

  :ھى  وبإیجاز ى یقع الطالق علیھا شروط یشترط فى المطلقة لك

قیام الزوجیة حقیقة أو حكما بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق أو معتدة  )١
  .من طالقھ الرجعى 

 . أو بالصفة أو بالنیھ باإلشارةتعیین المطلقة  )٢

  الشروط المتعلقة بصیغة الطالق -جـ

  .ھى اللفظ المعبر بھ عن الطالق : صیغة الطالق 
  .حیث الصیغة المستعملة فیھ على نوعین صریح وكنائى والطالق من 
  .ًما لم یستعمل إال فیھ غالبا ، لغة أو عرفا : الصریح ھو 
  .ما لم یوضع اللفظ لھ ، واحتملھ وغیره : الكنائى ھو 

وم��ا اش��تق منھ��ا لغ��ة " طل��ق " م��ادة :  ال��صریحة ف��ى الط��الق ھ��ىواأللف��اظ
  .ة طلقتك ، وأنت طالق ، ومطلق: ًوعرفا مثل 

: وأم��ا الكن��ائى فم��ا وراء ال��صریح م��ن األلف��اظ مم��ا یحتم��ل الط��الق كلف��ظ 
  .اعتدى ، واستبرئى رحمك ، والحقى بأھلك 

 فق�د اتف�ق الفقھ�اء عل�ى أن ال�صریح یق�ع ب�ھ الط�الق :أما من حیث الوقوع 

                                 
 صـ ٢  ،حاشیة الدسوقى جـ ٢٤٣،٢٣٠ صـ ٣ الدر المختار جـ رد المحتار ،)1(

  ، كشاف القناع ١١٨ صـ ٨ ، المغنى جـ ٢٨٩ صـ ٣ ، مغنى المحتاج جـ ٣٦٧،٣٦٦
  .٢٣٥ صـ ٥جـ 

ما جاء فى الجد والھزل فى : الطالق واللعان  باب:  الترمذى فى سننھ  كتاب  أخرجھ)2(
 .ب ابو عیسى حدیث حسن غری: الطالق ، وقال 



 ٢٠٢٦

  .بغیر نیة 

لم أنو بھ شیئا وق�ع الط�الق : لو تلفظ الزوج بصریح الطالق وقال : وعلیھ 
  .ًال نویت غیر الطالق لم یصدق قضاء وصدق دیانة ولو ق

ف��ال یق��ع ب��ھ الط��الق إال م��ع النی��ة ، وذل��ك ألن اللف��ظ یحتم��ل : أم��ا الكن��انى 
  ) .١(الطالق وغیره ، فال یصرف إلى الطالق إال بالنیة

  
  وبعـــد

 التطواف السریع فیما ذك�ره فقھاؤن�ا األج�الء الم�دعوم باألحادی�ث وبعد ھذا
فادت أن م�ن ل�ھ ح�ق الط�الق ھ�و ال�زوج واش�ترطوا ف�ي ال�زوج الصحیحة التي أ

عدة شروط وفى الزوجة عدة شروط ، فإذا توافرت ھذه الشروط وطل�ق زوجت�ھ 
طالقا صریحاُ  أو حتى كنایة ونوى الطالق فإن الطالق صحیح واقع ، ولم یق�ل 
أحد منھم ال یقع الطالق إال برضى الزوجة ، وھذا لیس وحى خی�ال م�ن عن�دھم 

ً استباطا من األحادیث ال�شریفة ، وھ�ذا ل�یس تقل�یال م�ن ش�أن الم�رأة ب�ل عل�ى بل

العك��س فھ��و ص��یانة لع��رض الم��رأة وش��رفھا ، وال عط��اء الط��الق أھمی��ة بالغ��ة 
وشدیدة ، ولیعلم األزواج أنھم إن تلفظ�وا بھ�ذه اللفظ�ة ف�الطالق واق�ع ال محال�ة ، 

د من استخدام ھذه الكلمة ف�ى  فى ھذا تقدیس للحالة الزوجیة والتحذیر الشدیألیس
ًغیر موض�عھا، ومعل�وم أن الھ�ازل ب�الطالق یق�ع طالق�ھ احترام�ا لھ�ذا المیث�اق ، 

ًولیس ھ�ذا ت�شددا م�ن الفقھ�اء وال تع�صبا م�نھم ب�ل اس�تندوا ف�ى ذل�ك إل�ى ح�دیث  ً

ثالث جدھن ج�د ، وھ�زلھن ج�د ، النك�اح " المصطفى صلوات هللا وسالمة علیھ 
  " .والطالق والرجعة 

 ب��الطالق ل��صحة م��ن ع��دم اش��تراط رض��ا الزوجی��ةم��ا ذھ��ب إلی��ھ الفقھ��اء ف
 أم�ا م�ن ذھ�ب إل�ى ھ�ذه - صلى هللا علیھ وسلم-أحادیث رسول هللا: وقوعھ مبناه 
 دلیل استند ھل استند على أدلة أخرى وأحادیث أخرى ثابتة عن  أيالفتوى فعلى

 ھ�و إنن الھ�وى  الذى ال ینط�ق ع�– صلوات هللا وسالمھ علیھ –رسولنا الكریم 
   ؟األجالء فقھاؤنا إلیھا أقوى وأصح من التى استند –إال وحى یوحى

أن�ھ : ال ب�ل اس�تندوا إل�ى مقول�ة ض�عیفة م�ردودة مفادھ�ا : واإلجابة بالطبع 
  .اشترط رضى الزوجة فى الزواج فیشترط كذلك رضاھا بالطالق 

