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  ملخص البحث

اف��ة ی��شككون ف��ي العلم��اء لق��د ظھ��ر ف��ي األون��ة األخی��رة بع��ض أدعی��اء العل��م والثق 

" اس��تفتي قلب��ك " الثق��ات وی��دعون الن��اس إل��ى االن��صراف ع��نھم والعم��ل بح��دیث 

وھ��ي دع��وى تن��ذر بخط��ر ش��دید إذ ھ��ي ف��ي حقیقتھ��ا دع��وى إل��ى االن��صراف ع��ن   

مرجعیة العلم والعلماء ، ولذلك جاء ھذا البح�ث مح�اوال توض�یح الم�راد باس�تفتاء           

 ، فتع�رض لبی�ان م�صطلح اس�تفتاء القل�ب ،      القلب وبیان ضوابطھ وأحكامھ وأث�ره  

ومدى حجیتھ عند علماء الشریعة ومذاھبھم في ذلك ، وبی�ان ال�ضوابط ال�شرعیة         

الت��ي وض��عھا العلم��اء لالعت��داد ب��ھ ش��رعا ، وتوض��یح المواض��ع الت��ي یج��وز فیھ��ا 

العمل بھ والتي الیجوز فیھا ذلك ، وبیان شروط المكلف ال�ذي یج�وز ل�ھ اس�تفتاء                  

الیجوز لھ ، ولمزید من الفائدة أتبعت البحث ببیان أثر اس�تفتاء القل�ب     القلب ومن   

ف��ي األحك��ام ال��شرعیة ، معتم��دا ف��ي ذل��ك عل��ى المراج��ع األص��یلة والمعتب��رة عن��د    

 .العلماء ، ومتبعا منھج االستقراء والتحلیل في كل ماسبق 
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Research Summary  

He appeared at recent days Propaganda of science 
and culture they doubt the scholars Trustworthy 
They call people To leave them And work With a talk 
"Take advantage" of your heart It is a suit Very 
alarming As it is In fact Suit to Take off Reference 
Science and scientists So this came search Trying 
Clarify the intended With a heart referendum And a 
statement Controls And its provisions And its impact 
, Is displayed For a statement term Heart referendum 
, And extent His argument is when The scholars of 
Sharia and their doctrines in it And the statement of 
Shariah controls Which they developed Scientists To 
appreciate it Sharia , And clarify Placements In which 
it is permissible Working with it , And Which This is 
not permissible, And a statement of terms In charge 
Which he may Heart referendum It is not permissible 
for him , And more Of interest Followed search Made 
a statement Effect Heart referendum In the Sharia 
provisions, Adopted in that On the references 
Authentic And considered When scientists, Followed 
Curriculum induction And analysis in all What 
mentioned before. 
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إن الحمد هللا نحمده سبحانھ وتعالى ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور 

مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ ال إنھ من یھده اهللا ف، أنفسنا وسیئات أعمالنا 
ھد أن ال إلھ إال اهللا وحده الشریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، وأش

  . الھادي إلى صراط اهللا المستقیم 
  ـــدــــــــــ                                وبعــــ

فإن استفتاء القلب من المباحث المھمة والتي لم تجد العنایة الكافیة من الباحثین 
بطھ خاصة في واالحاجة إلى معرفة حقیقتھ وضعلى الرغم من أھمیتھ واشتداد 

 ، وكثر العمل  یشھد محاوالت للتفلت من أحكام الشریعة وضوابطھاعصرنا الذي
فیھ بالھوى والتشھي ، وظھر فیھ تفسیر النصوص واألحكام على حسب األھواء 

بدعوى أن اإلسالم أمر بتحكیم القلب حتى ورد فتاوى كبار العلماء والمصالح ، 
 إذ ھي في حقیقتھا دعوى  دعوى تنذربخطرشدیدوھي ، اك المفتون لو أفت

لالنصراف عن مرجعیة العلم والعلماء المعتبرة والتي عصمت األمة عبر تاریخھا 
عن االنحراف والمغاالة منذ البدایات األولى لإلسالم ، وساعد في ذلك انتشار 

یملكون علما وال وسائل اإلعالم والقنوات التي قدمت للناس دعاة مغمورین ال
فقھا ، ونخبة من أدعیاء العلم والثقافة یشككون في العلماء الثقات فیزعمون 
تارة أنھم من علماء السلطة وفقھاء الشرطة ، وتارة أخرى أنھم متحجرون 
ومنغلقون یعیشون بین الكتب الصفراء منقطعین عن إدراك الواقع وحیاة الناس 

ألمة وعلمائھا فانصرف الناس خاصة حتى أوجدوا بدعواھم تلك فجوة بین ا
الشباب منھم عن فتاوى كبار العلماء وردوھا ، والتجأوا إلى تحكیم قلوبھم بدون 

استفت " ضوابط وفي غیر موضعھا استدالال بقولھ صلى اهللا عیھ وسلم لوابصة 
فوقعوا في األخطاء والتبست علیھم األحكام ) ١" (قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك

المسائل التي لم یرد فیھا نص صریح وقاطع ، وظن ھؤالء أنھم أھل خاصة في 
إنھم رجال " للفتوى وھم لیسوا من أھلھا والیملكون شیئا من أدواتھا بدعوي 

وھي كلمة حق ُأرید بھا باطل ورحم اهللا ربیعة بن عبد الرحمن " ونحن رجال 
 شیخ اإلمام مالك فقد دخل علیھ رجل فرأه   

ال ولكن استفتي من ال :أمصیبة دخلت علیك ؟  فقال   ا یبكیكم" یبكي فقال لھ 
علم لھ وظھر في اإلسالم أمر عظیم ، ولبعض من یفتي ھھنا أحق بالسجن من 

، قلت فكیف لو رأى زماننا وإقدام من ال علم عنده على الفتیا مع قلة  السراق
ة خبرتھ وسوء سیرتھ وشؤم سریرتھ وإنما قصده السمعة والریاء ومماثل

                                           
 سیأتي تخریجھ ) ١
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، ولھذا أحببت أن أجمع شتات ھذا الموضوع ) ١"(الفضالء والعلماء الراسخین 
وأقوال علمائنا فیھ من مظانھا حتى تتضح معالمھ وضوابطھ التي وضعھا 

  .العلماء 
  :أھداف البحث 

" یھدف ھذا البحث إلى بیان المعنى الصحیح لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم -١
لذي یكتنف مصطلح استفتاء القلب مما یساعد ، وإزالة اللبس ا" استفت قلبك 

  .على الفھم الصحیح ومنع التأویالت الجاھلة والمنحرفة لھذا المصطلح 
بیان الضوابط والشروط واألحكام التي وضعھا العلماء لضبط مسألة استفتاء -٢

  .القلب حتى التكون مدخال یلج منھ المتفلتون من أحكام الشریعة 
 في التطبیق الصحیح والواعي الستفتاء القلب وأثر ذلك توضیح مناھج العلماء-٣

  . في األحكام الفقھیة لیكون نبراسا نقتدي بھ عند العمل باستفتاء القلب 
  :منھج البحث 

وقد اتبعت في ھذا البحث المنھج االستقرائي والتحلیلي وذلك بجمع أقوال العلماء 
ألراء والمقارنة بینھا وأرائھم في موضوع البحث ، ثم تحلیل ھذه األقوال وا

  . للوصول إلى األحكام والضوابط الشرعیة لمسألة استفتاء القلب 
  :خطة البحث 

  . وقد جعلت ھذا البحث في خمسة مباحث وخاتمة على النحو التالي 
  :تعریف استفتاء القلب وفیھ مطلبان :  المبحث األول 
  .افیا تعریف استفتاء القلب باعتباره مركبا إض: المطلب األول 
  .تعریف استفتاء القلب باعتباره علما ولقبا : المطلب الثاني 
  :حجیة استفتاء القلب وفیھ مطلبان : المبحث الثاني 
  .تخریج حدیث استفتاء القلب : المطلب األول 
  .مذاھب العلماء وأدلتھم : المطلب الثاني 
                               ضوابط استفتاء القلب: المبحث الثالث 
  مواضع استفتاء القلب: المبحث الرابع 

   في األحكام استفتاء القلبأثر: الخامس  المبحث
  وفیھا أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث                                  : الخاتمة 

  
  
  
  
  

                                           
 -١١صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ألبي عبد اهللا أحمد بن حمدان النمیري الحّران�ي ص�ـ         ) ١

  المكتب اإلسالمي بیروت
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  املبحث األول 

    تعريف استفتاء القلب

ركبا إضافیا یتركب من كلمتین كونھ م: استفتاء القلب مصطلح لھ اعتباران األول
كونھ علما ولقبا یطلق على نوع مخصوص من : مضاف ومضاف إلیھ ، والثاني 

السؤال وطلب الفتوى عند األصولیین ، ولھذا سأتعرض لتعریفھ في مطلبین على 
  النحو التالي 

  اطب اول 

إ ر ره فرا   

  تعريف االستفتاء : أوال 

طلب الفتوى فإن األلف والسین والتاء في اللغة للطلب ، : اء لغة ھو االستفت-١
: ویقال " والفتوى والُفتیا اسمان من أفتى یوضعان موضع اإلفتاء قال األزھري 

أي أبانھ لھ ، أفتى الرجُل في المسألة واْستفتیُتھ فأفتاني إفتاًء ، : أفتاه في األمر 
أكثر " الُفتیا " عان موضع اإلفتاء إال أن لفظة وُفْتیا وَفْتَوى اسمان من َأفَتى توض

ولعل فتى : ، قال ابن منظور ) ١" (استعماال في كالم العرب من لفظة الفتوى  
وِإنما قضینا على َألف َأفتى بالیاء لكثرة ف " محرفة عن فتیا ، و قال ابن سیده 

على في اللغة للداللة " ف ت ي " ، وتستعمل مادة ) ٢" (ت ي وقلة ف ت و
  : معان منھا 

  ) ٣(وھو الشاب إذا شب وقوي مأخوذ من الفتوة :  الطراوة والجدة -١
َ ِإن ُكنُتْم ِللرُّْؤَیا " ومنھ قولھ تعالى : التعبیر والتأویل -٢ َأْفُتوِنى ِفى ُرْؤَیاى

  )٤" (َتْعُبُروَن 
ِتِھْم َفاْسَتْف" تقول استفتیت إذا سألت عن الحكم ومنھ قولھ تعالى :  السؤال -٣

أي فاسألھم سؤال تقریر أھم أشد خلقا أم من ) ٥"(َأُھْم َأَشدُّ َخْلقًا َأْم َمْن َخَلْقَنا 

                                           
م���د ب���ن أحم���د األزھ���ري بتحقی���ق محم���د ع���وض مرع���ب  تھ���ذیب اللغ���ة ألب���ي من���صور مح ) ١
 م٢٠٠١دار إحیاء التراث العربي بیروت – ١٤/٢٣٤جـ
 – ١٤٥ / ١٥لسان العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد ب�ن بك�ر ب�ن منظورم�ادة فت�ا ج�ـ                ) ٢

دار صادر بیروت ، معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا بتحقی�ق عب�د                      
 م١٩٧٩ دار الفكر– ٤/٤٧٣ون مادة فتي جـالسالم ھار

  لسان العرب مادة فتا  ) ٣
 ٤٣سورة یوسف آیة  )٤
 ١١سورة الصافات آیة  ) ٥
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أي سلھم یعني أھل مكة  مأخوذ من " خلقنا من األمم السالفة ،  قال القرطبي 
  ) .١"(استفتاء المفتي 

بانھ لھ ، ومنھ الفتیا بمعنى تبیین الحكم یقال أفتاه في األمر إذا أ: اإلبانة -٤
الفاء : فتي "  ، قال ابن فارس ) ٢(وأفتى الفقیھ في المسألة إذا بین حكمھا

أحدھما یدلُّ على َطَراوة وِجّدة ، واآلخرة على : والتاء والحرف المعتل أصالِن
  ) . ٣" (تبیین حكم 

  :قالھ الھروي وأنشد قول الطرماح : التحاكم والتخاصم -٥
  )٤(َعِديٍّ         ومن َجْرٍم وُھْم َأھُل التَّفاتي َأِنْخ ِبِفناِء َأْشَدَق من 

طلب الجواب عن األمر : االستفتاء لغة ) " ٥(وفي الموسوعة الفقھیة الكویتیة 
  )٦" (َوال َتْسَتْفِت ِفیِھم مِّْنُھْم َأَحًدا " المشكل ومنھ قولھ تعالى 

الح االستفتاء طلب الفتوى ، والفتوى في اصط: االستفتاء اصطالحا -٢
  :األصولیین ھي 

إْخَباٌر َعْن اللَِّھ َتَعاَلى ِفي إْلَزاٍم َأْو إَباَحٍة : اْلَفْتَوى " عرفھا اإلمام القرافي فقال -١
) "٧. (  
تبیین الحكم الشرعي عن دلیل "  وعرفتھا الموسوعة الفقھیة الكویتیة بأنھا -٢

  ) .٨" (لمن سأل عنھ 
م اهللا تعالى عن دلیل شرعي لمن سأل اإلخبار بحك"  وعرفھا األشقر بأنھا -٣

  )٩" (عنھ في أمر نازل 
  :  ومن ھذا یمكن تعریف االستفتاء اصطالحا بأنھ 

 . طلب بیان الحكم الشرعي عن دلیل لمن سأل عنھ في أمر نازل 

                                           
الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي تحقیق ھشام سمیر      )١

 .م ٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣ دار عالم الكتب بالریاض – ١٥/٦٨البخاري جـ
  ، معجم مقاییس اللغة البن ف�ارس  م�ادة          ١٤٥ / ١٥ان العرب البن منظورمادة فتا جـ       لس ) ٢

  ٤/٤٧٣فتي جـ
  ٤/٤٧٣معجم مقاییس اللغة البن فارس مادة فتي جـ ) ٣
 ١٤٥/ ١٥لسان العرب مادة مادة فتا جـ  ) ٤
 ٣٢/٢٠انظر الموسوعة الفقھیة الكویتیة  إصدار وزارة األوق�اف بالكوی�ت م�ادة فت�وى  ج             ) ٥
 م١٩٨٣ طبعة ذات السالسل بالكویت الطبعة الثانیة –
 ٢٢سورة الكھف آیة  ) ٦
أن��وار الب��روق ف��ي أن��واء الف��روق  ألب��ي العب��اس ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س الم��الكي      ) ٧

 . طبع دار المعرفة بیروت - ٧/١٩٠المعروف بالقرافي  جـ
 ٣٢/٢٠الموسوعة الفقھیة مادة فتوى جـ ) ٨
 طبع مكتبة المنار اإلس�المیة    – ٩ ومناھج اإلفتاء لمحمد سلیمان عبد اهللا األشقر صـ          الفتیا ) ٩

 م١٩٧٦/ ھـ١٣٩٦بالكویت الطبعة األولى
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  :تعريف القلب : ثانيا 

  : القاف والالم والباء تستعمل في اللغة بعدة معان منھا :  القلب لغة -١
" ،  " َقَلَب الشيَء وَقلَّبھ َحوَّلھ َظْھرًا لَبْطٍن" فیقال : یل الشئ عن وجھھ تحو-أ

  )١ "(وَقَلَب الثوَب والحدیَث وكلَّ شيٍء َحوَّلھ
وَقْلُب كل شيٍء ُلبُّھ وخاِلُصھ وَمْحُضھ " قال في اللسان : لب الشئ وخالصھ -ب

  )٢" (ُبھ شيٌء  تقول جْئُتك بھذا اَألمِر َقْلبًا َأي َمْحضًا ال َیُشو
  : القلب اصطالحا -٢

بالجسم الصنوبري الشكل المودع في لطیفة ربانیة لھا تعلق : یمكن تعریفھ بأنھ 
  ) .٣(الجانب األیسر من الصدر

  ) :٤(وقد ورد القلب في القرآن على ثالثة معان
) ٥" (ُھ َقْلٌب ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمن َكاَن َل" كما في قولھ تعالى : العقل : األول 

: َأي لمن كان لھ َعْقٌل ، وھو محل اإلدراك والتعقل والتفھم ، ویقال : قال الفراء 
  ) ٦(ماقلبك معك أي ماعقلك 

َتْحَسُبُھْم َجِمیًعا َوُقُلوُبُھْم َشتَّى َذِلَك "  كما في قولھ تعالى : الرأي والتدبیر: الثاني 
  .أي أراؤھم مختلفة )  ٧(" ِبَأنَُّھْم َقْوٌم الَّ َیْعِقُلوَن 

" المضغة الموجودة في الجانب األیسر من الصدر كما في قولھ تعالى :  الثالث 
  )  ٨" (َفِإنََّھا ال َتْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر

  

 ب اطا  

 ره فرا   

ي كان لإلمام الغزالي فضل السبق إلى مصطلح استفتاء القلب مصطلح أصول
وحیث قضینا باستفتاء " ذكره والتنبیھ علیھ أخذا من حدیث وابصة اآلتي فقال 

، ونقل عنھ الزركشي  في البحر ) ٩..." (القلب أردنا بھ حیث أباح المفتي 

                                           
 ١/٦٨٥لسان العرب مادة فلب جـ ) ١
 المرجع السابق ) ٢
 دار - ٢٢٩التعریف��ات لعل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الجرج��اني تحقی��ق إب��راھیم األبی��اري ص��ـ     ) ٣

  بتصرف قلیل- ھـ ١٤٠٥ بیروت الطبعة األولى – الكتاب العربي
ب��صائر ذوي التمییزف��ي لط��ائف الكت��اب العزیزلمج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب الفیروزآب��ادي   ) ٤

 طبع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة بمصر– ٤/٢٨٩تحقیق محمد علي النجار جـ
 ٣٧سورة ق آیة  ) ٥
س�یط إب�راھیم م�صطفى ـ أحم�د الزی�ات ـ حام�د           ، المعج�م الو ٢٢٩التعریفات للجرجاني صـ  ) ٦

  دار الدعوة-٢/٧٥٣عبد القادر ـ محمد النجار بتحقیق مجمع اللغة العربیة جـ
 ١٤سورة الحشرآیة  ) ٧
 ٤٦سورة الحج آیة   ) ٨
 .دار ابن حزم بیروت – ٣/١٥١إحیاء علوم الدین ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي  جـ ) ٩
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 َحْیُث َأَباَح قال اْلَغَزاِليُّ َواْسِتْفَتاُء اْلَقْلِب إنََّما ھو" والشوكاني في اإلرشاد قاال 
، غیر أن  أحدا من األصولیین لم ) ١" (الشَّْيَء َأمَّا َحْیُث ُحرَِّم َفَیِجُب اِلاْمِتَناُع 

یتعرض لوضع حد جامع مانع لھ ، ولھذا حاول الباحثون الذین تعرضوا لبحثھ 
وضع تعریف لھ من خالل النظر إلى معناه اللغوي وأحكامھ وتعریف العلماء 

مصطلحات المشابھة كاإللھام والرأي والتحدیث وغیرھا ، ومن وكالمھم عن ال
 أي –ولكنھم خصوه " ھذا على سبیل المثال ما قالھ ابن القیم في معنى الرأي  

 بما یراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجھ الصواب مما تتعارض -الرأي 
  ) .٢" (فیھ األمارات 

طلب " ن استفتاء القلب بأنھ  ومن مجموع كالمھم فقد عرف بعض الباحثی
اعتبار الحكم الذي اطمأن إلیھ القلب التقي فیما أشكل حكمھ بما الیخالف دلیال 

، لكن ھذا التعریف فیھ نظر وعلیھ اعتراضات ألن حقیقة االستفتاء ) ٣"(شرعیا 
ھي طلب بیان الحكم ولیس طلب اعتباره وفرق بین طلب البیان وطلب االعتبار ، 

" بما الیخالف دلیال شرعیا " ن غیر المناسب أن نقول في التعریف وأیضا فإنھ م
ألن استفتاء القلب الیجوز اللجوء إلیھ عند وجود الدلیل الشرعي فالیكون إال عند 

  انعدام الدلیل أو في مواضع تعارض الشبھ والریب فكیف تقع حینئذ المخالفة ؟

  : ولعل األولى أن ُیَعرَّف استفتاء القلب بأنھ 
لب بیان الحكم الذي اطمأن إلیھ القلب التقي فیما أشكل حكمھ والنص فیھ  ط

 .أوتعارضت فیھ الدالئل واألمارات 

 :شرح التعريف 

أي طلب إخراج الحكم المسؤل عنھ من " طلب بیان الحكم : " قولھ في التعریف 
  ).٤(حیز اإلشكال واإلبھام إلى حیز الوضوح والتجلي 

أي سكن إلى الحكم وانشرح بھ فلم یجد منھ اضطرابا " اطمأن إلیھ : " وقولھ 
  السكون الذي ینزلھ اهللا في " أوترددا وشكا ، وقد عرف ابن القیم الطمأنینة بأنھا 

  

                                           
ام بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر المع�روف بالزرك�شي بتحقی�ق د    یط لإلمحالبحر الم  ) ١

م ، إرش�اد الفح�ول   ٢٠٠٠ طب�ع دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت س�نة             – ٤/٤٠٢محمد محمد تامرج�ـ   
 دار الكت��اب العرب��ي –٢/٢٠١لمحم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني بتحقی��ق ال��شیخ أحم��د ع��زو عنای��ة ج��ـ 

 م١٩٩٩الطبعة األولى 
ن عن رب العالمین ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي  المعروف      إعالم الموقعی  ) ٢

 م١٩٧٣ بیروت - دار الجیل - ١/٦٦بابن القیم الجوزیة بتحقیق طھ عبد الرءوف سعد  جـ
 مجل��ة العل��وم ال��شرعیة   ٣٩٦بح��ث اس��تفتاء القل��ب لل��دكتور ولی��د ب��ن عل��ي الح��سین ص       ) ٣

 م٢٠٠٩لد الثاني في یولیو بجامعة القصیم العدد الثاني  من المج
راج��ع ك��شف األس��رار ش��رح الم��صنف عل��ى المن��ار لإلم��ام أب��ي البرك��ات عب��د اهللا ب��ن أحم��د   ) ٤

  طبع دار الكتب العلمیة بیروت -٢/١١٠النسفي جـ
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  )١(" قلب عبده عند اضطرابھ وحیرتھ 
ھذا شرط القلب ألن القلب التقي قد أعطاه اهللا القدرة " القلب التقي : " وقولھ 

 والباطل فلھذا تجده یسكن إلى الحالل وینفر من الحرام ، على التمییز بین الحق
وھذا قید في التعریف خرج بھ القلب المریض الفاسد فإنھ الیجوز استفتاؤه 
والیعتد بفتواه إذ أن بصیرتھ قد انطفأت بكثرة الذنوب فأصبح الیفرق بین الحق 