                                 
 ، ٣٧٨ : ٣٧٩ صـ ٢ ، حاشیة الدسوقى جـ ٢٤٧ : ٢٩٦ صـ ٣حاشیة ابن عابدین جـ )1(

  ٣١٨ ، ٣٢٩ صـ ٧ المفتى جـ ٢٨٠ صـ ٣مغنى المحتاج جـ 



 ٢٠٢٧

 وس�المھ ما ھذا الھراء فباإلضافة إلى تعارضھ مع ما نقل عنھ ص�لوات هللا
ًعلیھ أیضا ال یستقیم حتى على المستوى العقلى فك�م م�ن العق�ود المالی�ة وغیرھ�ا 

یتطلب رضا الطرفین وقت انشائھا ولم یقل أح�د برض�اھما م�ا وق�ت الف�سخ وهللا 
  .ًورا ز لتقولون منكرا من القول وإنكم

 إن ك��ل م��ن ی��نھج ھ��ذا ال��نھج م��ن غی��ر أھ��ل التخ��صص :ویكف��ى أن أق��ول 
 لعلھ�م -ن الجھال إنكم ینطبق علیكم حكم من أفتى بغی�ر عل�م وأذك�رھموالفتوى م
 بم��ا ك��ان علی��ھ ال��سلف ال��صالح م��ن التھی��ب م��ن الفت��وى والخ��شیة –یت��ذكرون 

  .والخوف منھ سبحانھ وتعالى واألمثلة على ذلك كثیرة قد ذكرت بعضھا سابقا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢٨

 المبحث الثالث
  طرق عالج شذوذ الفتاوى

كى یتسنى لن�ا االرتق�اء ب�أمر اإلفت�اء وجعل�ھ قاص�را عل�ى المخت�صین فق�ط ل
،ولك���ي ن���ضمن ع���دم الجن���وح ف���ى الفت���وى حت���ى م���ن المخت���صین  اقت���رح ع���دة 

  -:اقتراحات من أھمھا 

 ویك�ون ذل�ك ع�ن طری�ق علم�اء یعط�ون اإلج�ازة :اإلجازة ب�الفتوى : ًأوال 
ة م�ن جامع�ة إس�المیة بالفتوى لمن یستحق وال تقت�صر فق�ط عل�ى م�ن لدی�ھ ش�ھاد

 وإنزالفربما عند الشخص علم غزیر لكن لیست لدیھ المھارة المطلوبة للفتوى ، 
الم��سألة الم��ستفتى فیھ��ا المن��زل الح��ق ، فباإلض��افة إل��ى نی��ل ش��ھادة م��ن جامع��ة 

 م�ن لجن�ة علمی�ة إج�ازةإسالمیة معترف بھا البد من إعطاء من یتصدى للفت�وى 
  .معتد بھا 

 القول فأئم�ة الم�ذاھب ل�م یجل�سوا للفت�وى إال بع�د إج�ازة ًوھذا لیس بدعا من
  :من علماء أجالء ومن ذلك 

ابن عباس لمواله عكرمة اذھب فأفت الن�اس ، وأن�ا ل�ك ع�ون : ما قالھ  )١
فمن سألك عما یعنی�ھ فأفت�ھ وم�ن س�ألك عم�ا ال یعنی�ھ ف�ال تفت�ھ فإن�ك تط�رح ع�ن 

  ١.نفسك ثلثى مؤنة الناس 

ما أجب�ت ف�ى الفت�وى حت�ى س�ألت : ھ أنھ قال فقد ورد عن:  مالك اإلمام )٢
سألت ربیعة وسألت یحیى ب�ن س�عید . من ھو أعلم منى ھل ترانى موضعا لذلك 

 .كنت انتھى : ، فأمرانى بذلك فقیل لھ یا أبا عبد هللا فلو نھوك قال 
 أن ب�ل الب�د – المط�اف بالن�سبة للمفت�ى أخر بالفتوى ھى ةاإلجازوال تكون 

ًرار بكل ما یزیده علما ویوسع مداركھ مم�ا یجعل�ھ أكث�ر ق�درة یزود المفتى باستم

عل��ى فھ��م الم��ستجدات ل��ذا یج��ب عل��ى الم��سئولین عق��د دورات تدریبی��ة م��ستمرة 
 .تضمن رفع المستوى العلمى للمفتیین 

 : مجموعة من اإلدارات الھامة مثل اإلفتاء یكون لدار أن :ًثانیا 

لفردی��ة عل��ى اوى المجمعی��ة واإدارة البح��وث والتأص��یل ، إدارة جم��ع الفت��
ًسالمى أجمع ، ویلحق بدار اإلفتاء أی�ضا مرك�ز خ�اص مستوى مصر والعالم اإل

                                 
 .١٢٨ صـ ١زاد المعاد جـ )1(
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ًب����البحوث والتأص����یل وتنف����تح دار اإلفت����اء تمام����ا عل����ى المراك����ز والجامع����ات 

  .المتخصصة فى مجال الشریعة 

 ً إنشاء ھیئة من العلماء المتخصصین تكون سندا للمفتى بل ینبغى إال:ًثالثا 
ی��صدر فت��وى ف��ى األم��ور العام��ة أو الھام��ة لألم��ة إال بع��د است��شارة أھ��ل العل��م ، 

  .واالختصاص ، والخبرة لخطورة الفتوى وتأثیرھا على المجتمع 

 مراعاة التخصص الدقیق ف�ى الفت�وى الس�یما ف�ى ع�صرنا الحاض�ر :ًرابعا 
ال��ذى یمت��از بع��صر التخص��صات ب��ل ع��صر التخص��صات الدقیق��ة ب��ل ع��صر 