  .والباطل 
كمھا واشتبھ على أي في الواقعة التي خفي ح" فیما أشكل حكمھ : " وقولھ 

المكلف فوقع بسبب ذلك في الشك والحیرة ، وخرج بھذا القید ماكان حكمھ 
  . واضحا وَبیِّنا فإنھ الیجوز معھ استفتاء القلب 

احتراز عن ماورد فیھ نص یبین حكمھ فإنھ الیجوز فیھ " والنص فیھ : " وقولھ 
،   رة عند العلماءاستفتاء القلب ، والمقصود بالنص كل دلیل من األدلة المعتب

كل ما لیس فیھ نصٌّ من اهللا ورسولھ وال عمَّن یقتدى " ابن رجب بأنھ  وأوضحھ
  .كما سیأتي بیانھ  ) ٢"(بقولھ من الصحابة وسلف األمة 

أي أن الدالئل واألمارات الوردة " أوتعارضت فیھ الدالئل واألمارات : " وقولھ 
قتضیھ البعض اآلخر في وقت في الواقعة الواحدة یقتضي بعضھا خالف ما ی

، وھذا قید خرجت بھ ) ٣(واحد مع التساوي في القوة  دون وجود مرجح بینھا
الوقائع التي وردت فیھا أدلة وأمارات غیر متعارضة بل اقتضت كلھا حكما واحد 
واجتمعت علیھ فإنھ الیجوز أن تكون محال الستفتاء القلب ، أو وردت فیھا أدلة 

ن أحدھا قوي راجح واألخر ضعیف مرجوح فإنھ یجب وأمارات متعارضة لك
            .  العمل بالراجح وترك المرجوح 

  :استفتاء القلب و اإللهام 

 یتضح من تعریف استفتاء القلب أنھ یتشابھ كثیرا مع اإللھام الذي عرفھ العلماء 
ن وذلك أل) ٤" (ماحرك القلب بعلم یدعوك إلى العمل بھ من غیر استدالل " بأنھ 

كال من استفتاء القلب واإللھام عمل بما یطمئن إلیھ القلب من غیر استدالل بدلیل 

                                           
مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي           )١

 دار الكت�اب  - ٢/٥٢٥ابن ق�یم الجوزی�ة بتحقی�ق محم�د حام�د الفق�ي ج�ـ       بكر بن أیوب المعروف ب   
 م١٩٧٣ بیروت الطبعة الثانیة –العربي 

جامع العلوم والحك�م لإلم�ام الح�افظ زی�ن ال�دین أب�ي الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن ش�ھاب ال�دین                            ) ٢
–٢٨٧البغدادي ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي بتحقیق طارق ع�وض اهللا محم�د ص�ـ    

  م ١٩٩٩بع دار ابن الجوزي بالریاض الطبعة الثانیة عام ط
ص��در ال��شریعة  عبی��د اهللا ب��ن م��سعود المحب��وبي     راج��ع التوض��یح لم��تن التنق��یح للقاض��ي     )٣

التحری��ر ف��ي أص��ول الفق��ھ لكم��ال ال��دین    بی��روت ، – دار الكت��ب العلمی��ة – ٢/١٠٢البخ��اري ج
 . طبع مصطفى الحلبي -٣٦٢ صـمحمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام

تقویم األدلة في أصول الفقھ لإلمام أبي زید عبید اهللا بن عمر بن عیسى الدبوس�ي بتحقی�ق       ) ٤
 دار الكتب العلمیة بیروت– ٣٩٢الشیخ خلیل محي الدین المیس صـ
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إَذا اْجَتَھَد " عندما تتعارض الدالئل والشبھ في مجال المباحات یقول ابن تیمیة 
َنِئٍذ ُرْجَحاَن َأَحِد السَّاِلُك ِفي اْلَأِدلَِّة الشَّْرِعیَِّة الظَّاِھَرِة َفَلْم َیَر ِفیَھا َتْرِجیًحا َوُأْلِھَم ِحی

اْلِفْعَلْیِن َمَع ُحْسِن َقْصِدِه َوِعَماَرِتِھ ِبالتَّْقَوى َفِإْلَھاُم ِمْثِل َھَذا َدِلیٌل ِفي َحقِِّھ ؛ َقْد 
َیُكوُن َأْقَوى ِمْن َكِثیٍر ِمْن اْلَأْقِیَسِة الضَِّعیَفِة ، َواْلَأَحاِدیِث الضَِّعیَفِة َوالظََّواِھِر 

 َواِلاْسِتْصَحابات الضَِّعیَفِة الَِّتي َیْحَتجُّ ِبَھا َكِثیٌر ِمْن اْلَخاِئِضیَن ِفي اْلَمْذَھِب الضَِّعیَفِة
، ولھذا نلحظ أن العلماء استدلوا على جواز العمل ) ١" (َواْلِخَلاِف َوُأُصوِل اْلِفْقِھ 

ع باستفتاء القلب بذات األدلة التي استدلوا بھا على جواز العمل باإللھام م
االختالف في جھة الداللة من الدلیل الواحد على كل منھما وھذا ألن استفتاء 

  : القلب یختلف عن اإللھام من عدة أوجھ ھي 
إن استفتاء القلب الیكون إال عند طلب المكلف معرفة مایطمئن إلیھ قلبھ -١

 ومایسكن إلیھ عندما تتعارض الشبھ والدالئل أو تختلف علیھ فتوى المفتین ، أما
  .اإللھام فیقع في القلب ابتداء بدون طلب أوسبب 

إن استفتاء القلب  ینشأ عن النظر والتأمل في القرائن واألمارات للترجیح عند -٢
تعارض الدالئل أو اختالف الفتوى ، أما اإللھام فإنھ یقع في القلب ابتداء من غیر 

  .نظر أو تأمل 
  

                                           
مجموع فتاوى ابن تیمیة لتقي الدین أبي العباس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي               ) ١
/  ھ��ـ ١٤٢٦ دار الوف��اء الطبع��ة الثالث��ة   - ١٠/٤٧٣تحقی��ق أن��ور الب��از ، ع��امر الج��زار ج��ـ      ب

 م ٢٠٠٥
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  املبحث الثاني

  حجية استفتاء القلب

  ول اطب ا

   ر دث اء اب

الن�اظر ف�ي اس�تدالل العلم�اء عل�ى حجی�ة اس�تفتاء القل�ب یج�د أن ح�دیث ال�صحابي            
وابصة بن معب�د رض�ي اهللا عن�ھ ھ�و العم�دة ف�ي ھ�ذا الب�اب وغی�ره م�ن األحادی�ث                
ج��اءت مقوی��ة ومع��ضدة ل��ھ ل��ذلك رأی��ت م��ن المناس��ب قب��ل الخ��وض ف��ي م��ذاھب      

ھذا الحدیث بذكر طرقھ وأسانیده وأقوال المحدثین فی�ھ        العلماء وذكر أدلتھم إفراد     
  :على الوجھ اآلتي 

َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن َھاُروَن " روى اإلمام أحمد في مسنده قال : الطریق األول -١
ْبِن ِمْكَرٍز َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن الزَُّبْیِر َأِبي َعْبِد السََّالِم َعْن َأیُّوَب ْبِن َعْبِد اِهللا 

َأَتْیُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأَنا ُأِریُد َأْن َال : َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد  َقاَل
َأَدَع َشْیًئا ِمَن اْلِبرِّ َواِإلْثِم ِإالَّ َسَأْلُتُھ َعْنُھ ، َوِإَذا ِعْنَدُه َجْمٌع َفَذَھْبُت َأَتَخطَّى النَّاَس 

ِإَلْیَك َیا َواِبَصُة َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، ِإَلْیَك َیا َواِبَصُة ، : َقاُلوا َف
َأَنا َواِبَصُة َدُعوِني َأْدُنو ِمْنُھ َفِإنَُّھ ِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَليَّ َأْن َأْدُنَو ِمْنُھ ، َفَقاَل : َفُقْلُت 

َصُة ، اْدُن َیا َواِبَصُة ، َفَدَنْوُت ِمْنُھ َحتَّى َمسَّْت ُرْكَبِتي ُرْكَبَتُھ ، َفَقاَل اْدُن َیا َواِب: ِلي 
َیا َرُسوَل اِهللا : َیا َواِبَصُة ُأْخِبُرَك َما ِجْئَت َتْسَأُلِني َعْنُھ ، َأْو َتْسَأُلِني ؟ َفُقْلُت : 

َنَعْم ، َفَجَمَع َأَصاِبَعُھ الثََّالَث :  َواِإلْثِم ؟ ُقْلُت ِجْئَت َتْسَأُلِني َعِن اْلِبرِّ: َفَأْخِبْرِني ، َقاَل 
َیا َواِبَصُة اْسَتْفِت َنْفَسَك ، اْلِبرُّ َما اْطَمَأنَّ ِإَلْیِھ : َفَجَعَل َیْنُكُت ِبَھا ِفي َصْدِري َوَیُقوُل 

َقْلِب ، َوَتَردََّد ِفي الصَّْدِر، َوِإْن اْلَقْلُب ، َواْطَمَأنَّْت ِإَلْیِھ النَّْفُس ، َواِإلْثُم َما َحاَك ِفي اْل
  ) .١( "َأْفَتاَك   النَّاُس َوَأْفَتْوَك َثَلاًثا 

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد ب�ن س�لمة أن�ا الزبی�ر أب�و            : الثاني  -٢
عبد السالم عن أیوب بن عبد اهللا بن مكرز ول�م ی�سمعھ من�ھ ق�ال ح�دثني جل�ساؤه        

ابصة األسدي قال عفان حدثني غیر مرة ولم یقل حدثني جلساؤه وقد رایتھ عن و   
  ).٢(ثم ذكر الحدیث : قال 

                                           
المسند لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد ب�ن حنب�ل ال�شیباني بتحقی�ق ال�سید أب�و المع�اطي            ) ١

م ، وق�د  ١٩٩٨طبع عالم الكتب بیروت الطبعة األولى سنة        – ٤/٢٢٨ جـ ١٨١٦٤النوري برقم   
ھذا اإلسناد البخاري في التارخ الكبیر، وابن أبي شیبة عن یزید ب�ن ھ�ارون ع�ن حم�اد ،      ذكره ب 

انظر التاریخ الكبیر ألبي عبد اهللا محمد بن اسماعیل البخاري بتحقیق السید ھاشم الندوي برقم           
 طبع دائرة المعارف العثمانیة ، المصنف ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أب�ي              -١/١٤٤ جـ ٤٣٢

  طبع دار الوطن بالریاض – ٤٧٥ صـ٧٥٤رقم شیبة ب
 ٤/٢٢٨ جـ١٨٠٣٥المسند لإلمام أحمد برقم ) ٢
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َح�دََّثَنا ِإْب�َراِھیُم ْب�ُن اْلَحجَّ�اِج ال�سَّاِميُّ ،           : روي أبو یعلى في مسنده قال       : الثالث  -٣
ْب�ِن َعْب�ِد اِهللا ْب�ِن ِمْك�َرٍز ،     َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة ، َعْن َأِبي َعْبِد السََّالِم ، َع�ْن َأیُّ�وَب      

  )١(ثم ذكر الحدیث : َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد اَألَسِديِّ ، َقاَل 
َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َحْم�َزَة اْلَمْع�َوِليُّ ، َح�دََّثَنا َحمَّ�اُد ْب�ُن      : روي أبو یعلى قال : الرابع  -٤

ِم ، َعْن َأیُّوَب ْبِن َعْبِد اِهللا ، َعْن َواِبَصَة اَألَس�ِديِّ  َسَلَمَة ، َعِن الزَُّبْیِر َأِبي َعْبِد السَّالَ  
  ).٢(ثم ذكر الحدیث : قال 

َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب ، َحدََّثَنا َحمَّ�اُد  : روى الدارمي في سننھ قال      : الخامس  -٥
  َب ْبِن َعْبِد اِهللا َعْن َأیُّو, ْبُن َسَلَمَة ، َعِن الزَُّبْیِر َأِبي َعْبِد السََّالِم 

  ).٣(َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد اَألَسِديِّ , ْبِن ِمْكَرٍز اْلِفْھِريِّ 
َح�دََّثَنا َعْب�ُد اْلَمِل�ِك ْب�ُن َم�ْرَواَن      : روى الطحاوي في مشكل اآلثار قال : السادس  -٦

َع�ِن الزَُّبْی�ِر َأِب�ي      , َحمَّ�اُد ْب�ُن َس�َلَمَة       َح�دََّثَنا   : َحدََّثَنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد َق�الَ     : الرَّقِّيُّ َقالَ 
  ) .٤(َعْن َواِبَصَة اْلَأَسِديِّ , َعْن َأیُّوَب ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ِمْكَرٍز , َعْبِد السََّلاِم 

  :حكم العلماء على الحديث 

المتأمل في طرق حدیث وابصة یجد أن مدارھا على الزبی�ر أب�ي عب�د ال�سالم ع�ن               
  . اهللا بن مكرز أیوب بن عبد 

أب�و عب�د ال�سالم  الزبی�ر ب�ن جوت�شیر الب�صري        : أما الزبیر أبو عب�د ال�سالم فھ�و          
، وق�د  ) ٥(یروي عن أیوب بن عبد اهللا ب�ن مك�رز ، وروى عن�ھ حم�اد ب�ن س�لمة           

، وقال ابن حج�ر  ) ٦(اختلف العلماء في توثیقھ فذكره ابن حبان في جملة الثقات    
ال�سالم ب�صري ، روى ع�ن أی�وب ب�ن عب�د اهللا ب�ن        الزبیر بن جواتشیر أبو عبد   " 

مكرز عن وابصة حدیثا في البر واالثم ، روى عنھ حم�اد ب�ن س�لمة ذك�ره الح�اكم            
أب��و أحم��د ف��ي الكن��ى وس��مى أب��اه ول��م أره لغی��ره ، وھ��و اس��م فارس��ي أول��ھ ج��یم     
مضمومة وبعد األلف مثناة فوقانی�ة مفتوح�ة ومعجم�ة مك�سورة ، ونق�ل ع�ن اب�ن                 

ر بروایة حماد بن سلمة فقط ولم یذكر فیھ جرحا ، وذكره اب�ن حب�ان            معین أنھ ذك  

                                           
 – ٢/٢٤٤ ج�ـ ١٥٨٦مسند أبي یعل�ى أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن المثن�ي التمیم�ي الموص�لي ب�رقم                   ) ١

 طبع دار المأمون للتراث  
 ٢/٢٤٥ جـ١٩٨٧مسند أبي یعلى برقم  )٢
 جـ ٢٩٧٥ بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي برقمسنن الدارمي لإلمام أبي محمد عبد اهللا    ) ٣
   دار الفكر بیروت– ٢/١٦٩
شرح مشكل اآلثار ألبي جعفر أحمد بن محمد ب�ن س�المة ب�ن عب�د المل�ك ب�ن س�لمة األزدي               ) ٤

المعروف بالطحاوي بتحقیق شعیب األرنؤوط َباُب َبَیاِن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن َرُس�وِل اِهللا ِف�ي اْلِب�رِّ           
  مؤسسة الرسالة- ٥/٣٨٦ جـ٢١٣٩ِإْثِمبرقم َواْل
  ١/٦٥٦الكني واألسماء لإلمام مسلم بن الحجاج بتحقیق عبد الرحیم محمد أحمدالقشقري جـ        )٥
 ھـ١٤٠٤الناشر الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة عام -
ال�دین  الثقات للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي بتحقیق السید شرف             )٦

   دار الفكر-٦/٣٣٣أحمد جـ
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في الثقات وأورده في المسند عقب حدیث حماد عنھ من روایة معاویة بن ص�الح          
ق�ال  " ، وق�ال اب�ن الج�وزي    ) ١"(نحوه لكن قال عن أبي عبد اهللا سمعت واب�صة      

یروي عنھ حماد الدارقطني مجھول ، وقال في موضع آخر الزبیر أبو عبد السالم 
بن سلمة ، ویحدث عن أیوب ب�ن عب�د اهللا ب�ن مك�رز ع�ن اب�ن م�سعود ب�المنكرات               

)"٢ .(  
َأیُّوب ْبن َعْبد اللَِّھ ْبن مك�رز ب�ن حف�ص ب�ن األخی�ف       : وأما أیوب بن عبد اهللا فھو       

من بني عامر ْبن لؤي ، وَكاَن رجال خطیب�ا ی�روي ع�ن اب�ن م�سعود ، وواب�صة ،                
قال الدارقطني " ، وقال ابن الجوزي )  ٣(مدیني إنھ مجھول قال عنھ علي ابن ال

  )٤" (أیوب بن عبد السالم ال یجوز االحتجاج : وقد ذكره ابن حبان فقال : 
  :ومن ھذا یتضح أن الحدیث فیھ علتان 

أن الزبیر أبي عبد السالم لم ی�سمع م�ن أی�وب كم�ا ص�رح ب�ذلك عب�د اهللا                   : األولى  
حماد ب�ن س�لمة أن�ا الزبی�ر أب�و      " في الطریق الثاني قال   ابن اإلمام أحمد كما تقدم      

وعل�ى ھ�ذا فف�ي    " عبد السالم عن أیوب ب�ن عب�د اهللا ب�ن مك�رز ول�م ی�سمعھ من�ھ                   
الحدیث انقط�اع م�ن ھ�ذه الجھ�ة ، وأی�ضا ف�إن الزبی�ر ق�د ض�عفھ ال�دارقطني واب�ن                 

  .حبان كما سیأتي في كالم الحافظ ابن رجب 
الیت�ابع عل�ى حدیث�ھ    "  بن مكرز قال عنھ ابن ع�دي       أن أیوب بن عبد اهللا    : الثانیة  

إن�ھ  " ، وق�ال األلب�اني ف�ي تخ�ریج م�شكاة الم�صابیح       ) ٥(بینما وثقھ اب�ن حب�ان    " 
  " . مجھول 

  :ففي إسناد ھذا الحدیث أمران ُیوجب كلٌّ منھما ضعفھ : " قال الحافظ ابن رجب 
  . لم یسمعھم انقطاعھ بین الزبیر وأیوب  فإنَّھ رواه عن قوم: أحدھما 
، وض�عفھ  "  روى أحادی�ث من�اكیر   "ضعف الزبی�ر ھ�ذا  ق�ال ال�دارقطني           : والثاني  

ابن حبان أیضًا  لكنھ سماه أیوب بن عبد السالم ، فأخطأ ف�ي اس�مھ ، ول�ھ طری�ق      
آخر عن وابصة خرَّجھ اإلمام أحمد أیضًا من روایة معاویة ب�ن ص�الح ، ع�ن أب�ي       

                                           
تعجی��ل المنفع��ة بزوائ��د رج��ال األئم��ة األربع��ة للح��افظ أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حج��ر        ) ١

   دار البشائر ـ بیروت- ١/٥٤٤إكرام اهللا إمداد الحق جـ. العسقالني بتحقیق د
عب�د  الضعفاء والمتروكین ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم�د ب�ن الج�وزي بتحقی�ق           )٢

دار -١/١٢٧ دار الكتب العلمیة  بیروت ، المووعات الب�ن الج�وزي ج�ـ          - ٣/٢٤٣اهللا القاضي جـ  
 بیروت-الكتب العلمیة 

  – ٢/٣٣٧إكم���ال تھ���ذیب الرج���ال للح���افظ ع���الء ال���دین مغلط���اي ب���ن قل���یج الحنف���ي ج���ـ        ) ٣
  دارالفاروق الحدیثة للطبع والنشر

 بن علي بن محم�د ب�ن الج�وزي بتحقی�ق عب�د      الضعفاء والمتروكین ألبي الفرج عبد الرحمن      )٤
دار -١/١٢٧ دار الكتب العلمیة  بیروت ، المووعات الب�ن الج�وزي ج�ـ          - ٣/٢٤٣اهللا القاضي جـ  
 بیروت-الكتب العلمیة 

 دار -١/٤٢٣مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي ج�ـ            ) ٥
     .٤/٣٤٧ي جـالفكر، بیروت ، جمع الجوامع للسیوط
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: " قال  : بصَة  فذكر الحدیث مختصرًا ، ولفظھ        سمعُت وا : عبد اهللا السلمي  قال      
، " البرُّ ما انشرَح لھ صُدرك ، واإلثُم ما حاك في ص�درك وإْن أفت�اك عن�ھ الن�اس                  

  ) .١" (ھو مجھول : " قال عليُّ بن المدیني : والسُّلمي ھذا 
وق�د ُروي ھ�ذا الح�دیُث ع�ن     : "  وبعد أن ذكر الحافظ ابن رجب علة الح�دیث ق�ال    

  صلى اهللا علیھ وسلم من وجوه متعدِّدة وبعُض طرق�ھ جی�دة فخرَّج�ھ اإلم�اُم              النَّبيِّ
أحمُد ، وابن حبان في صحیحھ من طریق یحیى بن أب�ي كثی�ر ع�ن زی�د ب�ن س�الم                  

یا رسوَل اهللا ، ما اإلث�م ؟ ق�اَل   : قال رجٌل : عن جدِّه ممطور عن أبي ُأمامة ، قال         
ھ�ذا إس�ناٌد جیِّ�ٌد عل�ى ش�رط م�سلم ،          و) ٢" (إذا حاك في ص�درك ش�يٌء فدع�ھ          : " 

فإنَّھ خرَّج حدیث یحیى بن أبي كثیر عن زید بن س�الم  وأثب�ت أحم�د س�ماَعھ من�ھ          
  ) . ٣" (وإْن أنكره ابُن معین 

  :ولھذا فقد اختلف العلماء في الحكم علیھ على الوجھ اآلتي 
ث ح�دی " قال النووي ف�ي  ری�اض ال�صالحین وف�ي األربع�ین             : إنھ حدیث حسن    -١

، وقال ف�ي  ) ٤" (حسن رویناه في مسندي اإلمامین أحمد والدارمي بإسناد حسن        
" ، وقال الحافظ المن�ذري ف�ي الترغی�ب          ) ٥" (إسناده إسناد البخاري    " المجموع  

  ) .  ٦"(حدیث حسن 
ق��ال عن��ھ األلب��اني ف��ي ص��حیح وض��عیف الج��امع ال��صغیر      : إن��ھ ح��سن لغی��ره   -٢

 )٧" (حسن لغیره "  والترھیب ، وكذا في صحیح الترغیب وزیاداتھ
غریب " قال أبو نعیم في حلیة األولیاء بعد أن ذكر الحدیث   : إنھ حدیث غریب    -٣

  )٨" (من حدیث الزبیر أبي عبد السالم ال أعرف لھ راویا غیر حماد 

                                           
جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم للح�افظ زی�ن ال�دین أب�ي الف�رج        )١

 دار -١/٢٤٩عب��د ال��رحمن ب��ن ش��ھاب ال��دین البغ��دادي ث��م الدم��شقي المع��روف ب��ابن رج��ب ج��ـ     
 المعرفة بیروت 

  ٢٥٥ ،٥/٢٥٢جـ٢٢٢٥٣ ، ٢٢٢٢٠مسند اإلمام أحمد مسند أبي أمامة الباھلي برقمي  ) ٢
 ١/٢٥٠جامع العلوم والحكم جـ ) ٣
راجع ریاض الصالحین من ك�الم س�ید المرس�لین لإلم�ام أب�ي زكری�ا مح�ي ال�دین ب�ن ش�رف                ) ٤

 ٢٨ طبع المكتب اإلسالمي بدمشق ،األربعین النوویة  صـ  – ٢٦٢النووي صـ 
 -٩/١٥٠انظر المجموع شرح المھذب لإلمام أبي زكری�ا مح�ي ال�دین ب�ن ش�رف الن�ووي ج�ـ          )٥

   بیروت-دار الفكر
الترغیب والترھیب للحافظ أبي محمد عبد العظیم بن ىعبد القوي المنذري بتحقی�ق اب�راھیم                 )٦

   بیروت-دار الكتب العلمیة – ٣/٢٣شمس الدین جـ 
 طب��ع - ٩٥ص��حیح وض��عیف الج��امع ال��صغیر وزیادات��ھ لمحم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني ص��ـ       ) ٧

مكتب��ة ٢/١٥١ ج��ـ١٧٣٤ والترھی��ب لأللب��اني ح��دیث رق��م المكت��ب االس��المي ، ص��حیح الترغی��ب
 .المعارف بالریاض 

 مكتب��ة دار الكت��اب – ٦/٢٥٥حلی��ة األولی��اء وطبق��ات األص��فیاء ألب��ي نع��یم األص��فھاني ج��ـ    ) ٨
 العربي بیروت 
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" قال شعیب األرناؤوط في تعلیقھ على مسند اإلمام أحمد : حدیث ضعیف جدا -٤
، ) ١" ( الزبیر بن عبد اهللا ذكره الحافظ في التعجیل إسناده ضعیف جدا فإن فیھ

إسناده ضعیف فیھ انقطاع فإن الزبیر أبي عبد السالم لم " وقال حسین سلیم أسد 
یسمع من أیوب ، وأیضا فإن أیوب بن عبد اهللا مجھول قال عنھ ابن عدي الیتابع 

  ) .٢" (على حدیثھ 
لحافظ المنذري وغیرھما من أنھ والراجح في ھذا ماذھب إلیھ اإلمام النووي وا

حدیث حسن ، ویعضد ذلك ویقویھ ماقالھ ابن رجب  من أن ھذا الحدیث قد ُروي 
  .من وجوه متعدِّدة یقوي یعضھا بعضا وبعُض طرقھ جیدة 

  

 ب اطا  

   ذاب اء وأدم

قبل عرض مذاھب العلماء وأدلتھم ینبغي أن یسبق ذلك تحریر محل النزاع في 
المسألة حتى تتضح مواطن االختالف واالتفاق إذ لیست كل جزئیات مسألة 

  .استفتاء القلب موضع خالف بین العلماء 

  :تحرير محل النزاع 

اتفق العلماء على وجوب العمل باألدلة الشرعیة إذا كان في المسألة نص : أوال 
المعتبرة شرعا من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القیاس أو غیر ذلك من األدلة 

عند العلماء ، وأنھ حینئذ الیجوز بحال من األحوال العمل باستفتاء القلب أو 
االعتداد بھ حتى ولو نفر القلب من األحكام الثابتة باألدلة الشرعیة ولم یطمئن 

بماالتطمئن لھ  أصحابھ النبي یأمر كان لھا إذ الدلیل الشرعي أولى باالتباع ، وقد
 العمرة إلى الحّج بفسخ في أمرھم بعضھم كما صدور ھب تنشرح قلوبھم وال

فكرھوه  الحدیبیة عمرة من والتحلل بنحر ھدیھم وأمرھم منھم ، كرھھ من فكرھھ
 یرّده منھم أتاه من أن وعلى عاِمِھ یرجع من أن على لقریش مفاوضتھ وكرھوا ،

من اهللا وأما ما لیس فیھ نصٌّ " قال ابن رجب  إلیھم والوقائع في ذلك كثیرة ،
ورسولھ وال عمَّن یقتدى بقولھ من الصحابة وسلف األمة ، فإذا وقع في نفس 
المؤمن المطمئنِّ قلبھ باإلیمان ، المنشرح صدره بنور المعرفة والیقین منھ شيٌء 
، وحكَّ في صدره لشبھة موجودة ، ولم یجد َمْن ُیفتي فیھ بالرُّخصة إالَّ من یخبر 

                                           
 طب�ع  – ٤/٢٢٨ ج�ـ ١٨٠١٣٠انظرتعلیقات األرن�اؤوط عل�ى م�سند اإلم�ام أحم�د ح�دیث رق�م             )١

  مؤسسة قرطبة 
  ٣/١٦٠ ، جـ٢/٢٤٥جـ تحقیق حسین سلیم أسد لمسند أبي یعلى  انظر ) ٢
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ُق بعلمھ وبدینھ ، بل ھو معروٌف باتباع الھوى ، عن رأیھ ، وھو ممن ال ُیوَث
  ) ١" (فھنا یرجُع المؤمن إلى ما حكَّ في صدره ، وإْن أفتاه ھؤالء المفتون 

وبعد أن اتفق العلماء على ذلك وقع الخالف بینھم في مشروعیة استفتاء : ثانیا 
ئل القلب في المواضع التي النص فیھا أو التي تتعارض فیھا الشبھ والدال

وتختلف فیھا أقوال وأنظار العلماء فیما یتعلق بأبواب المباحات ، وقد نقل 
َواْسِتْفَتاُء اْلَقْلِب إنََّما ھو َحْیُث " الزركشي في البحر عن أبي حامد الغزالي قولھ 

ما وأ" أبو زید الدبوسي  ، وقال) ٢" (َأَباَح الشَّْيَء َأمَّا َحْیُث ُحرَِّم َفَیِجُب اِلاْمِتَناُع 
حدیث وابصة فقد ورد في باب یحل فعلھ وتركھ ، فیجب ترك مایریبھ إلى 
ماالیریبھ احتیاطا لدینھ على ماشھد لھ قلبھ بھ ، فأما ماثبت حلھ بدلیل فالیجوز 

" تحریمھ بشھادة القلب ، وكذلك ماثبتت حرمتھ فالیحل تناولھا بشھادة القلب 
 استفتى فقیھین أعني مجتھدین وعلى ھذا إذا" ، وقال الكمال بن الھمام ) ٣(

" ، وقال السیوطي ) ٤"(فاختلفا علیھ األولى أن یأخذ بما یمیل إلیھ قلبھ منھما 
وأما قولھ َصلَّى "، وقال الشوكاني  )  ٥"(وما وقع فیھ الشك استفتى فیھ القلب 

 فذلك في الواقعة التي"  استفت قلبك وإن أفتاك الناس" اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
، فھذه األقوال ونحوھا تحدد محل النزاع وتبین ) ٦" (تتعارض فیھا األدلة 

  . المواضع التي یجوز فیھا استفتاء القلب والتي الیجوز 

  :مذاهب العلماء 

اختلف العلماء في حجية استفتاء القلب كدليل شرعي تُبنى عليه األحكام  في 

 فيها أقوال العلماء من المسائل التي تعارضت فيها الشبه والدالئل واختلفت

  :أبواب المباحات على رأيين 

ذھب جمھور العلماء إلى حجیة استفتاء القلب واعتباره دلیال :  المذھب األول -أ
تبنى علیھ األحكام الشرعیة بضوابطھ التي وضعھا العلماء وقد ذھب إلى ذلك 

                                           
جامع العلوم والحكم لإلمام الح�افظ زی�ن ال�دین أب�ي الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن ش�ھاب ال�دین                       )  ١

–٢٨٧البغدادي ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي بتحقیق طارق ع�وض اهللا محم�د ص�ـ    
 . م ١٩٩٩ة عام طبع دار ابن الجوزي بالریاض الطبعة الثانی

 ٤/٤٠٢البحر المحیط للزركشي  جـ ) ٢
 ٣٩٨تقویم األدلة في أصول الفقھ ألبي زید الدبوسي  صـ ) ٣
شرح ف�تح الق�دیر للع�اجز الفقی�ر لكم�ال ال�دین محم�د ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي المع�روف                   ) ٤

 بیروت :  دار الفكر - ٧/٢٥٧بابن الھمام جـ 
 الشافعي لإلمام جالل الدین عبد ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر ال�سیوطي              األشباه والنظائر في الفقھ    ) ٥

 م١٩٨٣ دار الكتب العلمیة الطبعة األولى -  ٢٠٩صـ 
 ٢/٢٠٠إرشاد الفحول للشوكاني جـ  ) ٦
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تیمیة ، اإلمام أبو حامد الغزالي وفخر الدین الرازي واآلمدي والطبري وابن 
  بن  وقال بھ عمر بن الخطاب وابنھ عبداهللا ومعاذ بن جبل وعبد اهللا

  ).١(مسعود وھو مذھب كثیر من التابعین 
ذھب أصحابھ إلى عدم حجیة استفتاء القلب وعدم اعتباره :  المذھب الثاني -٢

دلیال شرعیا ، ومن ثم الیجوز بناء األحكام علیھ وال االستدالل بھ وقد ذھب إلى 
  ) ٢( ابن حزم الظاھري ذلك

  :أدلة المذاهب 

استدل أصحاب الرأي األول على حجیة استفتاء القلب : أدلة المذھب األول : أوال 
  :واعتباره دلیال شرعیا بما یأتي 

ْن َأَتْیُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأَنا ُأِریُد َأ: َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد َقاَل -١
َال َأَدَع َشْیًئا ِمَن اْلِبرِّ َواِإلْثِم ِإالَّ َسَأْلُتُھ َعْنُھ ، َوِإَذا ِعْنَدُه َجْمٌع ، َفَذَھْبُت َأَتَخطَّى 

ِإَلْیَك َیا َواِبَصُة َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ، ِإَلْیَك َیا : النَّاَس َفَقاُلوا 
َأَنا َواِبَصُة ، َدُعوِني َأْدُنو ِمْنُھ َفِإنَُّھ ِمْن َأَحبِّ النَّاِس ِإَليَّ َأْن َأْدُنَو : َواِبَصُة ، َفُقْلُت 
اْدُن َیا َواِبَصُة ، اْدُن َیا َواِبَصُة ، َفَدَنْوُت ِمْنُھ َحتَّى َمسَّْت ُرْكَبِتي : ِمْنُھ ، َفَقاَل ِلي 
َیا : َما ِجْئَت َتْسَأُلِني َعْنُھ ، َأْو َتْسَأُلِني ؟ َفُقْلُت َیا َواِبَصُة ُأْخِبُرَك : ُرْكَبَتُھ ، َفَقاَل 

َنَعْم ، َفَجَمَع : ِجْئَت َتْسَأُلِني َعِن اْلِبرِّ َواِإلْثِم ؟ ُقْلُت : َرُسوَل اِهللا َفَأْخِبْرِني ، َقاَل 
اِبَصُة اْسَتْفِت َنْفَسَك ، َیا َو: َأَصاِبَعُھ الثََّالَث َفَجَعَل َیْنُكُت ِبَھا ِفي َصْدِري ، َوَیُقوُل 

اْلِبرُّ َما اْطَمَأنَّ ِإَلْیِھ اْلَقْلُب ، َواْطَمَأنَّْت ِإَلْیِھ النَّْفُس ، َواِإلْثُم َما َحاَك ِفي اْلَقْلِب ، 
  )  ٣" (َوَتَردََّد ِفي الصَّْدِر ، َوِإْن َأْفَتاَك النَّاُس َوَأْفَتْوَك َثَلاًثا 

ى اهللا علیھ وسلم أمرنا باستفتاء القلب وجعل شھادة أن النبي صل: جھة الداللة 
القلب حجة في مواضع االشتباه والریب وھذا یدل على اعتبار مایقرره القلب 

                                           
  ،١٠/٤٧٣ ، مجم�وع فت�اوى اب�ن تیمی�ة  ج�ـ      ٣/١٥١إحیاء علوم ال�دین ألب�ي حام�د الغزال�ي  ج�ـ      ) ١

 المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى    – ٢/١٥٣ موسى المع�روف بال�شاطبي ج�ـ   االعتصام ألبي إسحاق ابراھیم بن    
  .٤٧٣ ، جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي  صـ١٣/٧٠بالقاھرة ، مجموع فتاوى ابن تیمیة جـ

اإلحكام في أصول األحكام ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي الب�اب الراب�ع والثالث�ون ف�ي         ) ٢
ھ���ـ ، االعت���صام لل���شاطبي ١٤٠٤طب���ع دار الح���دیث بالق���اھرة الطبع���ة األول���ى  – ٦/١٨٣االحتی���اط ج���ـ

  .٢/١٥٣جـ
انظر المسند لإلمام أب�ي عب�د اهللا أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ال�شیباني بتحقی�ق ال�سید أب�و المع�اطي                     ) ٣

م ، س��نن ١٩٩٨طب��ع ع��الم الكت��ب بی��روت الطبع��ة األول��ى س��نة     – ٤/٢٢٨ ج��ـ١٨١٦٤الن��وري ب��رقم  
دار  – ٢/١٦٩ ج�ـ  ٢٩٧٥ام َأبي ُمَحمٍَّد َعْبِد اِهللا ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ب�ن الف�ضل ال�دَّاِرِميَّ ب�رقم     الدارمي لِإلمَ 

 ١٧٨٥٨الفكر بیروت ، المعجم الكبیر ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب المعروف بالطبراني برقم 
ن��ي التمیم�ي الموص�لي ب��رقم    مكتب�ة اب�ن تیمی��ة ، م�سند أب�ي یعل�ى أحم��د ب�ن عل�ي ب�ن المث        – ١٦/٢١ج�ـ 

 طبع دار المأمون للتراث  ، مسند ابن أبي شیبة ألبي بكر عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن              – ٢/٢٤٥ جـ ١٥٨٧
، ، وقد حسنھ النووي في ریاض الصالحین  طبع دار الوطن بالریاض – ٤٧٥ صـ٧٥٤أبي شیبة برقم 

ف الج�امع ال�صغیر وزیادات�ھ     طبع المكتب اإلسالمي بدمشق ، واأللب�اني ف�ي ص�حیح وض�عی    – ٢٦٢صـ  
 طبع مكتبة المعارف -٢/١٥١ طبع المكتب االسالمي ، وكذا في صحیح الترغیب والترھیب جـ          - ٩٥صـ

 .بالریاض 
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المؤمن التقي عند االشتباه وانعدام النص إذ القلوب الصحیحة النقیة قد خلق اهللا 
 وفطرھاعلى فیھا القدرة على التمییز بین الحسن والقبیح ، وبین الخیر والشر ،

المیل إلى الحق واالطمئنان إلیھ ، وعلى النفرة من الباطل والتردد والشك فیھ ، 
فإذا ورد علیھا الحق اطمأنت وھشت لھ وإذا ورد علیھا الباطل نفرت واضطربت 

، وإنما كان إنكار من أنكر ) ١(منھ وتلك ھي فطرة اهللا التي فطر الناس علیھا 
المعاصي على القلب فیصیر حینئذ الیعرف معروفا الحق من تراكم آثار الذنوب و

فدلَّ حدیُث وابصة وما في معناه " ، یقول ابن رجب الحنبلي ) ٢(والینكر منكرا 
على الرجوع إلى القلوب عند االشتباه ، فما سكن إلیھ القلُب ، وانشرح لھ الصَّدُر 

  ) .٣(" فھو البرُّ والحالُل ، وما كان خالَف ذلك فھو اإلثم والحرام 
َتَراَءْیُت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَمْسِجِد :  وَعْن َواِثَلَة ْبِن اَألْسَقِع َقاَل-٢

ِإَلْیَك َیا َواِثَلُة ، َأْي َتَنحَّ َعْن َوْجِھ النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ : اْلَخْیِف َفَقاَل ِلي َأْصَحاُبُھ 
: َدُعوُه َفِإنََّما َجاَء ِلَیْسَأَل َفَدَنْوُت َفُقْلُت :  النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَسلََّم ، َفَقاَل

ِلُتِعْنَك : ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْفِتَنا َعْن َأْمٍر َنْأُخُذُه َعْنَك ِمْن َبْعِدَك َقاَل
َتَدُع َما َیِریُبَك ِإَلى َما ال َیِریُبَك َوِإْن َأْفَتاَك : ِلَك ؟ َفَقاَلَكْیَف ِلي ِبَذ: َنْفُسَك  َفَقاَل

َتَضُع َیَدَك َعَلى ُفَؤاِدَك َفِإنَّ اْلَقْلَب : َوَكْیَف ِلي ِبِعْلِم َذِلَك؟ َقاَل: اْلَمْفُتوَن ، َفُقْلُت
ْسِلِم َیَدُع الصَِّغیَر َمَخاَفَة َأْن َیَقَع ِفي َیْسُكُن ِلْلَحالِل َوال َیْسُكُن ِلْلَحَرامِ ، َوِإنَّ َوَرَع اْلُم

الَِّذي ُیِعیُن َقْوَمُھ َعَلى الظُّْلِم ، : ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َما اْلَعَصِبیَُّة ؟ َقاَل: اْلَكِبیِر، ُقْلُت
 َفَمِن اْلَوِرِع ؟ :الَِّذي َیْطُلُب اْلمكسبَة ِمْن َغْیِر ِحلَِّھا، ُقْلُت: َفَمِن اْلَحِریُص؟ َقاَل: ُقْلُت
ِمْن َأِمَنُھ النَّاُس َعَلى : َفَمِن اْلُمْؤِمُن؟ َقاَل: الَِّذي َیِقُف ِعْنَد الشُّْبَھِة ، ُقْلُت : َقاَل

َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَساِنِھ َوَیِدِه ، : َفَمِن اْلُمْسِلُم ؟ َقاَل: َأْمَواِلِھْم َوِدَماِئِھْم ، ُقْلُت
   .) ٤ ("َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ِذي ُسْلَطاٍن َجاِئٍر :  اْلِجَھاِد َأْفَضُل؟ َقاَلَفَأيُّ: ُقْلُت 

                                           
شرح الكوكب المنیر ألبي البقاء محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عب�د العزی�ز الفت�وحي المع�روف ب�ابن            ) ١

  مكتب��ة – ١/١٣٦ی��ھ حم��اد ج��ـ  النج��ار الحنبل��ي تحقی��ق ال��دكتور محم��د الزحیل��ي وال��دكتور نز     
العبیكان ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیرمن أحادی�ث الب�شیر الن�ذیرلزین ال�دین عب�د ال�رؤف                 

 دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت – ٢/٢٨٥ب��ن عل��ي المن��اوي ض��بط وت��صحیح أحم��د عب��د ال��سالم ج��ـ 
 م١٩٩٤الطبعة األولى 

ُتْع��َرُض اْلِف��َتُن َعَل��ى اْلُقُل��وِب    "  ویؤی��د ھ��ذا ح��دیث حذیف��ة ق��ال س��معت رس��ول اهللا یق��ول         ) ٢
َكاْلَحِصیِر ُعوًدا ُعوًدا َفَأىُّ َقْلٍب ُأْش�ِرَبَھا ُنِك�َت ِفی�ِھ ُنْكَت�ٌة َس�ْوَداُء َوَأىُّ َقْل�ٍب َأْنَكَرَھ�ا ُنِك�َت ِفی�ِھ ُنْكَت�ٌة                

ُه ِفْتَن��ٌة َم��ا َداَم��ِت ال��سََّمَواُت  َبْی��َضاُء َحتَّ��ى َت��ِصیَر َعَل��ى َقْلَب��ْیِن َعَل��ى َأْب��َیَض ِمْث��ِل ال��صََّفا َف��َال َت��ُضرُّ    
َواَألْرُض َواآلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادا َكاْلُكوِز ُمَجخًِّیا َال َیْعِرُف َمْعُروًفا َوَال ُیْنِكُر ُمْنَكًرا ِإالَّ َم�ا ُأْش�ِرَب ِم�ْن               

 ١/٨٩ جـ٣٨٦صحیح مسلم  باب بدأ اإلسالم غریبا برقم" َھَواُه  
 ٤٨٠ البن رجب الحنبلي  صـجامع العلوم والحكم )٣
 ٧٤٩٢ ، وأبو یعلى في مسنده برقم ١٥/٤٥٣ ج١٧٦٥٤الطبراني في المعجم الكبیر برقم      )٤

 ١/١١٧ ج١٨٠ ، م���سند ال���شامیین للطبران���ي بتحقی���ق حم���دي عب���د المجی���د ب���رقم ٦/٤٨١ج���ـ
 ١٩٨٤مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة األولى 



 - ١٣٠٣ -

َیا َرُسوَل اِهللا ، َأْخِبْرِني ِبَما َیِحلُّ ِلي : ُقْلُت : َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ َقاَل  -٣
: َلْیِھ َوَسلََّم َوَصوََّب ِفيَّ النََّظَر ، َفَقاَل َفَصعََّد النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َع: َوُیَحرَُّم َعَليَّ ، َقاَل 

اْلِبرُّ َما َسَكَنْت ِإَلْیِھ النَّْفُس ، َواْطَمَأنَّ ِإَلْیِھ اْلَقْلُب ، َواِإلْثُم َما َلْم َتْسُكْن ِإَلْیِھ النَّْفُس ، 
َال َتْقَرْب َلْحَم اْلِحَماِر اَألْھِليِّ : َقاَل َوَلْم َیْطَمِئنَّ ِإَلْیِھ اْلَقْلُب ، َوِإْن َأْفَتاَك اْلُمْفُتوَن ، َو

  ) .١" ( ، َوَال َذا َناٍب ِمَن السَِّباِع
إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمر واثلة بترك مواضع الریبة : جھة الداللة 

والشك التي الیطمئن إلیھا القلب وإن أفتى المفتون بجواز الفعل ، ثم بین لواثلة 
بر مااطمأن إلیھ القلب وأن اإلثم مالم یطمئن القلب إلیھ وذلك و أبي ثعلبة أن ال

یقتضي استفتاء القلب والعمل بمایطمئن ویسكن إلیھ حتى ولو خالف فتوى 
المفتین بالجواز إذ القلب التقي الورع قد أعطاه اهللا القدرة على التمییز بین 

لى الحالل الحالل والحرام في مواضع االشتباه والریبة حیث یسكن ویطمئن إ
ویضطرب وینفر من الحرام كما ھو واضح من قولھ صلى اهللا علیھ وسلم لواثلة 

وذلك ألن  الطمأنینة لیست من " َفِإنَّ اْلَقْلَب َیْسُكُن ِلْلَحالِل َوال َیْسُكُن ِلْلَحَرامِ " 
الطمأنینة ھي " فعل العبد ولكنھا من اهللا تعالى ولھذا عرفھا ابن القیم فقال 