َوم�ا أرس�لنا " قال تع�الى : داخل التخصص وھذا أمر ما هللا تعالى بھ التخصص  ْ َ َ َْ َ

َمن قبلك إال رجاال نوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلُمون َ َ ََ َ ُ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ ْْ ِْ ِ ِِ ِ
ِّ َ َُ ِ ِ ِ ًِ َّ). "١(  

ِولو ردوهُ إلى الرُس�ول وإل�ى أول�ي األم�ر م�: " وقال تعالى ِِ ْ َْ ْ ُ َ َ َِ َِ َ َِ َّ َنُھم لعلم�ُھ ال�ذین ُّ َ َِ َِّ َ ْ ْ

ْیستنبطونُھ منُھم ْ ِْ َ َُ ِ ْ اش�ترط هللا س�بحانھ وتع�الى لإلفت�اء أن : فمقتضى ھذه اآلیة ) ٢"(َ
ًیك��ون ال��شخص ق��ادرا  عل��ى االس��تنباط والتحلی��ل ، وھ��ذا یقت��ضى العل��م والفق��ھ 

  .والمعلومات والتخصص 

 فقی���ھ  ف���الرجوع ف���ى الفت���وى االقت���صادیة إل���ى ع���الم متخ���صص أووعلی���ھ
متخصص فى االقتصاد ھو الصحیح و كذا الرجوع فى الفتاوى التى لھ�ا ص�یغة 
  سیاس������������������������یة إل������������������������ى ع������������������������الم أو فقی������������������������ھ سیاس������������������������ى 

  ) .٣(وھكذا 

فف�ى حال�ة تحقی�ق المقت�رح الراب�ع یظھ�ر لن�ا ھ�ذا : تجزئ�ھ الفت�وى : ًخامسا 
المقترح فمعنى تجزئة الفتوى ان یكون لكل مفتى فرع من ف�روع الفق�ھ المختلف�ة 

  .ى فیھ یفت

العب���ادات یك���ون لھ���ا مفتی���ا خاص���ا بھ���ا ، األح���وال الشخ���صیة ، : فم���ثال 
  .الخ ......المعامالت 

ً لیس بدعا من القول فقد تحدث العلم�اء ق�دیما ع�ن تج�زؤ وتجزؤ الفتوى   ً

أن یكون العالم قد تحصل لھ فى بع�ض الم�سائل م�ا ھ�و : االجتھاد والمقصود بھ 
 یجتھ�د أن، فإذا حصل لھ ذلك فھ�ل ل�ھ ) ٤(رھا مناط االجتھاد من األدلة دون غی
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ً یكون مجتھدا مطلق�ا عن�ده م�ا یحت�اج إلی�ھ ف�ى جمی�ع الم�سائل ؟  أن البد أوالفیھا  ً

  -:فللعلماء رأیان 

  .االجتھاد یتجزأ :  وذھب إلیھ كثیر من العلماء وقالوا :األول 

ھ��اد ف��ى  یك�ون الع��الم منت�صبا لالجتأنیج��وز : فق�د ق��ال الغزال�ى ، الرافع��ى 
االجتھاد حالة تقب�ل التج�زؤ واالنق�سام  : عالمھإباب دون باب وقال ابن القیم فى 

: وق�ال اب�ن دقی�ق العی�د .فیكون الرجل مجتھدا فى نوع من العلم مقلدا ف�ى غی�ره 
  .الرأي المختار ھذا ھو

 قالوا بالمنع ، ألن المسألة فى نوع من الفق�ھ ربم�ا ك�ان أص�لھا م�ن :الثانى 
  ھ نوع آخر من

لو لم یتجزأ االجتھاد للزم ان یك�ون المجتھ�د  : واحتج أصحاب الرأى األول
ًعالما بجمیع المسائل والالزم منتف فكثیر من المجتھدین قد سئل فلم یجب وكثیر 

 أنوم�ن ذل�ك م�ا روى . منھم سئل فأجاب فى البعض وھم مجتھدون بال خ�الف 
. ق�ال ف�ى الب�اقى ال أدرى  سئل عن أربعین م�سألة فأج�اب ف�ى أرب�ع منھ�ا ومالكا

ً واالجتھاد لیس ھ�و أم�را واح�دا ال یقب�ل :ابن تیمیة وفى ھذا یقول شیخ اإلسالم  ً

ًالتجزؤ واالنقسام بل قد یكون الرجل مجتھ�دا ف�ى ف�ن أو ب�اب أو م�سألة دون ف�ن 

  )١.(وباب ومسألة ، وكل واحد فاجتھاده بحسب وسعھ 

لمسائل التى من شأنھا إثارة بلبلة ًنظرا لصعوبتھا وتعقیدھا وكذا الحال فى ا
العام��ة والفوض��ى ف��ى المجتم��ع ل��ذا الب��د م��ن ت��دعیم فك��رة مؤس��سیة اإلفت��اء م��ع 
إعطائھا الحریة الكاملة حتى نضمن نزاھتھ�ا ، وحیادھ�ا حت�ى ال ت�سیس الفت�اوى 

  . وال تنحاذ لمذھب معین أو اتجاه معین

 لإلفت�اءھیئ�ات العام�ة إعطاء ھ�ذه المؤس�سات الخاص�ة باإلفت�اء أو ال: ًثامنا 
 المفتی�ین ال�ذین یحی�دون ع�ن ج�ادة ال�صواب أو الت�ى مراقبة ومحاس�بةصالحیة 

تؤدى فتواھم إلى حدوث فتنة وفوضى ، وإنزال العقوبات بصفة ھذه المؤسسات 
والھیئات جھة محایدة ، والجدید بالذكر أن مراقبة ومحاسبة المفتی�ین المق�صرین 