وذلك یدل  ،) ٢" (لذي ینزلھ اهللا في قلب عبده عند اضطرابھ وحیرتھ السكون ا
على جواز استفتاء القلب واعتباره عند انعدام النص أو في المواضع التي 

  ) .٣(تتعارض فیھا الشبھ والریب وتختلف فیھا أقوال العلماء 
َدْع َما َیِریُبَك " م َیُقوُل َعْن اْلَحَسِن ْبِن َعِلىٍّ َقاَل َكاَن النَِّبُى صلى اهللا علیھ وسل-٤

 ) .٤" (ِإَلى َما َال َیِریُبَك َفِإنَّ الصِّْدَق ُطَمْأِنیَنٌة َوِإنَّ اْلَكِذَب ِریَبٌة 
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم جعل مرجع األمر في المسألة إلى : جھة الداللة 

 شكا وریبة استفتاء القلب فما شك فیھ القلب وارتاب فالواجب تركھ إلى ماالیورث
فما اطمأن إلیھ القلب فھو بالحالل أشبھ وما نفر عنھ فھو بالحرام " قال المناوي 

، فإن المسلم الورع یضطرب قلبھ عند الحرام ویسكن للحالل ، یقول ) ٥" (أشبھ 

                                           
 " إسناده صحیح " ألرناؤوط  قال ا٤/١٩٤ جــ٨٩٤١٧مسند اإلمام أحمد  ) ١
مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإی�اك ن�ستعین ل�شمس ال�دین أب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن                        )٢

 دار - ٢/٥٢٥أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب المع��روف ب��ابن ق��یم الجوزی��ة بتحقی��ق محم��د حام��د الفق��ي ج��ـ  
 م١٩٧٣ بیروت الطبعة الثانیة –الكتاب العربي 

 ، إرشاد الفحول لمحمد ٤/٤٠٢ر الدین محمد بن بھادرالزركشي جـ     البحر المحیط لإلمام بد    ) ٣
  .٢/٢٠١بن علي بن محمد الشوكاني  جـ 

 ، ١/٢٠٠ ج��ـ ١٧٢٣رواه اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده م��ن ح��دیث الح��سن ب��ن عل��ي ب��رقم          ) ٤
ھ�ذا ح�دیث ح�سن ص�حیح ، والن�سائي ف�ي       :   وقال  ٤/٦٦٨ جـ ٢٥١٨والترمذي في سننھ برقم     

 ،السنن الكبرى للبیھقي باب كراھیة   ٨/٢٣٠ جـ ٥٣٩٧باتفاق اھل العلم  برقم      سننھ باب الحكم    
 ٥/٣٣٥ جـ١١١٣٤مبایعة من أكثر مالھ من الربا برقم 

دار الكت�ب  – ٣/٥٦٤فیض القدیرشرح الجامع الصغیر لزین الدین عبد الرؤوف المناوي ج�ـ         ) ٥
 م١٩٩٤ الطبعة األولي عام - بیروت -العلمیة



 - ١٣٠٤ -

معنى الحدیث یرجع إلى الوقوف عند الشبھات واتقائھا فإن الحالل " ابن رجب 
منھ ریب ، والریب القلق واالضطراب ، بل المحض الیحصل لمؤمن في قلبھ 

تسكن إلیھ النفس ویطمئن بھ القلب ، وأما المتشابھات فیحصل بھ للقلوب القلق 
  ) ١" (واالضطراب الموجب للشك 

َعِن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن اَألْنَصاِرىِّ َقاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم -٥
اْلِبرُّ ُحْسُن اْلُخُلِق َواِإلْثُم َما َحاَك ِفى َصْدِرَك َوَكِرْھَت َأْن « ْثِم َفَقاَل َعِن اْلِبرِّ َواِإل

   .)٢ ("َیطَِّلَع َعَلْیِھ النَّاُس 

 الحدیث یدل على أن اإلثم ماكان في القلب منھ شئ من الشك :جهة الداللة 

فونھ  قال ابن والریب حتى أثر فیھ بشدة فخاف وَكِره أن یطلع علیھ الناس ویعر
  إذا لم تكن ُمْنشرح الصَّدر بھ : یقال َحكَّ الشيء في نْفسي " األثیر 

 )٣("وكان في قلبك منھ شيء من الشَّك والرِّیب وأْوَھمك أنھ َذْنب وِخطیئة 
فالواجب حینئذ تركھ عمال بما غلب على ظنھ ، فدل ذلك على اعتبار مایحكم بھ 

لف ُمتعبد بغالب ظنھ وذلك الیكون إال بعد القلب واستحباب العمل بھ إذ المك
 َعْن َأِبي -٦.                                         استفتائھ لقلبھ وسكون نفسھ 

ِإَذا َسرَّْتَك َحَسَنُتَك " َیا َرُسوَل اِهللا َما اِإلِیَماُن ؟ َقاَل : َقاَل َرُجٌل : ُأَماَمَة َقاَل 
ِإَذا َحاَك ِفي : َیا َرُسوَل اِهللا َفَما اِإلْثُم ؟ َقاَل : َقاَل . َت ُمْؤِمٌن َوَساَءْتَك َسیَِّئُتَك َفَأْن
    ) .٤"(َصْدِرَك َشْيٌء َفَدْعُھ 

ِإنَّ اِإلْثَم َحَوازُّ اْلُقُلوِب، َفَما َحزَّ ِفي َقْلِب َأَحِدُكْم : " َعْن َعْبِد اللَِّھ بن َمْسُعوٍد َقاَل-٧
  ) .٥( "َشْيٌء َفْلَیَدْعُھ 
حدیث أبي أمامة وأثر ابن مسعود یدالن على أن اإلثم لھ حزازة : جھة الداللة 

وأثر في القلوب فإذا حاك في القلب ووقع فیھ شئ من ذلك فاضطرب ولم یطمئن 
لھ فإن األولى أن یدعھ وماذلك إال عمل بما حكم بھ القلب فدال على جواز استفتاء 

  .القلب 
 یطمئن ویمیل إلیھ القلب المعمور بالتقوى عند وھو قیاس العمل بما:  القیاس -٨

انعدام المرجحات على الراوي الذي یغلب علیھ الصدق فكما جاز العمل بخبر 

                                           
 ١/٢٧٩لحكم البن رجب جـجامع العلوم وا ) ١
 ، الترم�ذي ف�ي س�ننھ    ٨/٦ ج�ـ ٦٦٨٠رواه مسلم في صحیحھ باب تفسیر الب�ر واإلث�م ب�رقم      ) ٢

 ٤/٥٩٧ جـ٢٣٨٩باب البر واإلثم برقم
النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألثرلمج��د ال��دین أب��ي ال��سعادات المب��ارك ب��ن محم��د الج��زري      )٣

 ٤٧٠ ، ١/٤١٨ ، محم�ود محم�د الطن�احي ج�ـ    المعروف بابن األثیر بتحقیق طاھر أحمد ال�زاوي    
  بیروت- طبع دار إحیاء التراث العربي –
 ، ص��حیح اب��ن حب��ان بتحقی��ق  ٥/٢٥٢ ج��ـ٢٢٥١٩أخرج��ھ اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده ب��رقم    ) ٤

 ١/٤٠٢ ج�ـ  ١٧٦شعیب األرناؤوط باب إطالق اسم اإلیمان على من أتى ب�بعض أجزائ�ھ  ب�رقم         
 م١٩٩٣طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة –لى شرط مسلم إسناده جیدع: ، وقال األرناؤوط 

 ٨/٥٩ جـ ٨٦٦١المعجم الكبیر ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني برقم  ) ٥



 - ١٣٠٥ -

" الراوي الصادق جاز العمل بما اطمأن إلیھ القلب الورع التقي قال ابن تیمیة 
ا َیْكَرُھُھ اللَُّھ إَذا َلْم َیْدِر ِفي اْلَأْمِر َفَمْن َغَلَب َعَلى َقْلِبِھ إَراَدُة َما ُیِحبُُّھ اللَُّھ َوُبْغُض َم

اْلُمَعیَِّن َھْل ُھَو َمْحُبوٌب ِللَِّھ َأْو َمْكُروٌه َوَرَأى َقْلَبُھ ُیِحبُُّھ َأْو َیْكَرُھُھ َكاَن َھَذا َتْرِجیًحا 
ْرِجیَح ِبَخَبِر َھَذا ِعْنَد ِعْنَدُه ، َكَما َلْو َأْخَبَرُه َمْن ِصْدُقُھ َأْغَلُب ِمْن َكِذِبِھ َفِإنَّ التَّ

َفَمَتى َما َوَقَع ِعْنَدُه " ،  َوَقاَل ) ١" (اْنِسَداِد ُوُجوِه التَّْرِجیِح َتْرِجیٌح ِبَدِلیِل َشْرِعيٍّ 
 َوَحَصَل ِفي َقْلِبِھ َما َیُظُن َمَعُھ أنَّ َھَذا اْلَأْمَر َأْو َھَذا اْلَكَلاَم َأْرَضى ِللَِّھ َوَرُسوِلِھ َكاَن

  ) .٢(َھَذا َتْرِجیًحا ِبَدِلیِل َشْرِعيٍّ 
استدل أصحاب الرأي الثاني على عدم حجیة استفتاء : أدلة المذھب الثاني : ثانیا 

  :القلب وعدم اعتباره  بما یأتي 
" للَُّھ ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِبَما َأَراَك ا"  قال تعالى -١
)٣ (  

 اآلیة الكریمة أمرت النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یحكم بین الناس :جهة الداللة 

بما أراه اهللا البما رآه ھو واطمأن إلیھ قلبھ فغیره من البشر أولى أن یكون ذلك 
  ).٤(محظورا علیھ وممنوعا منھ وذلك یدل على عدم جواز استفتاء القلب 

اَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن َفِإن َتَن"  قال تعالى -٢
َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن " ، وقال ) ٥" (ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًال 

ُدوْا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموْا َحتََّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َال َیِج
  )٦" (َتْسِلیًما 

أن اهللا أمر المتنازعین في اآلیة األولى بالرجوع إلى اهللا والرسول : جھة الداللة 
فیما شجر بینھم ولم یأمرھم بالرجوع إلى حدیث النفوس وفتیا القلوب ألن مایقع 

معاذ اهللا أن یكون "  النفوس قال ابن حزم في القلوب یختلف بحسب أھواء
الحرام والحالل على ما وقع في النفس ، والنفوس تختلف أھواؤھا ، والدین 

 ، وقد نفى عنھم اإلیمان في اآلیة الثانیة حتى یحكموا )٧ " (واحد ال اختالف فیھ
النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیما بینھم ویرضوا بحكمھ رضاءا تاما تطیب بھ 

ھم وإن كان خالف ماتطمئن إلیھ قلوبھم  واستفتاء القلب وتحكیمھ ھو نفوس
  ) .٨(خالف ماأمرنا بھ فیكون منھیا عنھ وغیر مشروع 

                                           
 ١٠/٤٧٢مجموع فتاوى ابن تیمیة جـ ) ١
 ٢٠/٤٢مجموع الفتاوى البن تیمیة جـ ) ٢
 ١٠٥سورة النساء آیة  ) ٣
 ٢/١٥٥ـاالعتصام لإلمام الشاطبي ج )٤
 ٥٩سورة النساء آیة  ) ٥
 ٦٥سورة النساء آیة  ) ٦
 ٦/١٨٣اإلحكام البن حزم جـ ) ٧
 ٢/١٥٧االعتصام للشاطبي جـ ) ٨
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َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك " ، وقال تعالى ) ١" (مَّا َفرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء "  قال تعالى -٣
  )٢" (اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا لُِّكلِّ َشْيٍء 

أن اهللا تعالى أخبر في اآلیتین أنھ ماترك شیئا من : ھة الداللة من اآلیتین ج
" األحكام التي یحتاج إلیھا الناس إال وبینھا في القرآن الكریم ، قال السرخسي 

ففیھا بیان أن األشیاء كلھا في الكتاب إما في إشارتھ أو داللتھ أو في اقتضائھ أو 
لك فباإلبقاء على األصل الذي علم ثبوتھ في نصھ ، فإن لم یوجد في شئ من ذ

إنھ لیس شيء اختلف فیھ إال " ، قال ابن حزم ) ٣" (بالكتاب وھو دلیل مستقیم 
وھو في القرآن فصح بنص القرآن أنھ ال شيء من الدین وجمیع أحكامھ إال وقد 

، فإذا كان الكتاب تبیانا لكل شئ كانت كل األحكام مستفادة من ) ٤" (نص علیھ 
تاب  فال حاجة حینئذ بأحد إلى استفتاء القلب أو غیره وإال كان القول باستفتاء الك

  ).  ٥(على اهللا ورسولھ مالم یذكراه  القلب استدراكا
َوَال َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك "  قال تعالى -٤

   )٦(" وًال َكاَن َعْنُھ َمْسُؤ
القفو معناه التتبع وقد نھت اآلیة الكریمة عن أن یقفو اإلنسان : جھة الداللة 

" ویتبع مالیس لھ بھ علم فقد نقل القرطبي عن القتبي في تفسیر ھذه اآلیة قولھ 
، واستفتاء القلب ھو من  القفو بغیر علم ) ٧" (المعنى ال تتبع الحدس والظنون 

  ).   ٨(حدود اهللا وقفا واتبع ما ال علم لھ بھ ، ومن قال بھ فقد تعدى 
  )٩" (َفاْسَأُلوْا َأْھَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال َتْعَلُموَن "  قال تعالى -٥

أن اهللا تعالى أمرنا عند عدم معرفتنا باألحكام الشرعیة أن نسأل : جھة الداللة 
 ولم یأمرنا بأن أھل الذكر والعلماء لیبینوا لنا حكم ماخفي علینا من المسائل

نستفتي قلوبنا ونعمل بما تطمئن إلیھ فدل ذلك على عدم مشروعیة استفتاء القلب 
  ).  ١٠(وعدم اعتباره 

                                           
 ٣٨سورة األنعام آیة  ) ١
 ٨٩سورة النحل آیة  ) ٢
أص��ول السرخ��سي ل��شمس األئم��ة أب��ي بك��ر محم��د ب��ن أحم��د السرخ��سي بتحقی��ق أب��و الوف��ا   ) ٣

 م ١٩٩٣الكتب العلمیة بیروت سنة دار –-٢/١٢٠٩األفغاني جـ
   ٨/٤٨٨اإلحكام البن حزم جـ ) ٤
 ٨/٤٩٣اإلحكام البن حزم جـ ) ٥
 ٣٦سورة اإلسراء آیة  ) ٦
الجامع ألحكام القرآن ألب�ي عب�د اهللا  محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر القرطب�ي بتحقی�ق ھ�شام                    )٧

  م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣ دار عالم الكتب بالریاض – ١٠/٢٥٧سمیر البخاري جـ
 ٨/٤٩٣ ، جـ٧/٣٧٨اإلحكام البن حزم جـ ) ٨
 ٤٣سورة النحل آیة  ) ٩

 ٢/١٥٧االعتصام للشاطبي جـ ) ١٠
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 َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َلمَّا َأَراَد َأْن َیْبَعَثُھ ِإَلى -٦
: َقاَل . َأْقِضى ِبِكَتاِب اللَِّھ : َرَض َلَك َقَضاٌء ؟ َقاَل َكْیَف َتْقِضى ِإَذا َع" اْلَیَمِن َقاَل 

: َقاَل . َفِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم : َفِإْن َلْم َتِجْد ِفى ِكَتاِب اللَِّھ ؟ َقاَل 
لَِّھ؟ َقاَل َفِإْن َلْم َتِجْد ِفى ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َوَال ِفى ِكَتاِب ال

اْلَحْمُد : َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َصْدَرُه َوَقاَل . َأْجَتِھُد َرْأِیى َوَال آُلو
  ) .١" (ِللَِّھ الَِّذى َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اللَِّھ ِلَما ُیْرِضى َرُسوَل اللَِّھ 

ل حین الیجد الحكم في أن رسول اهللا أمر معاذا بالنظر واالستدال: جھة الداللة 
الكتاب والسنة ولم یأمره بالرجوع إلى القلب فلم یذكر بعد الكتاب والسنة استفتاء 
القلب وإنما ذكر الرجوع إلى النظر واالستدالل وذلك یدل على عدم مشروعیة 
استفتاء القلب إذ لو كان مشروعا لذكره في الحدیث خاصة والحدیث وارد في 

  )٢(شرعیة وتوجیھ المجتھد إلى مصادر االستدالل مقام البیان لألدلة ال
 اهللا  یارسول : قلت :قال أنھ  عنھ اهللا رضي علي المسیب عن بن  روى سعید-٢

 لھ اجمعوا "قال  منك سنة فیھ تمض ولم قرآن ، فیھ ینزل لم بنا ینزل األمر
 فیھ تقضوا وال شورى بینكم فاجعلوه المؤمنین من – العابدین قال أو – العالمین

  )  ٣"(واحد  برأي
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمر السائل بالرجوع إلى الشورى : جھة الداللة 

واالجتھاد الجماعي في مواطن انعدام الدلیل من الكتاب والسنة ونھى عن الحكم 
برأي فرد واحد ولو كان استفتاء القلب من األدلة المعتبرة شرعا لبینھ النبي 

وأرشد إلیھ خاصة وھو في مقام الجواب المقتضي للبیان صلى اهللا علیھ وسلم 
بل النھي عن الحكم برأي واحد فیھ إشارة إلى النھي عن استفتاء القلب بل ھو 

  .أولى بذلك 

                                           
سنن أبي داود ألبي داود سلیمان ب�ن األش�عث السج�ستاني ب�اب اجتھ�اد ال�رأي ف�ي الق�ضاء                  ) ١

طبع دار الكتاب العربي ، سنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى     – ٣/٣٣٠ جـ ٣٥٩٤برقم  
 ٣/٦١٦ ج�ـ ١٣٢٧مذي بتحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون باب القاضي كیف یق�ضي ب�رقم          التر

  بیروت- طبع دار إحیاء التراث العربي –
قواطع األدلة ألبي المظفرمن�صور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار اب�ن أحم�د ال�سمعاني بتحقی�ق                     ) ٢

لطبع�ة األول�ى    ا - طب�ع دار الكت�ب العلمی�ة  بی�روت            -٢/٣٥٠محمد ح�سن اس�ماعیل ال�شافعي ج�ـ        
 ١٩٩٩/ھـ١٤١٨

رجال�ھ ثق�ات   "   ق�ال الھیثم�ي   ١٠/٦٤ ج�ـ ١١٨٧٤رواه  الطبراني في المعجم الكبیر ب�رقم          ) ٣
دار الفكر، ج�امع بی�ان العل�م وف�ضلھ الب�ن            – ١/١٧٨انظر مجمع الزوائد جـ   " من أھل الصحیح    

" ن عب�د الب�ر    طب�ع مؤس�سة الری�ان ، ق�ال اب�      ٢/١٢٧ جـ   ٨٥٣عبد البر باب اجتھاد الرأي برقم     
، اب�ن حج�ر ف�ي ل�سان المی�زان ب�رقم       " ھذا حدیث ال یعرف من حدیث مالك إال من ھ�ذا اإلس�ناد          

 . مكتب المطبوعات اإلسالمیة – تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ٤/١٣٣ جـ٣٥٨٨
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َما َأَحلَّ "  َعْن َأِبي الدَّْرَداِء َیْرَفُع اْلَحِدیَث َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّْم َقاَل -٣
ُھ ِفي ِكَتاِبِھ َفُھَو َحَالٌل َوَما َحرََّم َفُھَو َحَراٌم َوَما َسَكَت َعْنُھ َفُھَو َعاِفَیٌة َفاْقَبُلوا ِمَن اللَّ

 )  ١" (َوَما َكاَن َربَُّك َنِسیا {اِهللا َعاِفَیَتُھ َفِإنَّ اللََّھ َلْم َیُكْن َنِسیا ، ُثمَّ َتَال َھِذِه اآلَیَة 
إنَّ اهللا َفَرَض : " َة الُخَشنيِّ َعن النَّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّْم َقاَل  َعْن َأبي َثعَلَب-٤

فراِئَض ، َفال ُتَضیُِّعوھا ، وَحدَّ ُحُدودًا فال َتْعَتدوھا ، وَحرََّم َأْشیاَء فال َتنتھكوھا ، 
  ) ٢(" وَسَكَت عْن أشیاَء َرْحمًة لُكم َغْیَر ِنسیاٍن فال َتبَحثوا َعْنھا 

الحدیثان یدالن على أن اهللا تعالى بیََّن لنا الحالل والحرام وأوضح : جھة الداللة 
لنا الفرائض والحدود بأدلة واضحة قاطعة ثم جعل قسما ثالثا وھو المسكوت عنھ 
الذي لم یأت فیھ نص والحكم فبیََّن الحدیث الحكم فیھ وأنھ من المباح الذي ُأمرنا 

بل لقد ُنھینا أن "  َفاْقَبُلوا ِمَن اِهللا َعاِفَیَتُھ " ث بقولھ أن نقبلھ ابتداء دون بح
فال َتبَحثوا َعْنھا " نسأل أو نبحث عن حكم ھذه األشیاء كما ھو واضح من قولھ 

وفي ھذا نھي عن استفتاء القلب ألن المسكوت عنھ ھو محل عمل استفتاء " 
  .علیھ  القلب فكان النھي واردا

  : الترجيح 

 فإن منھم فریق كل بھ استدل ما وذكر مذاھب العلماء في المسألة استعرض بعد
بحجیة استفتاء  المذھب األول القائل أصحاب إلیھ ذھب ما ترجح الواردة األدلة

و  الحال والزمان معینة یقیدھا حاالت القلب بضوابطھ التي وضعھا العلماء وفي
  :جمھور العلماء وذلك لما یأتي  المكان وھو مذھب

قوة أدلتھم ومااستندوا إلیھ من أدلة صحیحة قد سلمت من النقض : أوال 
  .واالعتراض 

أن أدلة الفریق الثاني إن سلمنا أن فیھا نھي عن استفتاء القلب فإنما : ثانیا 
یكون ذلك في المواضع التي الیجوز فیھا استفتاء القلب كما لو كان في المسألة 

 مواضع نحوه كما سیأتي بیانھا في مبحثدلیل من األدلة المعتبرة عند العلماء و
   .استفتاء القلب 

أننا نجد العلماء في مواضع كثیرة ومتعددة من كتب الفقھ یعملون بما : ثالثا 
تطمئن إلیھ قلوبھم في مواضع االشتباه والترجیح أو مواطن انعدام الدلیل وكثیرا 

                                           
طب��ع – ٣/٥٩ ج��ـ٢٠٦٦س��نن ال��دارقطني ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ال��دارقطني ب��رقم        ) ١

لكبرى ألبي بكر أحمد بن الح�سین ب�ن عل�ي البیھق�ي ب�اب م�الم ی�ذكر        مؤسسة الرسالة ، السنن ا    
 مجلس دائرة المع�ارف النظامی�ة بحی�درآباد  الھن�د الطبع�ة          -  ١٠/١٢ جـ ٢٠٢١٦تحریمھ برقم   

  ھـ ١٣٤٤األولى  
 ،المعج��م الكبی��ر للطبران��ي ب��رقم    ٥/٣٢٥ ج��ـ٤٣٩٦س��نن ال��دارقطني كت��اب ال��سنن ب��رقم      ) ٢

مؤس��سة الرس��الة – ٤/٣٣٨ ج��ـ٣٤٩٢شامیین للطبران��ي ب��رقم  ، م��سند ال��١٦/٩٣ ج��ـ١٨٠٣٥
  .م ١٩٨٤بیروت الطبعة األولى 
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 كذا ، أو القلب القلب یمیل إلى" مانطالع في كتبھم عبارات تدل على ذلك مثل 
ونحو ذلك كما سیأتي ، بل صرح ابن تیمیة أن ذلك من المرجحات " إلیھ أمیل 

  . الشرعیة كما تقدم ذلك عنھ 
إن استفتاء القلب یجعل المكلف مطمئنا إلى الحكم غیر مرتاب فیھ وذلك : رابعا 

أدعى إلى قبول العمل بھ خاصة وأن المسألة محل اشتباه ولیس فیھا نص قاطع 
  . بین لھ حكما صریحا تطمئن نفسھ للعمل بھ ی

  

  املبحث الثالث 

   ضوابط استفتاء القلب

بحجیة استفتاء القلب عدة ضوابط ل�ھ حت�ى یك�ون ص�حیحا معتب�را       وضع القائلون
ومعتدا بھ فإذا تخلف ضابط من ھذه الضوابط لم یج�ز العم�ل ب�ھ أو اعتب�اره دل�یال                

  :یأخذ بھ المكلف وھذه الضوابط ھي 

  :بالتقوى  أن يصدر االستفتاء عن قلب  طاهر معمور:  ابط األولالض 

فق�د اتف�ق العلم�اء عل�ى أن القل�ب ال�ذي یج�وز اس�تفتاؤه یج�ب أن یت�صف ب��صفات            
یغلب على الظن معھا أنھ یمیل إلى ال�صواب والح�ق بفطرت�ھ ال�سلیمة الت�ي فط�ره            

ث�ل المفت�ي ال�ذي    اهللا علیھا إذ لیس كل قلب أھ�ال لالس�تفتاء وإنم�ا مثل�ھ ف�ي ھ�ذا م                  
یجب أن تتوافر فیھ شروط اإلفتاء إذ ل�یس ك�ل إن�سان مؤھ�ل ل�ذلك فك�ذلك القل�وب                
أن��واع مختلف��ة الی��صلح منھ��ا لالس��تفتاء إال م��اتوافر فی��ھ ال��شروط الت��ي اعتبرھ��ا     

  :العلماء وبیان ھذا كما یأتي 
م على قسم العلماء القلوب إلى عدة أنواع ومدار ھذا التقسی: أنواع القلوب : أوال 

ُتْع�َرُض  "  حدیث حذیفة ب�ن الیم�ان رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال س�معت رس�ول اهللا یق�ول            
اْلِفَتُن َعَلى اْلُقُلوِب َكاْلَحِصیِر ُعوًدا ُعوًدا َفَأىُّ َقْل�ٍب ُأْش�ِرَبَھا ُنِك�َت ِفی�ِھ ُنْكَت�ٌة َس�ْوَداُء                 

ِصیَر َعَل�ى َقْلَب�ْیِن َعَل�ى َأْب�َیَض ِمْث�ِل      َوَأىُّ َقْلٍب َأْنَكَرَھا ُنِكَت ِفی�ِھ ُنْكَت�ٌة َبْی�َضاُء َحتَّ�ى َت�          
الصََّفا َفَال َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمِت السََّمَواُت َواَألْرُض ، َواآلَخ�ُر َأْس�َوُد ُمْرَب�ادا َك�اْلُكوِز          

،  )٢ " (َال َیْع��ِرُف َمْعُروًف��ا َوَال ُیْنِك��ُر ُمْنَك��ًرا ِإالَّ َم��ا ُأْش��ِرَب ِم��ْن َھ��َواُه    ) ١(ُمَجخًِّی��ا
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -َسِمْعُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ      : وأیضا حدیث النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر َقاَل       

ِإنَّ اْلَح��َالَل َب��یٌِّن َوِإنَّ اْلَح��َراَم َب��یٌِّن    " َیُق��وُل َوَأْھ��َوى النُّْعَم��اُن ِبِإْص��َبَعْیِھ ِإَل��ى ُأُذَنْی��ِھ      
ُھ�نَّ َكِثی�ٌر ِم�َن النَّ�اِس َفَم�ِن اتََّق�ى ال�شُُّبَھاِت اْس�َتْبَرَأ ِلِدیِن�ِھ          َوَبْیَنُھَما ُم�ْشَتِبَھاٌت َال َیْعَلمُ   

                                           
َجَخْوت الُكوز َفَتَجخَّى كببتھ فانكّب ھذاعن ابن اَألعرابي ومنھ ح�دیث       " قال في لسان العرب     ) ١

لماِئ��ل ع��ن حذیف��ة ح��ین وص��ف القل��وب فق��ال وقل��ٌب ُمْرَب��دٌّ ك��الُكوِز ُمَجخِّی��ًا َأي م��ائًال والُمَجخِّ��ي ا   
" االستقامة واالعتدال ف�شبھ القل�َب ال�ذي ال َیِع�ي خی�رًا ب�الكوز المائ�ل ال�ذي ال یثب�ت فی�ھ ش�يء                  

  ١٤/١٣٣مادة جخا جـ
  .١/٨٩ جـ٣٨٦صحیح مسلم  باب بدأ اإلسالم غریبا برقم  ) ٢
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َوِعْرِض��ِھ َوَم��ْن َوَق��َع ِف��ى ال��شُُّبَھاِت َوَق��َع ِف��ى اْلَح��َراِم َك��الرَّاِعى َیْرَع��ى َح��ْوَل اْلِحَم��ى  
ِحَمى اللَّ�ِھ َمَحاِرُم�ُھ َأَال َوِإنَّ ِف�ى       ُیوِشُك َأْن َیْرَتَع ِفیِھ َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى َأَال َوِإنَّ            

اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَج�َسُد ُكلُّ�ُھ َوِإَذا َف�َسَدْت َف�َسَد اْلَج�َسُد ُكلُّ�ُھ َأَال َوِھ�َى                  
  ) .١" (اْلَقْلُب 

أح��دھما أب��یض ص��اف ینك��ر المنك��ر  : فق��د أش��ار الح��دیثان إل��ى أن القل��وب نوع��ان  
ن وھ�ذا ھ�و القل�ب ال�صالح ال�ذي ب�ھ ی�صلح س�ائر الج�سد ، والث�اني              والتضره الف�ت  

 مرباد الیعرف معروفا والینكر منكرا وھذا ھو القلب الفاس�د ال�ذي ب�ھ یف�سد           أسود
  .سائر الجسد 

وقد ذهب اإلمام أبو حامد الغزالي وابن القيم إلى أن القلوب على ثالثة أنواع 

  ) : ٢(هي

عم�ر ب�التقوى واس�تنار بن�ور اإلیم�ان فخل�صت       وھ�و قل�ب    :القل�ب ال�سلیم   : األول 
سلم ف� عبودیتھ هللا تعالى وزالت عنھ حجب الشھوات وطھ�ر م�ن خبائ�ث األخ�الق                  

فھ��و ل��ذلك ی��رى بن��ور اهللا فیع��رف  , م��ن أن یك��ون لغی��ر اهللا فی��ھ ش��رك بوج��ھ م��ا   
  . المعروف وینكر المنكر، ویطمئن ویسكن للحق ویضطرب وینفر من الباطل 

وھو قلب خال من اإلیمان وجمیع الخیر، مشحون بالھوى   : المیت  القلب  : الثاني  
والخبائث مفتوح فیھ أبواب الشیاطین مسدود عنھ أبواب المالئكة على ح�د تعبی�ر       

میت ال حیاة بھ فھو ال یع�رف رب�ھ وال یعب�ده وال         اإلمام الغزالي ، فذلك قلٌب مظلم       
 شھواتھ ولذاتھ ولو كان بل ھو واقف مع, یمتثل أمره وال یفعل ما یحبھ ویرضاه 

ن أح�ب أح�ب لھ�واه  وان أبغ�ض أبغ�ض لھ�واه ف�الھوى إمام�ھ         ، إ فیھا سخط رب�ھ     
  .والشھوة قائده 

وھو قلب لھ حیاة وبھ علة فتارة تكون للشیطان بھ لمة : القلب المریض : الثالث 
، وت��ارة أخ��رى تك��ون للمل��ك لم��ة ، وتتنازع��ھ جھت��ان جھ��ة ال��شر وجھ��ة الخی��ر       

ر الھ��وى وھ��ي ت��دعوه إل��ى ال��شّر وال��شھواِت ، والثانی��ة خ��واطر      ف��األولى خ��واط 
اإلیمان وھي تدعوه إلى الخی�ر واإلح�سان ، ویق�ع بینھم�ا التن�ازع فتنبع�ث ال�نْفس               
ب�شھوتھا إل�ى ُن�صرة خ�اِطر ال�شر ، وینبع�ث العق�ل إل�ى خ�اطر الخی�ر فی�دفع ال�شر             

 القل�ب فی�ھ م�ن محب�ة         وُیقبِّح ِفعل الشھوات ، فتمیل النْفس إلى ُنصح العقل ، فھذا          
اهللا تعالى واإلیمان بھ واإلخالص لھ ما ھو مادة حیاتھ ، وفیھ من محبة الشھوات 

وق�د أش�ار إل�ى     ، وإیثارھا ما ھو مادة ھالكھ وعطب�ھ وھ�و لم�ا غل�ب علی�ھ منھم�ا      

                                           
 ، س�نن أب�ي داود ب�اب        ٥/٥٠ جـ ٤١٧٨صحیح مسلم باب أخذ الحالل وترك الشبھات برقم          ) ١

  .٣/٢٤٧ جـ٣٣٣١ناب الشبھات برقم في اجت
 ، الواب�ل ال�صیب  م�ن الكل�م الطی�ب      ٥٧ ، ٤/٥٦إحیاء علوم ال�دین ألب�ي حام�د الغزال�ي ج�ـ         )  ٢

ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكرالزرعي المعروف بابن القیم بتحقی�ق محمدعب�د ال�رحمن ع�وض       
   دار الكتاب العربي بیروت- ٤٠صـ 
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َس��لََّم ِإنَّ ذل�ك ح�دیث َعْب�ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن َم�ْسُعوٍد َق��اَل َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ وَ            
َلمَُّة الشَّْیَطاِن َفِإیَعاٌد ِبالشَّرِّ َوَتْك�ِذیٌب ِب�اْلَحقِّ     َلمًَّة َفَأمَّا  ِللشَّْیَطاِن َلمًَّة ِباْبِن آَدَم َوِلْلَمَلكِ    

نَّ�ُھ ِم�ْن اللَّ�ِھ    َلمَُّة اْلَمَلِك َفِإیَعاٌد ِباْلَخْیِر َوَتْصِدیٌق ِب�اْلَحقِّ َفَم�ْن َوَج�َد َذِل�َك َفْل�َیْعَلْم أَ       َوَأمَّا
  "َفْلَیْحَم��ْد اللَّ��َھ َوَم��ْن َوَج��َد اْل��ُأْخَرى َفْلَیَتَع��وَّْذ ِباللَّ��ِھ ِم��ْن ال��شَّْیَطاِن ال��رَِّجیِم ُث��مَّ َق��َرأَ    

  )١" ( الشَّْیَطاُن َیِعُدُكْم اْلَفْقَر َوَیْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء
ء فیمن یستفتي قلبھ أن اشترط العلما: صفة القلب الذي یجوز استفتاؤه : ثانیا 

یكون ھذا القلب طاھرا معمورا بالتقوى والورع  إذ القلب التقي الورع دون غیره 
ِیا َأیَُّھا " ھو الذي أعطاه اهللا نورا یفرق بھ بین الحق والباطل كما قال تعالى 

أن من اتقى اهللا بفعل  " والمعنى) ٢" (الَِّذیَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا اللََّھ َیْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا 
، ولذلك نجد ھذا ) ٣" (أوامره وترك زواجره ُوِفَق لمعرفة الحق من الباطل 

القلب مترددًا إذا َھمَّ صاحبھ بإثم وإن لم یعلم أنھ إثم ویكره أن یطلع علیھ الناس 
لیس عامًا " اْسَتْفِت َنْفَسَك " وھذه عالمة اإلثم في قلب المؤمن ، فاألمر في قولھ 

ُثمَّ َلا " ... كل أحد بل ھو خاص لمن كان قلبھ سلیمًا طاھرًا نقیًا ، قال الغزالي ل
ُیَعوَُّل على كل َقْلٍب ، َفُربَّ ُمَوْسَوٍس َیْنِفُر َعن ُكِل َشْيٍء ، َوُربَّ َشِرٍه ُمتَساِھٍل 

ِلاْعِتَباُر ِبَقْلِب اْلَعاِلِم یطمئَن إَلى كل َشْيٍء َفَلا اْعِتَباَر ِبَھَذْیِن اْلَقْلَبْیِن ، َوِإنََّما ا
اْلُمَوفَِّق اْلُمَراِقِب ِلَدَقاِئِق اْلَأْحَواِل َفُھَو اْلِمَحكُّ الذي ُتْمَتَحُن ِبِھ َخَفایا اُألُموِر وما 

، وقد أخذ العلماء ھذا الشرط من حدیث وابصة ) ٤" (َأَعزَّ ھذا اْلَقْلَب في الُقُلوِب 
وإنما أحالھ النبي "  قال القرطبي  ،)٥ ( بذلكإذ الخطاب موجھ إلیھ وھو یتصف

صلى اهللا علیھ وسلم على ھذا اإلدراك القلبي لما علم من جودة فھمھ وحسن 
" قریحتھ وتنویر قلبھ وأنھ یدرك ذلك من نفسھ وھذا كما قال في الحدیث اآلخر 

قال یعني بھ القلوب المنشرحة لإلسالم المنورة بالعلم الذي " اإلثم حزاز القلوب 
العلم نور یقذفھ اهللا تعالى في القلب ، وھذا الجواب الیصلح لغلیظ : فیھ مالك 

، وھو شرط ضروري ومھم البد منھ إذ لیس كل قلب ) ٦" (الطبع قلیل الفھم 

                                           
 ، ال�سنن الكب�رى للن�سائي ب�اب     ٥/٢١٩ ج�ـ  ٢٩٨٨ق�رة ب�رقم   سنن الترم�ذي ب�اب س�ورة الب       )  ١

   ١٠/٣٧ جـ ١٠٩٨٥سورة البقرة برقم 
 ٢٩سورة األنفال آیة  ) ٢
تف��سیر الق��رآن العظ��یم ألب��ي الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر بتحقی��ق س��امي ب��ن محم��د   ) ٣

  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة :  دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة -٤/٤٣سالمة جـ
 ، إرش��اد ٤/٤٠٢ ، البح��ر المح��یط للزرك��شي ج��ـ   ٣/١٥١إحی��اء عل��وم ال��دین للغزال��ي ج��ـ     ) ٤

 ٢/٢٠١الفحول للشوكاني جـ
 ، ش��رح األربع��ین النووی��ة لل��شیخ محم��د ال��صالح ب��ن      ١/٦٣٣ف��یض الق��دیر للمن��اوي ج��ـ    ) ٥

  طبع دار الثریا بالریاض– ٢٩٥، ٢٩٤عثیمین صـ
م ألبي العباس أحمد بن عم�ر ب�ن إب�راھیم القرطب�ي     المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسل     ) ٦

تحقی��ق مح��ي ال��دین م��ستو ، یوس��ف عل��ي ب��دیوي ،أحم��د محم��د ال��سید ، محم��ود اب��راھیم ب��زال   
 م١٩٩٦دار ابن كثیر ، دار الكلم الطیب دمشق الطبعة األولى – ٦/٥٢٣جـ
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یطمئن للحق وینفر من الباطل ، فإن القلب الفاسد غیر التقي لو اسُتفتى عن 
إن من أكثر من "  فیھا قال القرطبي الموبقات والكبائر ألفتى أنھا حالل ال شبھة

مواقعة الشبھات أظلم علیھ قلبھ لفقدان نور العلم ونور الورع فیقع في الحرام 
َفَوْیٌل لِّْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُھم مِّن ِذْكِر " وإلى ذلك اإلظالم اإلشارة بقولھ ... والیشعر بھ 

بما یتبجح صاحبھ ویفاخر بفعل ، بل ر) ٢) (١" (اللَِّھ ُأْوَلِئَك ِفي َضالٍل ُمِبیٍن 
المنكر واإلثم ألن تراكم أثار الذنوب والمعاصي علیھ أعمتھ وأطفأت بصیرتھ 
فأصبح الیفرق بین الحق والباطل والیعرف معروفا والینكر منكرا كما جاء في 

  . حدیث حذیفة رضي اهللا عنھ 

  :شرعا أن اليوجد في المسالة دليل من األدلة المعتبرة : الضابط الثاني 

 اتفق العلماء على وجوب اتباع النصوص والعمل بھا وأنھ الیجوز العدول عنھا 
إلى غیرھا ، فإذا ُوجد في المسألة نص من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو 
القیاس أو غیر ذلك من األدلة المعتبرة شرعا عند العلماء وجب العمل بھ قطعا 

استفتاء القلب أو االعتداد بھ ألنھ دلیل وحینئذ الیجوز بحال من األحوال العمل ب
استثنائي یلجأ إلیھ العلماء عند انعدام الدلیل الشرعي في المسألة المطلوب الحكم 

فأما ماثبت حلھ بدلیل فالیجوز "  فیھا ، وفي ھذا یقول اإلمام أبو زید الدبوسي 
لقلب تحریمھ بشھادة القلب ، وكذلك ماثبتت حرمتھ فال یحل تناولھا بشھادة ا

فأما ماكان مع المفتي بھ دلیل شرعي فالواجب على " ، ویقول ابن رجب ) ٣"(
، وھذا أمر بدھي في ) ٤"(المستفتي الرجوع إلیھ وإن لم ینشرح لھ صدره 

الشریعة الیحتاج إلى إقامة دلیل علیھ وإال كان استفتاء القلب حینئذ طریقا لھدم 
ذھب قوم من الزنادقة إلى سلوك  " أحكام الشریعة والتفلت منھا ، قال ابن حجر

إنھ یستفاد من قصة موسى والخضر : طریقة تستلزم ھدم أحكام الشریعة فقالوا 
أن األحكام الشرعیة العامة تختص بالعامة واألغبیاء ، وأما األولیاء والخواص 
فال حاجة بھم إلى تلك النصوص بل إنما یراد منھم ما یقع في قلوبھم ویحكم 

لب على خواطرھم لصفاء قلوبھم عن األكدار وخلوھا عن األغیار علیھم بما یغ
" ویؤیده الحدیث المشھور .... فتنجلي لھم العلوم اإللھیة والحقائق الربانیة ، 

وھذا القول زندقة وكفر ألنھ إنكار لما : قال القرطبي " استفت قلبك وإن أفتوك 
  ) .                 ٥" (علم من الشرائع 

                                           
 ٢٢سورة الزمر آیة ) ١
 ٤/٤٩٢المفھم للقرطبي جـ )٢
 ٣٩٨ل الفقھ ألبي زید الدبوسي  صـتقویم األدلة في أصو ) ٣
   ٢٥٣جامع العلوم والحكم البن رجب صـ  ) ٤
فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ أحمد ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و الف�ضل الع�سقالني           )  ٥

 .ھـ ١٣٧٩ بیروت سنة - طبع دار المعرفة - ١/٢٢١الشافعي جـ
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  :أن ترد شبهة على القلب : ثالث الضابط ال

ماجھل تحلیلھ على : مالم یتیقن كونھ حراما أو حالال ، وقیل ھي :  الشبھة ھي 
مایشبھ الثابت ولیس بثابت ، وھي : الحقیقة وتحریمھ على الحقیقة ، وقیل ھي 

ثمرة لتعارض األدلة المتساویة في القوة والواردة على المحل الواحد في زمن 
جود مرجح ولھذا اختلف العلماء فیھا فھي حالل عند قوم حرام عند واحد دون و

، والمقصود بھذا الضابط ھنا أن یشتبھ حكم المسألة على القلب فیقع ) ١(آخرین
في حیرة وتردد والیعرف لھا حكما ھل ھي حالل أم حرام ألنھا تحتمل األمرین 

ا للقلب قلق وال مرجح ألحدھما فتكون من قبیل المتشابھات التي یحصل بھ
واضطراب موجب للشك والحیرة وحینئذ یحتاج اإلنسان أن یستفتي قلبھ ویعمل 

وما وقع الشك فیھ استفتى فیھ القلب فإن " بما اطمأن وسكن إلیھ یقول الغزالي 
اإلثم حزاز القلوب وفي مثل ھذا المقام قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

دل " ، ویقول ابن رجب ) ٢"(توك وأفتوك استفت قلبك وإن أفتوك وأف" لوابصة 
، أما إذا ) ٣" (حدیث وابصة ومافي معناه على الرجوع إلى القلوب عند االشتباه 

لم تكن ھناك شبھة أو شك بل كان للمسألة حكم واحد فإنھ الیجوز حینئذ استفتاء 
القلب لعدم وجود حكم آخر یتردد القلب بینھما بل الواجب العمل بحكم المسألة 

فأما " حتى ولو لم یطمئن لھذا الحكم كما سبق عن أبي زید الدبوسي قولھ 
ماثبت حلھ بدلیل فالیجوز تحریمھ بشھادة القلب ، وكذلك ماثبتت حرمتھ فالیحل 

  )٤" (تناولھا بشھادة القلب 

  :يطمئن القلب للحكم ويسكن له  أن: الرابع  الضابط

جودة دفعت إلى استفتاء القلب والمقصود بذلك أن یزول كل شك و ریبة كانت مو
بحیث یطمئن القلب اطمئنانا كامال للحكم ویسكن إلیھ سكونا تاما فإن القلب التقي 

َفِإنَّ اْلَقْلَب َیْسُكُن ِلْلَحالِل َوال " یسكن للحالل كما َقاَل صلى اهللا علیھ وسلم لواثلة 
ن لم یجز العمل بما أدى ، فإن لم یزل الشك والریبة وظال قائمی" َیْسُكُن ِلْلَحَرامِ 