  : بھ كثیرون من العلماء منھلم تكن ولیدة الساعة بل قال 

ویل�زم ول�ى األم�ر عن�د األكث�ر من�ع م�ن ل�م یع�رف  ":ابن البخار حیث قال 
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  )١". (بعلم أو جھل حالھ من اإلفتاء

فقد ذھب ابن القیم إلى أن والة األم�ور یكون�ون : بل أكثر من ذلك 
  . )٢. (آثمین حال سكوتھم على مثل ھؤالء المفتین

مین بحی��ث یك��ون ل��دیھم الح��د األدن��ى م��ن العل��م  تفقی��ھ عام��ة الم��سلً:تاس��عا
الشرعى ال�ذى یعتب�ر طلب�ھ فری�ضة عل�ى ك�ل م�سلم وم�سلمة بحی�ث ینك�ر ال�رأى 

 الفت��وى ال��شاذة ، النھ��ا ت��صادم عقل��ھ وض��میره - بحك��م تكوین��ھ–الع��ام الم��سلم 
س�المى الجمھ�ور اإل،وترفضھا مسلماتھ الدینیة والثقافیة فھذه حصانة عامة ل�دى 

  .الشاذةضد الفتاوى 
  

مناقشة العالم الذى صدرت منھ الفتوى الشاذة ، والرد علیھ  ببیان : ًعاشرا 
ً خطئھ ووجھ شذوذ فتواه في وسائل اإلعالم المق�روءة والم�سموعة والمرئی�ة ردا

ًعلمیا ھادئا قائما على الحج�ة واإلقن�اع ، ال عل�ى اإلث�ارة أو ال�سب أو الغوغائی�ة  ً ً

ًا معروف�ا ل�ھ ت�أثیر ف�ى الن�اس ، أم�ا  وھ�ذا إذا ك�ان عالم�،الممقوتھ ً ك�ان عالم�ا إذاً

ًمغمورا فال یرد علیھ ، ألن ھذا یعرف ب�ھ وی�شھره وربم�ا ك�ان بع�ضھم ال یری�د 

أن یخ��الف فیع��رف وأن ی��شذ فیظھ��ر ، ف��األولى أ ن تت��رك ھ��ذه : بفت��واه إال ھ��ذا 
  ) .٣(الفتوى حتى تموت

ا اس�تفراغ ع�دد م�ن والمق�صود بھ�: تفعی�ل اإلفت�اء الجم�اعى:الحادي عشر 
ًالفقھاء الجھد لمعرفة حكم شرعى فى مسألة ما ، واتفاقھم جمیعا أو أغلبھم عل�ى 

  . الحكم بعد التشاور

وبدایة فكرة اإلفتاء الجماعى فى أصلھا ھ�ى ال�صورة العملی�ة الت�ى أم�ر هللا 
ِوشاورُھم في األمر: "ین فى قولھ تعالى نسبحانھ وتعالى بھا المؤم ْ َْ ْ ِ ْ ِ َ َ) "٤ (  

ْوأمُرُھم شورى بینُھم"وقولھ تعالى  َْ ْ َْ َ َُ َ) "٥(   

 ح��ث أص��حابھ عل��ى اإلفت��اء – ص��لى هللا علی��ھ وس��لم –ل��ذا وج��دنا النب��ى 

                                 
 .٥٤٤ صـ ٤شرح الكوكب المنیر جـ ) 1( 
  .٢٧٦ صـ ٤إعالم الموقعین جـ) 2( 
  . دار الشروق ١٤٦یوسف القرضاوى ص/الفتاوى الشاذة  د)3(

  ). ١٥٩( سورة آل عمران آیة) 4( 
  ). ٣٨( آیة سورة الشورى) 5( 



 ٢٠٣٢

قل�ت ی�ا  "– رض�ى هللا عن�ھ –الجماعى وذل�ك عن�دما س�ألھ عل�ى ب�ن أب�ى طال�ب 
: رسول هللا ، األمر ینزل بنا ، لم ینزل فیھ قرآن ولم تمض فیھ منك س�نة ، ق�ال 

وا لھ العالمین من المؤمنین ف�اجعلوه ش�ورى بی�نكم ، وال تق�ضوا فی�ھ ب�رأى اجمع
   )١" (واحد

 رض��وان هللا -ك��ان ھ��و المطب��ق ف��ى ع��صر ال��صحابة:  الجم��اعى واإلفت��اء
 إذا أعیت�ھ الم�سألة – رض�ى هللا عن�ھ – فقد ك�ان أب�و بك�ر ال�صدیق -تعالى علیھم

لن�اس فاست�شارھم ، وك�ذا ولم یجد جوابھ�ا ف�ي الكت�اب وال�سنة جم�ع لھ�ا رؤس�اء ا
 كانت تنزل بھ النازلة فیجمع لھا الصحابة – رضى هللا عنھ –عمر بن الخطاب 

  )٢(ویشاورھم 

عمر بن عبد العزیز أنشأ مجلسا : وكذا فى عصر خامس الخلفاء الراشدین 
  . الرعیةأمورمن فقھاء المدنیة یستعین بھم فى استنباط االحكام ویشاورھم فى 

الخطی�ب البغ�دادى ، والن�ووى ، واب�ن : ن العلم�اء وم�نھم وقد حبب كثیر م�
للمفتى أن یعرض فتواه لعلماء یثق بھم لیتن�اقش معھ�م وی�شاورھم وال ) ٣(حمدان