، " دع مایریبك إلى ماالیریبك " إلیھ استفتاء القلب لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم 
وألن المقصود من استفتاء القلب ھو إزالة الشك والعمل بما اطمأن وسكن إلیھ 
فإن طمأنینة القلب عالمة البر وشكھ عالمة اإلثم كما في قولھ صلى اهللا علیھ 

ْلِبرُّ َما اْطَمَأنَّ ِإَلْیِھ اْلَقْلُب ، َواْطَمَأنَّْت ِإَلْیِھ النَّْفُس ، َواِإلْثُم َما َحاَك ا" وسلم لوابصة 

                                           
 ، الموسوعة الفقھیة ٢٣٦لسیوطي صـ  ، األشباه والنظائر ل    ١٦٥التعریفات للجرجاني صـ   ) ١

 ٢٥/٣٣٨الكویتیة مادة شبھة جـ
مغن�ي المحت�اج إل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج              ،   ٢/٤٢٧إحیاء علوم ال�دین للغزال�ي ج�ـ        ) ٢

 طب��ع دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ، األش��باه    - ١٢/٢٤٨للعالم��ة محم��د الخطی��ب ال��شربیني ج��ـ    
 ٢٠٩والنظائر للسیوطي صـ 

 ع السابقة     المراج ) ٣
 ٣٩٨تقویم األدلة في أصول الفقھ ألبي زید الدبوسي  صـ ) ٤
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، ولھذا ذھب ابن القیم إلى عدم جواز العمل " ِفي اْلَقْلِب ، َوَتَردََّد ِفي الصَّْدِر
 فتوى بمجرد العمل یجوز ال" بفتوى المفتي إذا لم یطمئن لھا  المستفتي فقال 

" لقولھ  فیھا وتردد قبولھا من صدره في نفسھ وحاك تطمئن لم إذا المفتي
  ) .١( "وأفتوك الناس أفتاك وإن نفسك استفت

  

  املبحث الرابع 

   مواضع استفتاء القلب

ذكر العلماء أن استفتاء القلب الیكون في كل المواضع والحاالت التي تعرض 
القلب بحال من األحوال كما لو كان للمكلف بل ھناك مواضع الیجوز فیھا استفتاء 

في المسألة دلیل من األدلة المعتبرة شرعا ولھذا بیَّن العلماء المواضع التي 
  : یجوز فیھا استفتاء القلب على النحو التالي 

 إذا اختلف علي العامي جواب فقیھین واستویا في ظنھ علما :الموضع األول 

فا علیھ في جواب مسألتھ وأفتى كل فقیھ إذا استفتى العامي فقیھین فاختل: ودینا 
منھما بخالف ماأفتى بھ اآلخر فالواجب علي المستفتي ابتداء أن یعمل بفتوى 
األعلم واألورع منھما ، فإذا استویا في ظنھ علما وورعا فقد اختلف العلماء فیما 

  ) :٢(ینبغي علیھ فعلھ على عدة أقوال كما یأتي
یھما شاء على الصحیح إلجماع الصحابة على عدم أنھ یتخیر في األخذ بأ: األول 

إنكار العمل بقول المفضول مع وجود األفضل ، وألن فرضھ أن یقلد عالما وقد 
حصل ، وألنھ یجوز لھ االقتصار على أحدھما ابتداء وھو مذھب جمھور العلماء 
واختاره أبو إسحاق الشیرازي والنووي واآلمدي والقاضي من الحنابلة وأبو 

  .ب وقال إنھ ظاھر كالم اإلمام أحمد الخطا

 أنھ یأخذ بقول األفضل علما ودینا فإن استویا تخیر وھذا اختیار الموفق :الثاني 

  .في الروضة 

                                           
إع��الم الم��وقعین ع��ن رب الع��المین ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب الزرع��ي       ) ١

 .م ١٩٧٣ دار الجیل بیروت سنة – ٤/٢٥٤المعروف بابن القیم بتحقیق طھ عبد الرؤوف جـ
إلمام أبي الحسن علي بن محمد اآلمدي بتحقیق السید الجمیل�ي  اإلحكام في أصول األحكام ل   ) ٢

 ھ��ـ ، البح��ر المح��یط للزرك��شي  ١٤٠٤ دار الكت��اب العرب��ي بی��روت الطبع��ة األول��ى  -٤/٢٤٣ج��ـ
عب�د  .  ، روضة الناظر ألب�ي محم�د عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي بتحقی�ق د              ٦/٣١٣جـ

الطبع��ة الثانی��ة -ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود  طب��ع جامع��- ٣٨٦العزی��ز عب��د ال��رحمن ال��سعید ص��ـ 
 ، تقری��رات ال��شربیني عل��ى حاش��یة ٤/٥٨٠ ھ��ـ ، ش��رح الكوك��ب المنی��ر الب��ن النج��ار ج��ـ١٣٩٩

 مكتب��ة م��صطفي – ٢/٣٩٦البن��اني عل��ى ش��رح المحل��ى لجم��ع الجوام��ع للخطی��ب ال��شربیني ج��ـ  
 الحك�یم القاض�ي   الحلبي ، الفتوى في اإلس�الم لمحم�د جم�ال ال�دین القاس�مي بتحقی�ق محم�د عب�د            

 م١٩٨٦ بیروت الطبعة األولى سنة – طبع دار الكتب العلمیة – ١٠٥صـ
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  .أنه يأخذ باألغلظ واألثقل منهما عمال باألحوط وألن الحق ثقيل : الثالث 

نیفیة السمحة  أنھ یأخذ باألخف ألن النبي صلى اهللا علیھ و سلم بعث بالح:الرابع 

  .وماخیر بین أمرین إال اختار أیسرھما 

 أنھ یأخذ باألرجح دلیال ، وھو ضعیف ألن العامي لیس من أھل النظر :الخامس 

  .في األدلة أو الترجیح 

  . أنھ یسأل مفتیا ثالثا فیأخذ بفتوى من وافقھ :السادس 

  . یأخذ بقول األول منھما  :السابع 

  .ل على الروایة دون الرأي حكاه الرافعي  یأخذ بقول من یعم:الثامن 

 إن كان الحكم متعلقا بحق اهللا أخذ باألخف ، وإن كان متعلقا بحق العباد :التاسع 

أخذ باألغلظ ألن حقوق اهللا مبنیة على التسامح بخالف حقوق العباد حكاه األستاذ 
  .أبو منصور 

ھم ذلك فیأخذ بأرجح  یسأل المختلفین عن حجتھما إن كان عقلھ یتسع لف:العاشر 

الحجتین عنده ، وإن لم یتسع عقلھ لفھم ذلك أخذ بقول المعتبر عنده قالھ الكعبي 
)١. (  

 والراجح من ھذه األقوال ھو القول األول وھو ماعلیھ جمھور العلماء وأن 
للمستفتي أن یتخیر منھما ماشاء على أن تكون ھذه المسألة من مواضع استفتاء 

تفتي قلبھ فأي القولین اطمأن إلیھ وسكن إلى أنھ األصوب القلب وذلك بأن یس
واألرجح عمل بھ ، ومااضطرب منھ وارتاب فیھ تركھ وانصرف عنھ ، قال 

وعلى ھذا إذا استفتى فقیھین أعني مجتھدین فاختلفا علیھ " الكمال بن الھمام 
 ال یمیل األولى أن یأخذ بما یمیل إلیھ قلبھ منھما ، وعندي أنھ لو أخذ بقول الذي

فلو كان حافظا لألقاویل المختلفة للمجتھدین وال یعرف " ، وقال " إلیھ قلبھ جاز
الحجة وال قدرة لھ على االجتھاد للترجیح ال یقطع بقول منھا یفتى بھ بل یحكیھا 

" ، وقال ابن تیمیة ) ٢"(للمستفتي فیختار المستفتي ما یقع في قلبھ أنھ األصوب
" إنَُّھ ُیَخیَُّر َبْیَن اْلُمْفِتیَن اْلُمْخَتِلِفیَن : ُفَقَھاِء ِفي اْلَعامِّيِّ اْلُمْسَتْفِتي َقاَل َطاِئَفٌة ِمْن اْل

)٣. (  
إذا وقع الشك في قلب المكلف : مواضع الشك في كون الفعل مباح أو ال :  الثاني 

بأن ھذا الفعل مباح یجوز لھ فعلھ وأشكل علیھ األمر وخاف من أن یكون ذنبا 

                                           
الفقھ والمتفقھ للخطیب البغدادي بتحقیق عادل العزازي باب االحتجاج لصحیح القیاس  ج�ـ        ) ١
  .٤٥٢ دار ابن الجوزي بالسعودیة  ، إرشاد الفحول لمحمد بن على الشوكاني صـ-٢/١٢٧
 ٧/٢٥٧یرللكمال بن الھمام جـ شرح فتح القد ) ٢
 ١٠/٤٧٢مجموع الفتاوى البن تیمیة جـ ) ٣
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، أو شك في فتوى تبیح لھ شیئا ظنھ حراما وجب )١( ھ ولم یطمئن إلیھوأقلق
علیھ استفتاء قلبھ والعمل بما اطمأن إلیھ ، أما إذا لم یقع في قلبھ شك أو تردد 
بل كان قلبھ مطمئنا للحكم أو الفتوى ابتداء وجب علیھ المسارعة إلى العمل بھا 

وإن " لھ صلى اهللا علیھ وسلم ولم یجز لھ حیئذ استفتاء القلب ، وقد أشار قو
إلى حصول التردد والشك في قلب المستفتي وأرشد إلى " أفتاك الناس وأفتوك 

قال " استفتاء القلب إذا وقع ذلك ، قال مال علي القاري في مرقاة المفاتیح 
المعنى أن الشئ إذا أشكل على السالك والتبس ولم یتبین أنھ من أي : القاضي 

مل إن كان من أھل االجتھاد ، ولیسأل المجتھدین إن كان من القبیلین ھو فلیتأ
المقلدین فإن وجد ماتسكن إلیھ نفسھ ویطمئن بھ قلبھ وینشرح بھ صدره فلیأخذ 
بھ ولیختره لنفسھ وإال فلیدعھ ولیأخذ بما الشبھة فیھ والریبة وھذا طریق الورع 

لیھ الزواج بھا ، وذلك كما في مسألة اختالط امرأة یحرم ع) ٢" (واالحتیاط 
بنساء حالل فإذا شك في كون عددھن محصور أو غیر محصور وجب علیھ أن 

وبین الطرفین أوساط متشابھة تلحق بأحد ...  "یستفتي قلبھ قال اإلمام الغزالي 
 القلوب وفي الطرفین بالظن وما وقع الشك فیھ استفتى فیھ القلب فإن اإلثم حزاز

استفت قلبك وإن " مثل ھذا المقام قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لوابصة 
  .وسیأتي مزید بیان لھذه المسألة ) ٣" (أفتوك وأفتوك وأفتوك 

ھذا الموضع : إذا تعارضت األدلة في نظر المجتھد ولم یوجد مرجح : الثالث 
دلة والترجیح بینھا فإذا خاص بالمجتھد الورع الذي لھ أھلیة النظر في األ

تعارضت األدلة في نظره ولم یجد من المرجحات المعروفة عند العلماء مایستطیع 
بھ ترجیح أحدھا فھل یتوقف في المسألة أو یستفتي قلبھ ؟ رأیان للعلماء 
أصحھما أنھ یرجع إلى قلبھ المنشرح بنور المعرفة والیقین یستفتیھ في ذلك فما 

 لھ فھو الراجح في المسألة وھو ترجیح صحیح معتبر اطمأن إلیھ قلبھ وسكن
َوَأمَّا َقْوُلُھ صلى اللَُّھ " عند العلماء ، وقد أشار الزركشي إلى ذلك في البحر فقال 

علیھ وسلم اْسَتْفِت َقْلَبك َوِإْن َأْفَتاك الناس َفَذِلَك في اْلَواِقَعِة التي َتَتَعاَرُض فیھا 
" وأما قولھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم " ، وقال الشوكاني  )٤" (الشَُّبُھ َوالرَِّیُب 

) ٥" (فذلك في الواقعة التي تتعارض فیھا األدلة "  استفت قلبك وإن أفتاك الناس
الموضع ھو من المرجحات  ھذا ، بل صرح ابن تیمیة بأن ترجیح القلب في مثل

 ْقَوى إَذا َرجََّح ِبُمَجرَِّد َرْأِیِھ َفُھَو َتْرِجیٌح َشْرِعيٌّاْلَقْلُب اْلَمْعُموُر ِبالتَّ" َفَقاَل  الشرعیة

                                           
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ألبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري المعروف      ) ١

  بیروت- طبع دار الكتب العلمیة – ٩/٢٧١بمال علي القاري بتحقیق جمال عیتاني جـ
  ٩/٢٦٥ن سلطان محمد القاري جـمرقاة المفاتیح ألبي الحسن علي ب) ٢
  ، األش�باه  ١٢/٢٤٨مغن�ي المحت�اج لل�شربیني ج�ـ      ، ٢/٤٢٧إحیاء علوم الدین للغزالي جـ   ) ٣

 ٢٠٩والنظائر للسیوطي صـ 
 ٤/٤٠٢البحر المحیط للزركشي جـ ) ٤
 ٢/٢٠٠إرشاد الفحول للشوكاني جـ  ) ٥
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 َفَمَتى َما َوَقَع ِعْنَدُه َوَحَصَل ِفي َقْلِبِھ َما َیُظُن َمَعُھ أنَّ َھَذا اْلَأْمَر َأْو َھَذا اْلَكَلاَم ،
إَذا اْجَتَھَد " وقال أیضا  ، ) ١(َأْرَضى ِللَِّھ َوَرُسوِلِھ َكاَن َھَذا َتْرِجیًحا ِبَدِلیِل َشْرِعيٍّ 

السَّاِلُك ِفي اْلَأِدلَِّة الشَّْرِعیَِّة الظَّاِھَرِة َفَلْم َیَر ِفیَھا َتْرِجیًحا َوُأْلِھَم ِحیَنِئٍذ ُرْجَحاَن َأَحِد 
ِھ ؛ َقْد اْلِفْعَلْیِن َمَع ُحْسِن َقْصِدِه َوِعَماَرِتِھ ِبالتَّْقَوى َفِإْلَھاُم ِمْثِل َھَذا َدِلیٌل ِفي َحقِّ

َیُكوُن َأْقَوى ِمْن َكِثیٍر ِمْن اْلَأْقِیَسِة الضَِّعیَفِة ؛ َواْلَأَحاِدیِث الضَِّعیَفِة َوالظََّواِھِر 
الضَِّعیَفِة َواِلاْسِتْصَحابات الضَِّعیَفِة الَِّتي َیْحَتجُّ ِبَھا َكِثیٌر ِمْن اْلَخاِئِضیَن ِفي اْلَمْذَھِب 

وأما إذا وقع التعارض بین " ، قال النسفي ) ٢ " (ِفْقِھَواْلِخَلاِف َوُأُصوِل اْل
القیاسین لم یسقطا بالتعارض لیجب العمل بالحال ، بل یعمل بأیھما شاء بشھادة 

إَذا ) ِفي اْلِقَیاَسْیِن ( ِفي التََّعاُرِض ) َأمَّا " ( ، وقال ابن أمیر الحاج ) ٣" (قلبھ 
َأْي َأدَّى َتَحرِّي اْلُمْجَتِھِد إَلْیِھ َیِجُب ) ِبَأیِِّھَما َشِھَد َقْلُبُھ َف( َوَقَعْت اْلَحاَجُة إَلى اْلَعَمِل 

َوَلا َیْسُقَطاِن ِلَأَداِء ) َلا َتْرِجیَح ( َطَلَب التَّْرِجیَح َوَظَھَر َلُھ َأْن ) إْن ( اْلَعَمُل ِبِھ َعَلْیِھ 
َد اْلِقَیاِس َیْرِجُع إَلْیِھ ِفي َمْعِرَفِة ُحْكِم َتَساُقِطِھَما إَلى اْلَعَمِل ِبَلا َدِلیٍل َشْرِعيٍّ َبْع

اْلَحاِدَثِة الَِّذي ُھَو ُمْضَطرٌّ إَلى َمْعِرَفِتِھ ، َواْلَعَمُل ِبَلا َدِلیٍل َشْرِعيٍّ َباِطٌل َوُكلٌّ ِمْن 
ِفي إَصاَبِة اْلَحقِّ ؛ اْلِقَیاَسْیِن ُحجٌَّة ِفي اْلَعَمِل ِبِھ ِلَوْضِع الشَّاِرِع إیَّاُه ِلْلَعَمِل ِبِھ َلا 

ِلَأنَُّھ ِعْنَد اللَِّھ َواِحٌد َفِمْن َحْیُث اْلَأوَُّل َوَجَب َأْن َیْثُبَت اْلِخَیاُر ِمْن َغْیِر َتَحرٍّ َكَما ِفي 
 اْلَكفَّاَراِت َوِمْن َحْیُث الثَّاِني َوَجَب َأْن َیْسُقَطا َكَما ِفي النَّصَّْیِن ؛ ِلَأنَّ َأَحَدُھَما َخَطٌأ
َوُھَو َلا َیْدِري َفَوَجَب اْلَعَمُل ِمْن َوْجٍھ َوَسَقَط ِمْن َوْجٍھ َفُقْلَنا ُیَحكُِّم َرْأَیُھ َوَیْعَمُل 

، وقد أخذ كثیر من الفقھاء بترجیحات القلب بین األدلة ) ٤" (ِبَشَھاَدِة َقْلِبِھ 
ة واألقوال المتعارضة ومن ذلك ترجیح ابن عابدین جواز االقتداء في الصال

، ) ٥" (والذي یمیل إلیھ القلب عدم كراھة االقتداء بالمخالف " بالمخالف فقال 
َلْو َحَلَف َلا َیِبیُع َبْیًعا َفاِسًدا َفَباَع " وأیضا مانقلھ الخطیب الشربیني أنھ           

إنَُّھ اْلَوْجُھ :  اْلِإَماُم َأنَُّھ َیْحَنُث ، َوَقاَل: َأَحُدُھَما : َبْیًعا َفاِسًدا ، َفِفي ِحْنِثِھ َوْجَھاِن 
اْلَقْلُب إَلْیِھ َأْمَیُل ، َوَھَذا ُھَو الظَّاِھُر ِلَأنَُّھ َفَعَل اْلَمْحُلوَف : ِعْنَدَنا ، َوَقاَل اْلَأْذَرِعيُّ 

  ) .٦" (َلا ِحْنَث ، َوَجَرى َعَلْیِھ َصاِحُب اْلَأْنَواِر : َعَلْیِھ ، َوالثَّاِني 

                                           
 ٢٠/٤٢ ، ١٠/٤٧٣مجموع الفتاوى البن تیمیة جـ ) ١
 ٢٠/٤٢ ، ٤٧٣ ،١٠/٤٧٢ع الفتاوى جـمجمو) ٢
 ٢/٩١كشف األسرار شرح المصنف على المنار لإلمام النسفي جـ  ) ٣
 دار -٤/٣٢٦التقریر والتحبیر شرح التحریر لمحمد بن محمد المعروف بابن أمیر الحاج جـ           ) ٤

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧ بیروت  سنة –الفكر 
صارالمعروف بحاش�یة اب�ن عاب�دین  لع�الء        رد المختار على ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�             ) ٥

 طبع دار الفك�ر للطباع�ة والن�شر    - ١/٥٦٤الدین محمد آمین بن عمر المعروف بابن عابدین جـ        
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت سنة  

  .١٨/٤٣١مغني المحتاج للخطیب الشربیني جـ  ) ٦
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  :ئن قلبھ لفتوى المفتي إذا لم یطم: الرابع 
المستفتي إذا أفتاه المفتي باإلباحة وجواز الفعل ولم یطمئن قلبھ لھذه الفتوى 

 ابن لھا ، قال یطمئن حتى بالفتوى وجب علیھ استفتاء قلبھ إذ الیجوز لھ العمل
  صدره في نفسھ وحاك تطمئن لم إذا المفتي فتوى بمجرد العمل یجوز ال" القیم 

  فیجب "وأفتوك الناس أفتاك وإن نفسك استفت" لقولھ  فیھا دوترد قبولھا من
أوال ، وال تخلصھ فتوى المفتي من اهللا إذا كان یعلم أن  نفسھ یستفتي أن علیھ

وأما مالیس فیھ " ، ویقول ابن رجب ) ١" ( األمر في الباطن بخالف ما أفتاه
ألمة فإذا وقع نص من اهللا وال رسولھ والعمن یقتدى بقولھ من الصحابة وسلف ا

في نفس المطمئن قلبھ باإلیمان المنشرح صدره بنور المعرفة والیقین منھ شك 
وحاك في صدره بشبھة موجودة ولم یجد من یفتي فیھ بالرخصة إال من یخبر 
عن رأیھ وھو ممن الیوثق بعلمھ ودینھ بل ھو معروف باتباع الھوى فھاھنا 

  ) . ٢" ( ھؤالء المفتون یرجع المؤمن إلى ماحاك في صدره وإن أفتاه

ويرجع عدم االطمئنان إلى الفتوى إلى عدة أمور تتعلق بالمفتي والمستفتي 

  ) :٣(والفتوى 

 من أھم مایحمل المستفتي ویدفعھ إلى العمل بفتوى :مايتعلق بالمفتي : أوال 

المفتي ھو الثقة في علمھ وتقواه ومراقبتھ هللا تعالى ، والبد من وجود العلم 
 في المفتي معا لیطمئن المستفتي والیكفي أحدھما عن اآلخر إذ الثقة في والتقوى

العالم الماجن وال التقي الجاھل ، فإذا انتفت ھذه الثقة وقع الشك والریبة في 
فتاوى ھذا المفتي وانصرف الناس عنھا مھما كانت مكانتھ لعدم اطمئنان القلوب 

للمستفتي أن یعمل بفتوى ذلك وسكونھا إلیھا ، وإذا كان األمر كذلك لم یجز 
المفتي بل یجب أن یستفتي غیره من العلماء الثقات حتى یطمئن قلبھ ویسكن إلى 
الفتوى فیعمل بھا حینئذ ، وفي ھذا یقول ابن القیم ُمعددا األسباب التي تمنع من 

 عنھ ماسأل لھ تبیح الفقیھ فتوى مجرد أن المستفتي یظن وال" الثقة في المفتي 
 محاباتھ في أو المفتي ، جھل أو لعلمھ.... یعلم األمر بخالفھ في الباطن كان إذا

والرخص  بالحیل بالفتوى معروف ألنھ والسنة ، أو بالكتاب تقیده عدم ، أو فتواه
 النفس وسكون بفتواه الثقة من المانعة األسباب من ذلك ، وغیر للسنة المخالفة

 تحصل حتى وثالثا ثانیا یسأل المفتي ألجل والطمأنینة الثقة عدم كان إلیھا ، فإن

                                           
مع�روف ب�ابن الق�یم    إعالم الموقعین ألبي عب�د اهللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب الزرع�ي ال              ) ١

م ، استفتاء القل�ب للحرب�ي   ١٩٧٣ دار الجیل بیروت سنة  – ٤/٢٥٤بتحقیق طھ عبد الؤوف جـ    
 ٢٢٠صـ
 ٢٥٣جامع العلوم والحكم البن رجب صـ ) ٢
  ٤١٠استفتاء القلب للدكتور ولید بن علي الحسین صـ  )٣
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 بحسب اهللا تقوى والواجب وسعھا إال نفسا اهللا یكلف فال یجد لم فإن لھ الطمأنینة
  ) .١" (االستطاعة 

 إذا علم المستفتي أن الفتوى صدرت على خالف :مايتعلق بالمستفتي :  ثانيا 

ك أن الواجب على الواقع والحقیقة فحینئذ الیطمئن لھا والیجوز العمل بھا ، ذل
المستفتي أن یعرض الفتوي على قلبھ أوال فإن اطمأن قلبھ لھا عمل بھا وإن شك 

 ویأتي الشك وعدم االطمئنان من أن  فیھا ولم یطمئن لم یجز لھ العمل بھا ،
بعض المستفتین قد یحتالون على المفتي حتى تأتي الفتوى موافقة لھواھم 

ن السؤال بما یتناسب مع مقصودھم توصال بھا إلى إباحة محظور فیذكرو
ویخفون بعض عناصر الواقعة المسؤول عنھا فتأتي الفتوى على حسب مرادھم 
وعلى خالف ماھو واقع بالفعل إذ المفتي إنما أفتاھم على حسب ماذكروه 
وماظھر من سؤالھم ولو علم ماأخفوه لتغیرت فتواه ، فإذا عمل المستفتي بھا 

 متعلال بأن العلماء أفتوه بذلك كان آثما مرتكبا لمحرم مع علمھ بمخالفتھا للواقع
 وال" إذ فتوى المفتي التحل لھ حراما وال تخلصھ من اإلثم ، قال ابن القیم 

 كما أفتاه ما بخالف الباطن في أن األمر یعلم كان إذا اهللا من المفتي فتوى تخلصھ
ْیُت َلُھ ِبَحقِّ َأِخیِھ َشْیًئا َفَمْن َقَض" النبي  قال كما بذلك لھ القاضي قضاء ینفعھ ال

 ھذا في والقاضي ، والمفتي) ٢ ("ِبَقْوِلِھ َفِإنََّما َأْقَطُع َلُھ ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر َفَال َیْأُخْذَھا 
 كان إذا عنھ ماسأل لھ تبیح الفقیھ فتوى مجرد أن المستفتي یظن وال سواء ،

 في بالحال صدره لعلمھ في حاك أو تردد الباطن سواء في بخالفھ األمر أن یعلم
  ) .٣" (بھ  لجھلھ أو فیھ ، لشكھ أو الباطن ،

 مما یجعل المستفتي غیر مطمئن للفتوى أن تأتي :مايتعلق بالفتوى : ثالثا 

الفتوى عامة غیر موافقة لواقعة السؤال لتجاھل المفتي وعدم اعتباره لحال 
 بأعراف منطقة ومجتمع السائل أو ظرفھ الخاص المحتف بھ ، أو عدم معرفتھ

السائل ، أولعجلتھ وعدم استقصائھ كل عناصر الواقعة المؤثرة في الحكم بترك 
السؤال واالستفصال عنھا إذ الواجب على المفتي أن یبذل غایة جھده ووسعھ في 
السؤال والتحري وتكرار األسئلة على المستفتي والصبر علیھ حتى یتمكن من 

مطابقا للواقع إذ التقصیر ھنا یؤدي إلى القصور تصور المسألة تصورا صحیحا 
في التصور أو الخطأ فیھ مما یترتب علیھ الخطأ فى الفتوى إذ الحكم على الشئ 

 من أغالط الفتاوى إن أكثر" الحجوي  یقول ولھذا فرع عن تصوره ،

                                           
 ٤/٢٥٤إعالم الموقعین البن القیم جـ ) ١
 ٢٦٨٠ب ب��دء ال��وجي ب��اب م��ن أق��ام البین��ة بع��د الیم��ین ب��رقم    انظ��ر ص��حیح البخ��اري  كت��ا  ) ٢
 ٥/١٢٨ جـ ٤٥٧٠  ، صحیح مسلم باب الجكم بالظاھر واللحن بالحجة  برقم ٣/٢٣٥جـ
 ٤/٢٥٤إعالم الموقعین البن القیم جـ ) ٣
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، وحینئذ تصدر الفتوى بالحكم غیر مناسبة للواقعة مما یؤدي إلى ) ١"(التصور
مستفتي عنھا وعدم االطمئنان إلیھا بل یطمئن قلبھ ویمیل إلى غیرھا إعراض ال

لما یعلمھ من ظروف وأحوال حافة بالواقعة ومؤثرة في الحكم قد غفل عنھا 
  .المفتي ، وكل ذلك یؤدي إلى عدم الثقة واالطمئنان للفتوى 

  :مسألة استفتاء الفاسق 

إال مفت فاسق أو ماجن إذا لم یجد المستفتي : وتتعلق بما سبق مسألة وھي 
  الیوثق بدینھ فھل یستفتیھ أو ال ؟ وإذا لم یجز فھل یستفتي قلبھ ؟ 

  : وقبل عرض أراء العلماء في المسألة یجدر بي تعریف الفاسق بإیجاز كما یأتي 
وفي ). ٢(خروج الشئ من الشئ على وجھ الفساد : أصل الفسق في اللغة 

روج عن الّطاعة وتجاوز الحّد بالمعصیة الخ" عرفھ الشوكاني بأنھ : االصطالح 
الخارج عن أمر " ، والفاسق اسم فاعل من الفسق وقد عرفھ الشوكاني بأنھ " 

من التزم حكم الّشرع وأقّر بھ ثّم أخّل " ، وقیل ھو )٣" (اهللا بارتكاب الكبیرة 
، والفسق یقع بالقلیل من الّذنوب إذا كانت كبائر " بجمیع أحكامھ أو ببعضھا 

  ).٤(الكثیر منھا وب

  :وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين 

، وذلك ألن ) ٥( ذھب جھور العلماء إلى عدم جواز استفتاء الفاسق :األول 

اإلفتاء ھو إخبار عن حكم شرعي وخبر الفاسق الیقبل ألنھ غیر مؤتمن لعدم 
، ) ٦(صح فتواه أمانتھ فیما یقول ، بل حكى النووي االتفاق على أن الفاسق الت

وأما ما لیس فیھ نصٌّ من اهللا ورسولھ وال عمَّن یقتدى بقولھ " قال ابن رجب 
من الصحابة وسلف األمة ، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنِّ قلبھ باإلیمان ، 
المنشرح صدره بنور المعرفة والیقین منھ شيٌء ، وحكَّ في صدره لشبھة 

 بالرُّخصة إالَّ من یخبر عن رأیھ ، وھو ممن ال موجودة ، ولم یجد َمْن ُیفتي فیھ

                                           
 – ٢/٥٧١الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ج�ـ        ) ١

  ھـ١٣٤٠المعارف بالرباط  عام طبع إدارة 
   دار صادر بیروت– ١٠/٣٠٨لسان العرب البن منظور مادة فسق جـ  )٢
راج��ع ف��تح الق��دیر الج��امع ب��ین فن��ي الروای��ة و الدرای��ة م��ن عل��م التف��سیر لمحم��د ب��ن عل��ي      )٣

  بیروت- دار المعرفة – ١/٥٩الشوكاني مراجعة یوسف الغوش جـ
  إصدار وزارة األوقاف الكویتیة -٣٢/١٤٠مادة فسق جـالموسوعة الفقھیة الكویتیة  ) ٤
 ، إع�الم  ٤/٥٤٥ ، ش�رح الكوك�ب المنی�رالبن النج�ار ج�ـ      ٦/٣٠٩البحر المحیط للزرك�شي ج�ـ      )٥

 ، أدب المفت���ي والم����ستفتي ألب���ي عم���رو عثم����ان ب���ن عب���د ال����رحمن       ٤/٢٨٠الم���وقعین  ج���ـ  
 بی��روت الطبع��ة –لم الكت��ب   ع��ا- ١/٤٤موف��ق عب��د اهللا عب��د الق��ادر ج��ـ . ال��شھرزوي تحقی��ق د

 ١٤٠٧األولى 
 ٢٠یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ص�ـ       أدب الفتوى والمفتي والمستفتي ألبي زكریا محیي الدین        ) ٦
 م١٩٨٨ دار الفكر بدمشق الطبعة األولى سنة–
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ُیوَثُق بعلمھ وبدینھ ، بل ھو معروٌف باتباع الھوى ، فھنا یرجُع المؤمن إلى ما 
  ) ١" (حكَّ في صدره ، وإْن أفتاه ھؤالء المفتون 

 ذھب ابن القیم إلى جواز استفتاء المفتي الفاسق مالم یكن معلنا بفسقھ :الثاني 

عتھ وذلك إذا عم الفسق وغلب على الناس قیاسا على حكم إمامتھ داعیا إلى بد
وشھادتھ حتى التتعطل األحكام ، وأیضا فإن مثلھ یخاف أن ینسب إلى الخطأ 

وأما فتیا الفاسق فإن أفتى غیره لم : " فیعّیر بذلك ، یقول ابن القیم رحمھ اهللا 
وى نفسھ وال یجب تقبل فتواه ولیس للمستفتي أن یستفتیھ ، ولھ أن یعمل بفت

علیھ أن یفتي غیره ، وفي جواز استفتاء مستور الحال وجھان والصواب جواز 
وكذلك الفاسق إال أن یكون معلنا بفسقھ داعیا إلى : استفتائھ وإفتائھ ، قلت 

بدعتھ فحكم استفتائھ حكم إمامتھ وشھادتھ وھذا یختلف باختالف األمكنة 
 والواقع شئ ، والفقیھ من یطبق بین واألزمنة والقدرة والعجز فالواجب شئ

الواقع والواجب وینفذ الواجب بحسب استطاعتھ ال من یلقى العداوة بین الواجب 
والواقع فلكل زمان حكم والناس بزمانھم أشبھ منھم بآبائھم وإذا عم الفسوق 
وغلب على أھل األرض فلو منعت إمامة الفساق وشھاداتھم وأحكامھم وفتاویھم 

عطلت األحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق ومع ھذا ووالیاتھم ل
فالواجب اعتبار األصلح فاألصلح وھذا عند القدرة واالختیار وأما عند الضرورة 

  ) .٢" (والغلبة بالباطل فلیس إال االصطبار والقیام بأضعف مراتب اإلنكار 

األمكنة  والذي یظھر في ھذه المسألة أن حكمھا یختلف باختالف :الراجح 

واألزمنة والقدرة والعجز كما ذھب ابن القیم مع جعل ھذه المسألة من مواضع 
فھنا یرجُع المؤمن إلى ما حكَّ في " استفتاء القلب كما صرح بھ ابن رجب بقولھ 

، فإن على المستفتي صاحب القلب التقي " صدره وإْن أفتاه ھؤالء المفتون 
كل االطمئنان إلى فتواه بل علیھ أن یرجع الورع إذا أفتاه مفت فاسق أن الیطمئن 

  . إلى قلبھ یستفتیھ ویعمل بما اطمأن وسكن إلیھ

 :التحقق من مناط الحكم : الخامس 

إْثَباُت اْلِعلَِّة ِفي آَحاِد ُصَوِرَھا ِبالنََّظِر َواالْجِتَھاِد ِفي َمْعِرَفِة " تحقیق المناط ھو 
واستفتاء القلب طریق ) ٣" (َمْعِرَفِتَھا ِفي َنْفِسَھا ُوُجوِدَھا ِفي آَحاِد الصَُّوِر َبْعَد 

من طرق تحقیق المناط عندما یرید المكلف تنزیل األحكام الشرعیة على أفعالھ ، 
وھذا یقتضي منھ أن یتحقق من وجود مناط الحكم في فعلھ فیلجأ حینئذ إلى 

أو ال ؟ كما في استفتاء قلبھ لیقرر لھ ماإذا كان مناط الحكم موجود في ھذا الفعل 
مسألة تعدد الزوجات فإن المكلف الراغب في التعدد ھو األقدر ھنا على تحقیق 

                                           
  ٢٨٧جامع العلوم والحكم  صـ ) ١
 ٤/٢٢٠إعالم الموقعین البن القیم جـ  ) ٢
   .٤/٢٠٠جار جـ شرح الكوكب المنیر البن الن ) ٣
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مناط العدل بینھن وتقدیر حالھ الذي ھو أعلم بھ من غیره وسبیلھ في ذلك أن 
یستفتي قلبھ ھل یستطیع العدل فیجوز لھ التعدد أم یخاف الظلم فالیجوز ، وكذلك 

س الصالة فإن المصلي یستفتي قلبھ ھل ھي یسیرة في األفعال التي لیست من جن
فتكون مغتفرة أو كثیرة فتبطل معھا الصالة ، فالحكم في مثل ھذه المسائل مبني 

وأما النظر في مناط الحكم " على مااطمأن القلب إلیھ وسكن ، یقول الشاطبي 
 فإن المناط ال یلزم منھ أن یكون ثابتا بدلیل شرعي فقط بل یثبت بدلیل غیر
شرعى أو بغیر دلیل فال یشترط فیھ بلوغ درجة االجتھاد بل ال یشترط فیھ العلم 
فضال عن درجة االجتھاد ، أال ترى أن العامى إذا سأل عن الفعل الذي لیس من 
جنس الصالة إذا فعلھ المصلى ھل تبطل بھ الصالة أم ال فقال العامى إن كان 

 في الیسیر إلى أن یحققھ لھ العالم یسیرا فمغتفر وإن كان كثیرا فمبطل لم یغتفر
 وھو البطالن -بل العاقل یفرق بین الفعل الیسیر والكثیر، فقد انبنى ھاھنا الحكم 

 على ما یقع بنفس العامى ولیس واحدا من الكتاب أو السنة ألنھ لیس -أو عدمھ 
ھ ما وقع بقلبھ دلیال على حكم وإنما ھو مناط الحكم فإذا تحقق لھ المناط بأى وج

تحقق فھو المطلوب فیقع علیھ الحكم بدلیلھ الشرعى ، وكذلك إذا قلنا بوجوب 
الفور في الطھارة وفرقنا بین الیسیر والكثیر في التفریق الحاصل أثناء الطھارة 
فقد یكتفى العامى بذلك حسب ما یشھد قلبھ في الیسیر أو الكثیر فتبطل طھارتھ 

نھ نظر في مناط الحكم ، فإذا ثبت ھذا أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب أل
فمن ملك لحم شاة ذكیة حل لھ أكلھ ألن حلیتھ ظاھرة عنده إذا حصل لھ شرط 
الحلیة لتحقق مناطھا بالنسبة إلیھ ، أو ملك لحم شاة میتة لم یحل لھ أكلھ ألن 
تحریمھ ظاھر من جھة فقده شرط الحلیة فتحقق مناطھا بالنسبة إلیھ وكل  واحد 

ناطین راجع إلى ما وقع بقلبھ واطمأنت إلیھ نفسھ ال بحسب األمر في من الم
 استفت قلبك وإن أفتوك فإن تحقیقك - إن صح -وھو معنى قولھ ..... نفسھ ، 

  ) ١"(لمناط مسألتك أخص بك من تحقیق غیرك لھ إذا كان مثلك 

  :إذا لم يجد من يفتيه : السادس 

لده أو في غیره فلم یستطع سؤال أھل إذا عدم المكلف العامي من یستفتیھ في ب
العلم أو الوصول إلیھم وانقطع أملھ في ذلك كمن یعیش بین غیر المسلمین أو 
یوجد في مكان منعزل ونحو ذلك فإن الراجح عند العلماء أن ھذه المسألة من 

  :مواضع استفتاء القلب ، وقد اختلف العلماء في حكمھا على ثالثة أراء 

 العلماء إلى أن حكمھ حكم ماقبل الشرع على الخالف في  ذھب جمھور:األول 

إذا لم یجد صاحب الواقعة " ، قال في المجموع ) ٢(الحظر واإلباحة والوقف
مفتیا وال أحد ینقل لھ حكم واقعتھ ال في بلده وال في غیره قال الشیخ ھذه مسألة 

                                           
  .١٦٢ ، ٢/١٦١االعتصام ألبي إسحاق الشاطبي جـ ) ١
 ٤/٥٥٣شرح الكوكب المنیر جـ ) ٢
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 كل ذلك فترة الشریعة األصولیة وحكمھا حكم ما قبل ورود الشرع والصحیح في
القول بانتفاء التكلیف عن العبد وأنھ ال یثبت في حقھ حكم ال إیجاب وال تحریم 

  )١" (وال غیر ذلك فال یؤآخذ صاحب الواقعة بأى شئ صنعھ فیھا واهللا أعلم 

  . ذھب أصحابھ إلى التوقف :الثاني 

ا ورعا  ذھب القائلون بحجیة اإللھام إلى أنھ یستفتي قلبھ إذا كان قلبا تقی:الثالث 

  .ویعمل بما اطمأن إلیھ قلبھ وسكنت إلیھ نفسھ 
 وھذا مارجحھ بعض علمائنا المعاصرین قیاسا على حالة من عمیت علیھ جھة 

، ویؤید ذلك مارواه َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمِر ْبُن َرِبیَعَة ) ٢( القبلة ولم یجد من یدلھ علیھا
ُن ِفى َسَفٍر َواْشَتَبَھْت َعَلْیَنا اْلِقْبَلُة ، َفَصلَّى ُكلُّ َأْظَلَمْت َمرًَّة َوَنْح: َعْن َأِبیِھ َقاَل 

َرُجٍل ِمنَّا ِحَیاَلُھ َفَلمَّا اْنَجَلْت ِإَذا َبْعُضَنا َصلَّى ِلَغْیِر اْلِقْبَلِة ، َوَبْعُضَنا َقْد َصلَّى ِلْلِقْبَلِة 
{ َوَنَزَلْت " َمَضْت َصَالُتُكْم  " َفَذَكْرَنا َذِلَك ِلَرُسوِل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم َفَقاَل

قال ابن القیم بعد أن حكى الخالف في حكم  ،) ٤)"(٣(}َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ 
والصواب أنھ یجب علیھ أن یتقى اهللا ما استطاع  "العامي إذا لم یجد مفتیا 

ى الحق أمارات ویتحرى الحق بجھده ومعرفة مثلھ ، وقد نصب اهللا تعالى عل
كثیرة ولم یسو اهللا سبحانھ وتعالى بین ما یحبھ وبین ما یسخطھ من كل وجھ 
بحیث ال یتمیز ھذا من ھذا ، وال بد أن تكون الفطر السلیمة مائلة إلى الحق 
مؤثرة لھ ، وال بد أن یقوم لھا علیھ بعض األمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلھام 

عدمت في حقھ جمیع األمارات فھنا یسقط التكلیف ، فإن قدر ارتفاع ذلك كلھ و
عنھ في حكم ھذه النازلة ویصیر بالنسبة إلیھا كمن لم تبلغة الدعوة وإن كان 
مكلفا بالنسبة إلى غیره فأحكام التكلیف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة 

  ) .٥" (واهللا أعلم 
  

                                           
المجموع شرح المھذب ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي تحقی�ق ال�شیخ                       ) ١

  طبع مكتبة اإلرشاد بجدة  – ١/٥٨محمد نجیب المطیعي جـ
 دار الوفاء للطباعة والنشر– ١١١ھ ریان صـضوابط االجتھاد والفتوى للدكتور ط )٢
 ١١٥سورة البقرة آیة  )٣
 ٢/١٧٦ ج�ـ ٣٤٥رواه الترمذي في سننھ باب الرجل یصلي إلى غی�ر القبل�ة ف�ي الغ�یم ب�رقم              )٤

، واب�ن ماج�ھ ف�ي    "ھذا حدیث ل�یس إس�ناده ب�ذاك النعرف�ھ إال م�ن ح�دیث أش�عث ال�سمان                 "وقال  
 ، س��نن البیھق��ي ب��اب  ٢/١٤٧ ج��ـ١٠٢٠یعل��م ب��رقم س��ننھ ب��اب م��ن ص��لى لغی��ر القبل��ة وھ��و ال   

  .٢/١١ جـ٢٣٣٣استبیان الخطأ بعد االجتھاد برقم 
  .٤/٢١٩إعالم الموقعین البن القیم  جـ) ٥
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  اخلامس املبحث

  أثر استفتاء القلب يف األحكام

األحكام  في أثره استفتاء القلب بیان في مسألة من متممات البحث ومقتضیاتھإن 
الشرعیة لیتبین أنھ لیس مجرد مسألة نظریة التترتب علیھ ثمرة بل إن لھ أثر 

  في األحكام مما یدل على أھمیتھ ومنزلتھ    

  :ومن األمثلة على ذلك مايأتي 

أن یصلي واشتبھت علیھ جھة إذا أراد المكلف :  االجتھاد في جھة القبلة -١
القبلة ولم توجد عالماتھا وال من یدلھ علیھا وجب علیھ االجتھاد والتحري ثم 

التحري "  یصلي إلى الجھة التي اطمأن قلبھ إلى أنھا ھي القبلة قال السرخسي 
في باب القبلة عند انقطاع سائر األدلة ، فإن تحكیم القلب فیھ جائز ویجب العمل 

لب من ابتلي بھ من أنھ جھة الكعبة وعلیھ دل قول رسول اهللا صلى بما یقع في ق
ضع یدك على صدرك واستفت " اهللا علیھ وسلم لوابصة بن معبد رضي اهللا عنھ 

، وتحري جھة القبلة ) ١" (قلبك ، فما حك في صدرك فدعھ وإن أفتاك الناس بھ 
 ) . ٢(كما قالھ الكاساني " َغْیِر َأَماَرٍة َمْبِنيٌّ َعَلى َتَجرُِّد َشَھاَدِة اْلَقْلِب ِمْن " ھنا 

 إذا أراد رجل الزواج من نساء حالل اختلطت بھن امرأة تحرم علیھ فإن كن -٢
غیر محصورات كما لو كانت قریة كبیرة جاز لھ الزواج من نساء تلك القریة 
وإن كن محصورات لم یجز احتیاطا لألبضاع ، والمرجع في اعتبار العدد الذي 

یھ الشك محصور أو غیر محصور استفتاء القلب فما حكم القلب بأنھ غیر حصل ف
محصور كان كذلك وجاز الزواج من ھؤالء النساء وإذا حكم بأنھ محصور اعتبر 

النكاح  كذلك ولم یجز الزواج منھن ، قال الخطیب الشربیني في باب مایحرم من
َدٍد َلْو اْجَتَمَع ِفي َصِعیٍد َواِحٍد َلَعُسَر َعَلى َغْیُر اْلَمْحُصوِر ُكلُّ َع: َقاَل اْلَغَزاِليُّ " 