  .یستقل بالجواب وحده

 یق�رأ م�ا ف�ى الرقع�ة عل�ى م�ن أنی�ستحب ل�ھ : وفى ھذا یقول ابن ال�صالح 
وا دون��ھ أو بح��ضرتھ مم��ن ھ��و أھ��ل ل��ذلك وی��شاورھم ف��ى الج��واب ، وإن ك��ان

  ) .٤"(تالمذتھ

 الجم��اعى وھ��ذه اإلفت��اءل��ذا قام��ت ف��ى الع��صر الح��دیث دع��وات لتفعی��ل -
  : وأنماط على رأسھاأشكالالمؤسسات تبلورت فى عدة 

وھذه المجامع كان لھا دور ب�ارز لح�ل كثی�ر  :  المجامع الفقھیھ العالمیة-أ
المتخصصین ف�ى من القضایا والمشاكل المعاصرة وذلك عبر كوكبة من العلماء 

  .علوم مختلفة إلى جانب بالطبع علماء الفقھ والشریعة من جمیع أنحاء العالم

س�المى ، المجم�ع الفقھ�ى األ:  عدیدة منھا اآلنوالمجامع الفقھیة المعروفة -
، مجم�ع البح�وث ) س�المىتابع لمنظمة المؤتمر اإل( ى بجدة المجمع الفقھى الدول
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 ال���شمالیة ، المجل���س ألمریك���اجم���ع الفقھ���ى  ال���شریف ، المب���األزھر اإلس���المیة
  .سالمى والبحوث ، مجمع الفقھ اإللإلفتاء  وروبىاأل

 وتختل��ف ھ�ذه الھیئ��ات واللج�ان ال��شرعیة : الھیئ�ات واللج��ان ال�شرعیة -ب
عن المجامع الفقیھ بأنھ�ا تقت�صر عل�ى ع�دد مح�دود م�ن علم�اء القط�ر الواح�د أو 

 الرس�میة اإلفت�اءلفقیھ المحلیة، وھیئات المذھب الواحد وھى متمثلة فى المجامع ا
  :سالمیة ومن أبرزھاعمول بھا حالیا فى معظم الدول اإلوھى ھیئات م

 جھ�ات الفت�وى ف�ى أق�دموتعد ھذه اللجنة من  : األزھرلجنة الفتوى فى  -١
 ال�شیخ األزھ�ر لجن�ة الفت�وى ف�ى إن�شاءس�المى وك�ان أول م�ن فك�ر ف�ى العالم اإل

  . م١٩٣٥ - ھـ١٣٥٤ مصطفى المراغى ، وذلك عام

 . بالمملكة العربیة السعودیةواإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة  -٢
 .ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة -٣

  الجماعىاإلفتاءفوائد 

  : الجماعى فوائد جمة منھا على سبیل المثاللإلفتاء

الى ذلك  أشرتتحقق مبدأ الشورى الذى شرعھ هللا عز وجل لعباده وقد -١
  .سابقا

ًی��ساعد كثی��را عل��ى معالج��ة كثی��ر م��ن الن��وازل والم��ستجدات ف��ى الع��صر -٢

كت�ب الفق�ھ، وكثی�ر م�ن ھ�ذه الن�وازل یك�ون لھ�ا  الحدیث التى لیس لھا مثی�ل  ف�ى
 بجمیع ھ�ذه الجوان�ب، اإلحاطة من جانب مما یصعب على الشخص الواحد أكثر

 لكون�ھ أق�رب إل�ى واألس�لمحوط ،  ، واألاألقدرجتھاد الجماعى ھو فیكون ھذا اال
  .الحق وأدعى للقبول واالطمئنان من جھة المستفتین

س�یما بع�د صین م�ن الخ�وض ف�ى غی�ر اخت�صاصھم الیمنع الغیر متخص�-٣
ظھور التخصص العلمى فھو یقطع الطریق على المدعین الذین ال مكان لھم بین 

  .الفقھاء 

 م��ن ت��ضارب ً ویح��د أی��ضا– أش��رت كم��ا -یح��د م��ن الفوض��ى الفقھی��ة  -٤
 .وتناقض الفتوى

 



 ٢٠٣٤

 ي الجماعاإلفتاءحجیة 

 الجم�اعي وع�ن اإلفت�اءلعل السؤال الذى یتبادر إلى الذھن بعد الحدیث عن 
ھل الفتوى الجماعیة ملزم�ة؟ ھ�ل یج�ب العم�ل بھ�ا وال یلتف�ت : فوائده الجمة ھو 

ألى ف��ردى آخ��ر خالفھ��ا ، أم العم��ل بھ��ا غی��ر مل��زم وللم��ستفتى أن یأخ��ذ بھ��ا أو 
  یرھا؟غ

ون یص�ولتع�ود بن�ا ال�ى م�سألة ناق�شھا األ: واالجابة على ھ�ذا الت�ساؤل - 
 أو االجتھ���اد األكث���رحجی���ة رأى األكثری���ة وھ���ل رأى : باستفاض���ة ش���دیدة وھ���ى

  صولى ؟ األاإلجماعالجماعى یكون فى منزلة 
 :وإذا تأملنا رأى األصولیین نجد أن لھم ثالثة آراء وھى بإیجاز شدید

أى كثی��ر م��ن العلم��اء أن��ھ ل��یس بإجم��اع ألن��ھ ال ینعق��د  وھ��و ر:األولال��رأى 
 باتف��اق جمی��ع المجتھ��دین ، وع��دم وج��ود المخ��الف، وف��ى حال��ة رأى إال اإلجم��اع

 وعلی�ھ ف�ال یك�ون إجماع�ااألكثریة یقابل رأى األقلیة فیك�ون رأى األكثری�ة ل�یس 
  .ً ملزما لآلخرین یحرم علیھم مخالفتھاألكثریةرأى 

 حی��ث -رض��ى هللا ع��نھم–بفع��ل ال��صحابة : رأى واس��تدل أص��حاب ھ��ذا ال��-
 ف��ى م��سألة األكثری��ة ق��د خ��الف رأى -رض��ى هللا عنھم��ا–روى أن اب��ن عب��اس 

 لب�ادروا باإلنك�ار باإلجم�اع حج�ة األكثری�ةالعول، وربا الفضل ، ول�و ك�ان رأى 
  ).١(علیھ ولكن لم ینقل ذلك عنھم 

ل الناس على م�ذھب  یحیأنینبغى للفقیھ  ال: ونقل ابن مفلح عن احمد قولھ 
  وال یشدد 

  ) .٢(علیھم
بالمملك��ة – واإلفت��اءوھ��ذا م��ا ج��اء ف��ى الرئاس��ة العام��ة للبح��وث العلمی��ة -

فالم�سألة الت�ى فیھ�ا خ�الف : تھا حیث ق�الوا ا اجتماعإحدى فى -العربیة السعودیة
 فیھا، فمن أخذ اإلنكاركذلك ال یصح .  العلماء بإجماع بھا اإللزاممعتبر ال یصح 

 العلم�اء المعتب�رین ال ألحدً تقلیدا أوًول المخالف لفتوى اللجنة الدائمة اجتھادا بالق
  . العلماءإجماع أیضا وھذا إلزامھ علیھ وال اإلنكاریجوز 
 وأب�ومحمد بن جریر الطبرى، : وھو لبعض العلماء ومنھم : الرأى الثانى-

ء الى القول  ذھب ھؤال- فى إحدى الروایتین عنھ-بكر الرازى ، وأحمد بن حنبل
  .إجماع حجیتھ األكثریة رأىبأن 

  

                                 
 يمد لآلاإلحكام، ٢٢٢ ص٢اتح الرحموت ج ، فو٣١٦ص١ السرخسى جأصولیراجع )1(

 .١٣٠ احمد صاإلمام، المدخل الى مذھب ١٣٠ص٣، نھایة السول ج٢٩٤ ص١ح
 .١٨٦ ص١اآلداب الشرعیة ج) 2(



 ٢٠٣٥

  -:واستدلو على ذلك بعدد من األدلة منھا-
 علی�ھ باتف�اق اإلجم�اع بك�ر عل�ى انعق�اد أب�ىأن األمة قد اعتمدت فى خالفة 

) .١(األمر الصحابة مع مخالفة بعضھم كعلي وسعد بن عبادة فى أول أكثر  
 أول�ى إتباع�ھن حج�ة ظنی�ة وأن  یكواألكثریة قول إن وقال :الرأى الثالث -

 بحیث تكون حجتھ قطعیة یح�رم مخالفتھ�ا واخت�اره إجماعامن غیره، ولكن لیس 
  .ابن الحاجب وابن بدران

 قول ی�دل عل�ى ىاألكثر عل اتفاق -:واستدلوا على ذلك ببعض األدلة منھا-
وج��ود دلی��ل راج��ح،وإال لم��ا اتفق��وا وین��در ان یك��ون المخ��الف لألكثری��ة أو خالف��ھ 

ً غلطا أو عمداألكثریةا ً)٢. (  
 الثالث�ة ومناق�شة اآلراء أص�حاب الت�ى اس�تدل بھ�ا األدل�ة غیر ذلك من إلى-

  .بعضھم لبعض مما یضیق المقام لسردھا جمیعھا
  
أن ال�رأي :  أستطیع الق�ولاآلراء بعد االطالع على تفاصیل ھذه :الراجح *

اى األكثریة حجة ظنیة وان بأن ر:  الرأى الثالث القائل: ھو -وهللا اعلم–الراجح 
ًاتباعھ أولى من غیره، وقد أشرت سابقا إلى أن الفتوى الجماعیة تعطى نوعا من  ً

 منبثقة عن اجتھاد جماعى الشك انھ یتمیز عن االجتھاد الفردي ألنھاالقوة والثقة 
ًبكون��ھ أكث��ر اس��تیعابا والمام��ا بالموض��وع  المط��روح ، وأكث��ر ش��موال للفھ��م لك��ل  ً ً

الب��سات الق��ضیة ، كم��ا أن عم��ق النق��اش فی��ھ ودق��ة التمح��یص ل��آلراء جوان��ب وم
   .إصابة وأكثریجعل استنباط الحكم اكثر دقة ، 

أن على المفتى إذا عرضت علیھ م�سألة أو ق�ضیة ذات  -وهللا اعلم-لذا أرى
 المعت�د اإلفت�اءطابع عام قد صدر فیھا حكم جماعى عبر مؤس�سة م�ن مؤس�سات 

 ویترك اآلراء المرجوحة أو المخالفة لقول جمھور اا قالوبھا فاألولى أن یفتى بم
  )٣.(العلماء للتقلیل من ظاھرة تضارب وتناقض وشذوذ الفتوى

  
  
  
  
  

                                 
 إرشاد، ٢٢٢ ص٢، فواتح الرحموت ج١٨٧، اللمع ص١٨٦ ص١المستصفى ج)1(

 ٨٩الفحول ص
 ٢ح الكوكب المنیر ج لآلمدى ، شراإلحكام، ٥٥٤ ص١صفھانى جالبیان المختصر لأل)2(

 .١٣٠ أحمد صاإلمام، المدخل الى مذھب ٢٣٠ص
 . دار الشروق ١٤٦یوسف القرضاوى ص/الفتاوى الشاذة  د)3(