َوَما َبْیَنُھَما : َقاَل . النَّاِظِر َعدُُّه ِبُمَجرَِّد النََّظِر َكَأْلٍف َوَما َسُھَل َكاْلِعْشِریَن َفَمْحُصوٌر
   )٣" (َیْلَحُق ِبَأَحِدِھَما ِبالظَّنِّ َوَما َشكَّ ِفیِھ اْسَتْفَتى ِفیِھ اْلَقْلَب 

 المبتلى بطعام السلطان أو الظلمة أو من أكثر مالھ حرام یتحرى ویستفتي -٣
َوَعْن اْلِإَماِم َأنَّ اْلُمْبَتَلى ِبَطَعاِم " قلبھ ویعمل بما اطمأن إلیھ قلبھ ، قال الحموي 

، َوِإلَّا َلا ِلَقْوِلِھ َعَلْیِھ السُّْلَطاِن ، َوالظََّلَمِة َیَتَحرَّى َفِإْن َوَقَع ِفي َقْلِبِھ ِحلُُّھ َقِبَل َوَأَكَل 
، َوَجَواُب اْلِإَماِم ِفیَمْن ِفیِھ َوَرٌع ) اْلَحِدیَث ...اْسَتْفِت َقْلَبك ( الصََّلاُة َوالسََّلاُم 

                                           
 ٢/١٨٣أصول السرخسي جـ ) ١
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لإلمام عالء الدین أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني       ) ٢

  دار الكتب العلمیة بیروت                  –  ١/٤٨١اء جـ الملقب بملك العلم
 ٢٠٩ ، األشباه والنظائر للسیوطي صـ ١٢/٢٤٨مغني المحتاج للشربیني جـ  ) ٣
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َھِة َوَصَفاُء َقْلٍب َیْنُظُر ِبُنوِر اللَِّھ َتَعاَلى َوُیْدِرُك ِباْلِفَراَسِة َكَذا ِفي اْلَبزَّاِزیَِّة ِمْن اْلَكَرا
) "١. (  
اختلف فقھاء الحنفیة في حكم اقتداء المصلي بالمخالف لھ في المذھب على -٤

مذھبین حكاھما ابن عابدین في حاشیتھ ورجح جواز االقتداء عمال باستفتاء 
  :القلب وما یمیل إلیھ 

ذھب الشیخ ابراھیم البیري والشیخ رحمة اهللا السندي تلمیذ الكمال ابن : األول 
وأن االنفراد أفضل لعدم مراعاتھم في   كراھة االقتداء بالمخالفالھمام إلى

  .الواجبات والسنن 
الشیخ علي بن جاراهللا بن ظھیرة  ذھب شیخ اإلسالم مفتي بلد اهللا الحرام: الثاني 

الحنفي والعالمة منال علي القاري والشیخ محمد أكرم وخاتمة المحققین السید 
ني إلى جواز االقتداء بالمخالف وعدم كراھة محمد أمین والشیخ إسماعیل الشروا

  .ذلك 
والذي یمیل إلیھ القلب عدم كراھة " وقد رجح ابن عابدین الرأي الثاني فقال 

االقتداء بالمخالف ما لم یكن غیر مراع في الفرائض ألن كثیرا من الصحابة 
 " والتابعین كانوا أئمة مجتھدین وھم یصلون خلف إمام واحد مع تباین مذاھبھم

)٢. (  
 في مسألة تطھیر البئر بالنزح منھ ذھب الحنفیة إلى استفتاء القلب في العدد -٥

الذي یحصل بھ تطھیر البئر فُتقدر عدد الدالء بما یطمئن معھ القلب إلى حصول 
وفي الخانیة لو وقعت الشاة وخرجت حیة ینزح " طھارة البئر قال ابن عابدین 

  ) . ٣" (ھیر حتى لو لم ینزح وتوضأ جازعشرون دلوا لتسكین القلب ال للتط
 إذا ضمن رجالن دیناعلى آخر وحل موعد السداد وقد عجز المدین عن الوفاء -٦

فھل للدائن أن ُیطالب كل واحد من الضامنین بجمیع الدین أو بنصفھ ؟ مذھبان 
للعلماء رجح اْلَأْذَرِعيُّ من الشافعیة مارجحھ القلب ومال إلیھ وأنھ ُیطالب كل 

: َأنَُّھ َلْو َقاَل  َرُجَلاِن ِلآَخَر" احد منھما بالنصف فقط  قال الخطیب الشربیني و
َضَمنَّا َما َلك َعَلى َزْیٍد ، َوُھَو َأْلٌف َمَثًلا َأنَُّھ ُیَطاِلُب ُكلا ِمْنُھَما ِبَجِمیِع اْلَأْلِف ، َوِفي 

َأنَُّھ َلا ُیَطاِلُبُھ إلَّا : ُمَتَولِّي ، َوالثَّاِني اْلَمْسَأَلِة َوْجَھاِن َأَحُدُھَما َھَذا َوَصحََّحُھ اْل
اْلَقْلُب إَلى : ِبالنِّْصِف َفَقْط ، َوَصحََّحُھ اْلَماَوْرِديُّ َواْلَبْنَدِنیِجّي ، َوَقاَل اْلَأْذَرِعيُّ 

  ) .٤" (َمْشُكوٌك ِفیِھ الثَّاِني َأْمَیُل ِلَأنَُّھ اْلُمَتَیقَُّن َوُشْغُل ِذمَِّة ُكلِّ َواِحٍد ِبالزَّاِئِد 

                                           
 طب�ع دار    -٢/٢٢٤غمز عیون البصائر شرح األشباه والنظائرألحمد بن محم�د الحم�وي ج�ـ             ) ١

 م١٩٨٥الكتب العلمیة الطبعة األولى 
 ١/٥٦٤لى الدر المختار البن عابدین جـ رد المختار ع ) ٢
 ١/٢١٣رد المختار البن عابدین جـ ) ٣
  بتصرف قلیل ٨/٢٤٤مغني المحتاج للخطیب الشربیني جـ  ) ٤
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ذھب العلماء إلى أن األفعال التي لیست من جنس الصالة إذا فعلھا المصلي -٧ 
أثناء صالتھ إن كانت یسیرة فمغتفرة وإن كانت كثیرة فمبطلة للصالة والحكم 

 مبني على ما یقع بنفس المصلي وقلبھ فإذا وقع – وھو البطالن أوعدمھ -ھنا
ت صالتھ وإن وقع في قلبھ أنھا یسیرة صحت صالتھ ، في قلبھ أنھا كثیرة بطل

وما وقع بقلب المصلي لیس دلیال على الحكم وإنما ھو مناط الحكم فإذا تحقق لھ 
  )١.(المناط بأى وجھ تحقق فھو المطلوب فیقع علیھ الحكم بدلیلھ الشرعى 

  
  
  

                                           
الموافقات في أصول الشریعة لإلمام أبي إس�حاق ال�شاطبي بتحقی�ق أب�و عبی�دة م�شھور آل                   ) ١

    ٢/١٦١بي إسحاق الشاطبي جـ دار ابن عفان للنشر ،  االعتصام أل– ٥/١٦سلمان  جـ
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  اخلامتـــــــــــــــــــة

ة الماسة إلى ضبط مسألة استفتاء القلب ما سبق یبین لنا األھمیة البالغة والحاج
ضبطا محكما ومعرفة حقیقتھا وضوابطھا الشرعیة التي وضعھا العلماء 
والمواضع التي یجوز فیھا والتي الیجوز حتى الیكون استفتاء القلب مطیة 
للمتفلتین من أحكام الشرع الشریف ، وبعد بحث مسألة استفتاء القلب ومحاولة 

ا على قدر االستطاعة وماتیسر لي فإن ھذا البحث یؤكد جمع شتاتھا من مظانھ
  : على مایأتي 

أن العلماء متفقون على أنھ الیجوز بحال من األحوال استفتاء القلب إذا كان -١
في المسألة دلیل من األدلة المعتبرة شرعا سواء كان نصا من كتاب اهللا تعالى أو 

ولھ من الصحابة أو سلف سنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم أو عمن یقتدى بق
  . األمة وقد قام إجماع األمة سلفا وخلفا على ھذا 

لیس على إطالقھ لكل ... " استفت قلبك" إن قولھ صلى اهللا علیھ وسلم -٢
  . المكلفین وفي كل المحال بل ھو مقید بضوابط وفي مواضع محددة 

معمور  أن استفتاء القلب الیكون إال من مسلم ورع تقي صاحب قلب نقي -٣
  .بتقوى اهللا وخشیتھ 

العمل باستفتاء القلب الیكون إال فیما یحل فعلھ وتركھ من باب المباحات ألنھ -٤
یرجع إلى العمل بقاعدة االحتیاط والورع إذ الیكون إال عند االشتباه والتردد في 

دع " األمر، وترك الشبھات من الورع المندوب إلیھ بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم 
  " . إلى ماالیریبك مایریبك

 الیجوز للمستفتي أن یعمل بفتوى المفتي حتى یطمئن لھا قلبھ وتسكن نفسھ -٥
  .ویزول مابھا من شك وریبة وإال علیھ أن یسأل آخر إلى أن یطمئن قلبھ 

إن الترجیح باستفتاء القلب بین األقوال واألدلة المتعارضة معتبر شرعا عند -٦
  .  نھا العلماء في كتبھم انعدام وفقد المرجحات التي بی

  وبعـــــــــــــــــــــد
فھذا جھدي وھو جھد المقل ، وقد حاولت قدر استطاعتي جمع شتات الموضوع 
واستجالء أحكامھ وبیان أھمیتھ مستعینا في ذلك بالجھد المشكور الذي بذلھ من 
 سبقني من الباحثین ، فما كان فیھ من صواب فبمحض فضل اهللا ورحمتھ ، وما
كان فیھ من خطأ فمني ومن الشیطان وحسبي أني قد اجتھدت قدر وسعي 
وللمجتھد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ فعسى أن ال ُأحرم أحد االثنین ، واهللا 

  .من وراء القصد وھو یھدي السبیل 
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  م مراجــــــــــــع البحثــــــأھ
  :القرآن الكریم وعلومھ : أوال 

  القرآن الكریم-١
  :كتب التفسیر : ثانیا

 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز لمجد الدین محمد بن یعقوب -١
طبع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة –الفیروزآبادي تحقیق محمد علي النجار

  .بمصر 
تفسیر القرآن العظیم ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر بتحقیق سامي  -٢

  . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠شر والتوزیع الطبعة الثانیة  دار طیبة للن-محمد سالمة
الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي -٣

 دار عالم الكتب بالریاض –تحقیق ھشام سمیر البخاري ) ھـ٦٧١(المتوفى 
  .م ٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣

  : كتب السنة وشروحھا : ثالثا 
ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري   الجامع الصحیح المعروف بصحیح-١

   م١٩٨٧ دار الشعب بالقاھرة الطبعة األولى –البخاري 
 الجامع الصحیح المعروف بصحیح مسلم ألبي الحسین مسلم بن الحجاج -٢

  . دار الجیل بیروت –القشیري النیسابوري 
 الجامع الصحیح المعروف بسنن الترمذي لإلمام الحافظ محمد بن عیسى -٣
   بیروت- دار إحیاء التراث العربي–لترمذي بتحقیق أحمد شاكر ا

 جامع العلوم والحكم لإلمام الحافظ زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن -٤
شھاب الدین البغدادي ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي بتحقیق طارق 

  م١٩٩٩  طبع دار ابن الجوزي بالریاض الطبعة الثانیة عام–عوض اهللا محمد 
 ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین لإلمام أبي زكریا محي الدین یحي -٥

   طبع المكتب اإلسالمي بدمشق–بن شرف النووي
 دار –سنن أبي داود لإلمام الحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني -٦

   . بیروت -الكتاب العربي 
ھـ ٢٧٣یزید القزویني المتوفى سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن -٧

فیصل عیسى -طبع دار إحیاء الكتب العربیة -تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 
  .الحلبي 

 مجلس دائرة -السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي-٨
   ھـ١٣٤٤المعارف النظامیة بحیدرآباد  الھند الطبعة األولى  

  طبع مؤسسة الرسالة–علي بن عمر الدارقطني سنن الدارقطني ألبي الحسین -٩
 سنن الدارمي لِإلَمام َأبي ُمَحمٍَّد َعْبِد اِهللا ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن بن الفضل الدَّاِرِميَّ -١٠
  . دار الفكر بیروت –
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 طبع دار الثریا – شرح األربعین النوویة للشیخ محمد الصالح بن عثیمین -١١
  م٢٠٠٤بالریاض الطبعة الثالثة 

للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي  صحیح ابن حبان-١٢
  م١٩٩٣ مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة -بتحقیق شعیب األرناؤوط

 طبع مكتبة المعارف -صحیح الترغیب والترھیب لمحمد ناصر الدین األلباني-١٣
  بالریاض

طبع -دین األلباني صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیاداتھ محمد ناصر ال-١٤
   دمشق–المكتب االسالمي 

 فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل -١٥
  .ھـ ١٣٧٩ بیروت سنة - طبع دار المعرفة -العسقالني الشافعي

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر لزین الدین عبد -١٦
 دار الكتب العلمیة – ضبط وتصحیح أحمد عبد السالم الرؤف بن علي المناوي

  م١٩٩٤بیروت الطبعة األولى 
 – لسان المیزان للحافظ ابن حجر العسقالني تحقیق عبد الفتاح أبو غدة -١٧

  . مكتب المطبوعات اإلسالمیة 
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للعالمة علي بن سلطان محمد القاري -١٨

  بیروت- طبع دار الكتب العلمیة –اني  بتحقیق جمال عیت
المسند لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني بتحقیق السید -١٩

  م١٩٩٨ طبع عالم الكتب بیروت الطبعة األولى سنة –أبو المعاطي النوري
 طبع دار – مسند أبي یعلى أحمد بن علي بن المثني التمیمي الموصلي -٢٠

   المأمون للتراث 
 مسند الشامیین ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني بتحقیق -٢١

  ١٩٨٤مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة األولى -حمدي عبد المجید 
 طبع دار الوطن – المصنف ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة -٢٢

  بالریاض
 طبع -وب الطبراني  المعجم الكبیر للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أی-٢٣

  مكتبة ابن تیمیة
المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ألبي العباس أحمد بن عمر بن -٢٤

إبراھیم القرطبي تحقیق محي الدین مستو ، یوسف علي بدیوي ، أحمد محمد 
 دار ابن كثیر ، دار الكلم الطیب دمشق الطبعة –السید ، محمود إبراھیم بزال 

  م١٩٩٦األولى 
ھایة في غریب الحدیث واألثر لمجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الن-٢٥

الجزري المعروف بابن األثیر بتحقیق طاھر أحمد الزاوي ، محمود محمد 
  بیروت– طبع دار إحیاء التراث العربي –الطناحي 
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  :كتب الفقھ : رابعا 
جالل الدین عبد الرحمن بن أبي  األشباه والنظائر في الفقھ الشافعي لإلمام -١

  م١٩٨٣ دار الكتب العلمیة الطبعة األولى -بكر السیوطي 
 أنوار البروق في أنواء الفروق لإلمام شھاب الدین أبي العباس أحمد بن -٢

  . طبع دار المعرفة بیروت -إدریس المالكي المعروف بالقرافي 
ین أبي بكر بن مسعود بن  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لإلمام عالء الد-٣

   دار الكتب العلمیة بیروت                     –أحمد الكاساني الملقب بملك العلماء
 رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار المعروف بحاشیة ابن -٤

 دار الفكر -عابدین لعالء الدین محمد آمین بن عمر المعروف بابن عابدین 
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت سنة   –للطباعة والنشر 

 شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي -٥
   دار الفكر بیروت-المعروف بابن الھمام 

 طبع – غمز عیون البصائر شرح األشباه والنظائر ألحمد بن محمد الحموي -٦
  .م ١٩٨٥دار الكتب العلمیة الطبعة األولى سنة 

موع شرح المھذب لإلمام أبي زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي  المج-٧
   طبع مكتبة اإلرشاد بجدة  –تحقیق الشیخ محمد نجیب المطیعي 

 مجموع فتاوى ابن تیمیة لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن -٨
لثة   دار الوفاء  الطبعة الثا-تیمیة الحراني بتحقیق أنور الباز، عامر الجزار

   م٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للعالمة محمد الخطیب -٩

   طبع دار إحیاء التراث العربي-الشربیني 
 طبعة ذات – الموسوعة الفقھیة الكویتیة إصدار وزارة األوقاف بالكویت -١٠

  م١٩٨٣السالسل بالكویت الطبعة الثانیة 
  :كتب أصول الفقھ : خامسا 

اإلحكام في أصول األحكام ألبي الحسن علي بن محمد اآلمدي بتحقیق الدكتور -١
  ه١٤٠٤ دار الكتاب العربي بیروت الطبعة األولى-سید الجمیلي 

 طبع دار –اإلحكام في أصول األحكام ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم -٢
  .ھـ ١٤٠٤الحدیث بالقاھرة الطبعة األولى 

لمستفتي ألبي زكریا محي الدین یحیى بن شرف أدب الفتوى والمفتي وا-٣
  م١٩٨٨ دار الفكر بدمشق الطبعة األولى سنة–النووي 

أدب المفتي والمستفتي ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن  الشھرزوي -٤
 بیروت الطبعة األولى –  عالم الكتب -موفق عبد اهللا عبد القادر. تحقیق د
  ه١٤٠٧

 –الشوكاني بتحقیق الشیخ أحمد عزو عنایة  إرشاد الفحول لمحمد بن علي -٥
  م١٩٩٩دار الكتاب العربي الطبعة األولى 



 - ١٣٣١ -

 استفتاء القلب للدكتور ولید بن علي الحسین مجلة العلوم الشرعیة بجامعة -٦
  م٢٠٠٩القصیم العدد الثاني  من المجلد الثاني في یولیو 

بن صیاف الحربي  استفتاء القلب وأثره في األحكام الشرعیة للدكتور راضي -٧
  ھـ١٤٣٦مجلة جامعة طیبة لألداب والعلوم اإلنسانیة العدد االسابع للسنة الرابعة 

أصول السرخسي لشمس األئمة أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي تحقیق أبو -٨
  م١٩٩٣ دار الكتب العلمیة بیروت سنة–الوفا األفغاني 

د بن أبي بكر بن أیوب إعالم الموقعین عن رب العالمین ألبي عبد اهللا محم-٩
 دار الجیل بیروت سنة –الزرعي المعروف بابن القیم بتحقیق طھ عبد الؤوف

  م ١٩٧٣
البحر المحیط لإلمام بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر المعروف -١٠

 طبع دار الكتب العلمیة بیروت سنة –محمد محمد تامر . بالزركشي بتحقیق د
  م٢٠٠٠

الفقھ لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي  التحریر في أصول -١١
   طبع مصطفى البابي الحلبي–المعروف بابن الھمام 

 -التقریر والتحبیر شرح التحریر لمحمد بن محمد المعروف بابن أمیر الحاج -١٢
  .م١٩٩٦ بیروت  سنة –دار الفكر 

وامع  تقریرات الشربیني على حاشیة البناني على شرح المحلى لجمع الج-١٣
  .   مكتبة مصطفي الحلبي –للخطیب الشربیني 

تقویم األدلة في أصول الفقھ لإلمام أبي زید عبید اهللا بن عمر بن عیسى -١٤
  دار الكتب العلمیة بیروت–الدبوسي بتحقیق الشیخ خلیل محي الدین المیس

 التوضیح لمتن التنقیح للقاضي صدر الشریعة عبید اهللا بن مسعود -١٥
  . بیروت – دار الكتب العلمیة –بخاري المحبوبي ال

 روضة الناظر وجنة المناظر ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة -١٦
 طبع جامعة اإلمام محمد -عبد العزیز عبد الرحمن السعید . المقدسي بتحقیق د

   ھـ١٣٩٩الطبعة الثانیة -بن سعود 
 العزیز الفتوحي شرح الكوكب المنیر ألبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد-١٧

المعروف بابن النجار الحنبلي تحقیق الدكتور محمد الزحیلي والدكتور نزیھ 
    مكتبة العبیكان–حماد
دار الوفاء للطباعة –ضوابط االجتھاد والفتوى للدكتور أحمد طھ ریان -١٨

 والنشر
 الفتوى في اإلسالم لمحمد جمال الدین القاسمي بتحقیق محمد عبد الحكیم -١٩

  م١٩٨٦ بیروت الطبعة األولى – طبع دار الكتب العلمیة –يالقاض
 قواطع األدلة ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد -٢٠

 طبع دار الكتب العلمیة  بیروت -السمعاني بتحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعي
  ١٩٩٩/ھـ١٤١٨ الطبعة األولى -



 - ١٣٣٢ -

لإلمام أبي البركات عبد اهللا بن  كشف األسرار شرح المصنف على المنار -٢١
   طبع دار الكتب العلمیة بیروت-أحمد النسفي 

بتحقیق أبو عبیدة  الموافقات في أصول الشریعة لإلمام أبي إسحاق الشاطبي-٢٢
   م١٩٩٧ دار ا بن عفان للنشر الطبعة األولى –مشھور آل سلمان 

  :كتب اللغة والمعاجم : سادسا 
 محمد بن أحمد األزھري بتحقیق محمد عوض  تھذیب اللغة ألبي منصور-١

 م٢٠٠١ دار إحیاء التراث العربي بیروت –مرعب 
 دار صادر – لسان العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد بن بكر بن منظور-٢

  .بیروت 
معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بتحقیق عبد -٣ 

  م١٩٧٩ دار الفكر–السالم ھارون 
معجم الوسیط إبراھیم مصطفى ، أحمد الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد ال-٤

   دار الدعوة-النجار بتحقیق مجمع اللغة العربیة 
  :الكتب العامة : ثامنا 

بیروت –دارابن حزم –إحیاء علوم الدین ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي -١
  م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦سنة 

 المكتبة –وسى المعروف بالشاطبياالعتصام ألبي إسحاق ابراھیم بن م-٢
 التجاریة الكبرى بالقاھرة ،

 دار -التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني تحقیق إبراھیم األبیاري -٣
   ھـ ١٤٠٥ بیروت الطبعة األولى –الكتاب العربي 

 الفقھ والمتفقھ ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي المعروف -٤
   دار ابن الجوزي بالسعودیة –ادي بتحقیق عادل العزازي بالخطیب البغد

 –الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي-٥
   ھـ١٣٤٠طبع إدارة المعارف بالرباط  عام 

 مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین لشمس الدین أبي عبد -٦
أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة بتحقیق محمد حامد اهللا محمد بن أبي بكر بن 

  .م١٩٧٣  بیروت الطبعة الثانیة– دار الكتاب العربي -الفقي 
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