 ٢٠٣٦

  : القرآن الكریم : ًأوال  مصادر ومراجع البحث

  : مصادر التفسیر : ًثانیا 

 ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر إلس�ماعیل) : تفسیر الق�رآن العظ�یم(تفسیر ابن كثیر  .١
  . مشقىالقرشى الد

 . ألبى عبد هللا بن أحمد األنصارى القرطبى: الجامع ألحكام القرآن  .٢
ألب�ى محم�د عب�د الح�ق ب�ن : المحرر الوجیز ف�ى تف�سیر الكت�اب العزی�ز  .٣

 . غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة
ألحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن عب��د ال��سالم ب��ن : مقدم��ة ف��ى أص��ول التف��سیر  .٤

 . تیمیة

 -:دیث مصادر الح: ًثالثا 

  . ھیألبن القیم الجوز:  رب العالمین إعالم الموقعین عن .١
 . ھالبن القیم الجوزی: زاد المعاد فى ھدى خیر العباد  .٢
لإلم�ام إس�ماعیل : سبل السالم شرح بلوغ المرام من جم�ع أدل�ة وأحك�ام  .٣

 . األمیر الیمنى الصنعانى
ل�دین ألبى عبد الرحمن محم�د ناص�ر ا: السلسلة الضعیفة والموضوعة   .٤
 . األلبانى
 . لإلمام أبى عبد هللا محمد بن یزید القزوینى ابن ماجھ: سنن ابن ماجھ  .٥
لإلم���ام أب���ى داود س���لیمان ب���ن األش���عث السج���ستانى : س���نن أب���ى داود  .٦
 . األزدى
 . لإلمام أبى عیسى محمد بن عیسى بن سور الترمذى: سنن الترمذى  .٧
 وبذیل��ة التعلی��ق لإلم��ام عل��ى ب��ن عم��ر ال��دار قطن��ى: س��نن ال��دار قطن��ى  .٨

 . لإلمام أبى الطیب محمد شمس الحق العظیم أبادى: المغنى على الدار قطنى 
 . لإلمام أحمد بن الحسین بن على البیھقى: السنن الكبرى  .٩

لإلمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على : سنن النسائى  .١٠
 . بن بحر النسائى

حم���د للعالم���ة س���یدى م: ش���رح الزرق���انى عل���ى موط���أ مال���ك  .١١
 . الزرقانى على صحیح الموطأ لإلمام مالك

لإلمام محى الدین أبى زكریا : شرح النووى على صحیح مسلم  .١٢
 . یحیى بن شرف بن مریا الحزامى الحواربى الشافعى النووى

 . ألبى عبد هللا محمد بن إسماعیل البخارى: صحیح البخارى  .١٣



 ٢٠٣٧

لإلم����ام أب���ى الح���سین ب����ن حج���اج الق����شیرى : ص���حیح م���سلم  .١٤
 . سابورىالنی

لإلم�ام أب�ى الطی�ب العظ�یم : عون المعبود شرح سنن أب�ى داود  .١٥
 . أبادى

لإلم�ام ش�ھاب ال�دین أب�ى : فتح البارى بشریح صحیح البخ�ارى  .١٦
 .الفضل العسقالنى المعروف بابن حجر

لإلمام أبى عبد هللا محم�د ب�ن عب�د : المستدرك على الصحیحین  .١٧
 .هللا المعروف بالحاكم النیسابورى 

لل�شھاب أحم�د ب�ن أب�ى : الزجاجة فى زوائ�د اب�ن ماج�ة مصباح  .١٨
 .بكر البوصیرى 

 .ألبى بكر عبد الرازق بن ھمام الصنعانى : المصنف  .١٩
 .لإلمام مالك بن أنس : الموطأ  .٢٠
للعالمة جم�ال ال�دین أب�ى محم�د : نصب الرایة ألحادیث الھدایة  .٢١

 .عبد هللا بن یوسف الحنفى الزیلعى 
: خبار م�ن أحادی�ث س�ید األخی�ار نیل األورطار شرح منتقى األ .٢٢

 .لإلمام محمد بن على بن محمد الشوكانى 

 :مصادرقواعد الفقھ : ًرابعا 

لعب��د ال��رحمن ب��ن أب��ى بك��ر ج��الل ال��دین ال��سیوطى : األش��باه والنظ��ائر  )١
  .الشافعي 

 .لزین الدین بن إبراھیم المعروف بابن نجیم الحنفى : األشباه والنظائر  )٢
 :مصادر الفقھ: خامسا

 .ألبى عبد هللا بن ادریس الشافعى : األم )١

للعالمة الفقیھ عالء الدین أبى بكر بن : بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع ٢
 .مسعود الكاسانى الحنفى 

ألب��ى الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د : بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد  )٣
 .القرطبى الشھیر بابن رشد الحفید 

مد بن احمد بن عرفھ الدسوقى المالكى على للشیخ مح: حاشیة الدسوقى  )٤
 .الشرح الكبیر للشیخ أبى البركات سیدى أحمد الدردیر 

 .لإلمام محمد أمین الشھیر بابن عابدین : رد المحتار على الدر المختار  )٥
 .البن تیمیة : رفع المالم عن األئمة األعالم  )٦
 .ھوتى  البإدریسلإلمام منصور بن یونس بن  : اإلراداتشرح منتھى  )٧



 ٢٠٣٨

المسماة بالفتاوى العالمكریة  لمجموعة من علماء الھند : الفتاوى الھندیة  )٨
 .، وبھامشھ فتاوى قاضیخان 

لمحم�د ب�ن احم�د :  مال�ك اإلم�امفتح العلى المالك فى الفتوى على مذھب  )٩
 .بن محمد علیش

 ب�ن عب�د إدری�سألب�ى العب�اس ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن : الفروق  )١٠
 .بالقرافى الرحمن المالكى الشھیر 

ألحمد بن غانم : الفواكھ الدوانى على رسالة أبى زید القیروانى  )١١
 .بن سالم ابن مھنا شھاب الدین النفراوى 

لإلم�ام من�صور اب�ن ی�ونس ب�ن  : اإلقن�اعكشاف القناع عن متن  )١٢
 .ادریس البھوتى 

 .لإلمام محمد بن أبى سھل السرخسى : المبسوط  )١٣
كری��ا مح��ى ال��دین ب��ن لإلم��ام أب��ى ز: المجم��وع ش��رح المھ��ذب  )١٤

 .شرف النووى 
ألحم�د ب�ن عب�د الحل�یم الحران�ى اب�ن : مجموع الفت�اوى الكب�رى  )١٥

 .تیمیة 
 .لإلمام موفق الدین أبى محمد عبد هللا بن أحمد : المغنى  )١٦
ل�شمس ال�دین محم�د : مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظز المنھاج  )١٧

 .بن أحمد الخطیب الشربینى 
لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د  : منح الجلی�ل ش�رح مخت�صر خلی�ل )١٨

 .علیش 

 .للمرغینانى : الھدایة شرح بدایة المبتدى  )١٩

  :مصادر أصول الفقھ : سادسا 

لسیف الدین أبو الحسن على ب�ن أب�ى عل�ى : اإلحكام فى أصول األحكام  )١
  .بن محمد اآلمدى 

 .البن حزم : اإلحكام فى أصول األحكام  )٢
 محم���د الغرن���اطى ألب���ى اس���حاق إب���راھیم ب���ن موس���ى ب���ن: االعت���صام  )٣

 .الشاطبى 
لمحم�د ب�ن عل�ى ب�ن : ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من عل�م األص�ول  )٤

 .محمد بن عبد هللا الشوكانى 
 األئم���ةلمحم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ى س���ھل ش���مس : أص���ول السرخ���سى  )٥

 .السرخسى 



 ٢٠٣٩

 لمحمد بن بھ�ادر ب�ن عب�د هللا الزرك�شى: البحر المحیط فى أصول الفقھ  )٦
 .بدر الدین 

 .لمحمد األصفھانى : لمختصر شرح مختصر ابن الحاجب بیان ا )٧
لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن : شرح الكوكب المنیر الم�سمى بمخت�صر التحری�ر  )٨

 .عبد العزیز على الفتوحى المعروف بابن النجار
لعبد العلى محم�د ب�ن نظ�ام ال�دین : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  )٩
 .الكنوى 
 . القادر بن بدران لعبد:  أحمد اإلمامالمدخل إلى فقھ  )١٠
ألبى حامد محمد ب�ن محم�د ب�ن محم�د : المستصفى من علم األصول  )١١
 .الغزالى 
 .إلبراھیم بن موسى اللخمى الغرناطى الشاطبى : الموافقات  )١٢
لعبد الرحیم بن الحسن بن عل�ى : نھایة السول شرح منھاج الوصول  )١٣
 .األسنوى 

 :مصادر اللغة : سابعا 

لمحم�د ب�ن یعق�وب : ف الكت�اب العزی�ز بصائر ذوى التمییز ف�ى لط�ائ )١
  .الفیروز أیادى مجد الدین 

لمجد الدین أبى طاھر محمد بن یعقوب ب�ن محم�د : القاموس المحیط  )٢
 .إبراھیم بن عمر الشیرازى الفیروز أبادى 

ألبى لفضل جم�ال ال�دین ب�ن منظ�ور محم�د ب�ن مك�رم : لسان العرب  )٣
 .االنصارى االفریقى 

 . بن محمد على الفیومى المغربى ألحمد: المصباح المنیر  )٤
 .مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : المعجم الوسیط  )٥
 .ألحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین : مقاییس اللغة  )٦
 

 مراجع متنوعة: ًثامنا 

  .لمحمد بن مفلح المقدس الحنبلى : اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة  )١
 .ألبى حامد الغزالى : احیاء علوم الدین  )٢
لعثمان بن عبد الرحمن ابو عمرو تقى الدین :  المفتى والمستفتى أدب )٣

 .المعروف بابن الصالح 
 .البن تیمیة : اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم  )٤
 .البن عبد البر: جامع بیان العلم وفضلھ  )٥



 ٢٠٤٠

: الرد على من أخلد إلى األرض وجھ�ل ان االجتھ�اد ف�ى ك�ل ع�صر  )٦
 .لجالل الدین السیوطى 

 .ألحمد بن حمدان الحرانى : صفة الفتوى والمفتى والمستفتى  )٧
 .للخطیب البغدادى : الفقیھ والمتفقة  )٨
 .ألبى حامد الغزالى : فیصل التفرقة بین اإلسالم والزندقة  )٩

لإلم�ام :  عما اش�تھر عل�ى ال�سنة الن�اس اإللباسكشف الخفاء ومزیل  )١٠
 .إسماعیل الشافعى العجلونى 

  :مراجع حدیثة: تاسعا 

 .لطھ جابر العلوانى : أدب االختالف فى اإلسالم )١

 .یوسف القرضاوى / د: الفتاوى الشاذة )٢

 أسامة عمر األشقر / د: فوضى اإلفتاء )٣     

 .لعبد القادر بن بدران :  أحمد اإلمامالمدخل إلى فقھ )٤

  .لعبد الوھاب الشعرانى : المیزان الكبرى )٥
 




