
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٥٦٩ -  
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  خطورة التساهل يف االجتهاد والفتوى

  يف العصر احلديث
  
  
  إعداد

  أمل أحمد عقالن. د

  أستاذ مساعد في أصول الفقھ

  جامعة الملك خالد

  م٢٠٢١ - ھـ ١٤٤٣



  

   في العصر الحدیث خطورة التساھل في االجتھاد والفتوى
  

- ١٥٧٠ -  
 

  



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٥٧١ -  
 



  

   في العصر الحدیث خطورة التساھل في االجتھاد والفتوى
  

- ١٥٧٢ -  
 

  خطورة التساھل في االجتھاد والفتوى

  في العصر الحدیث
  أمل أحمد عقالن

الملك خالد ، محایل عسیر، المملكة قسم أصول الفقھ، كلیة العلوم واآلداب ،جامعة 

  .العربیة السعودیة 

  aaglan@kku.edu.sa :البرید اإللكتروني 

    :ملخص البحث 

والصالة والسالم على . الحمد � الذي أكمل لنا ھذا الدین ورضي لنا اإلسالم دینا
شرع هللا جملة وتفصیال، والسالم على صحبھ المبعوث رحمة للعالمین المبین لنا 

  .الكرام ومن تبعھم إلى یوم الدین رضا وتسلیما
  ..اما بعد      

كان االجتھاد ذو مرتبة رفیعة ال ینالھ إال منیمتلك آلتھ، ونھل من علوم الدین  لما
أصولھ وفروعھ، وقضى باعا ً طویالً حتى تمكن واستمكن، فصار یشار إلیھ بالبنان، 

  .ح أن یكون منتصبا للفتوى واإلیضاح والبیان بالحجة والبرھانوصل
فإذا نزلت بالعوام مسألة ال یعلمون حكمھا، أو استشكل علیھم حكم شرعي أو 

فھل یكتفون بما ورد فیھما ویأولونھ حسب عقولھم ... عقدي ثابت بالكتاب والسنة
ھذه قضیة ربما ! ؟أم علیھم سؤال أھل االجتھاد واالختصاص!! وأفھامھم وأعرافھم

لكن في عصورنا المتأخرة ظھر فئام من .. كانت مقصورة في العصور المتقدمة
العوام یرددون الجدل اللفظي القدیم بإلزام العوام باالجتھاد في األحكام دون التمكن 

  .من الة االجتھاد وشروطھ المعتبرة  
جتھاد و الفتوى في خطورة التساھل في اال( ومن ھنا بدا التأمل في ھذه المسألة 

  )العصر الحدیث

  :مشكلة البحث وأھدافھ
أھمیة االجتھاد في العصر الحدیث لما یستجد من حوادث ونوازل وكونھ  -١

 .لمن یمتلك فنون االجتھاد وأصولھ ومبادئھ ومنھاجھ بشروطھ المعتبرة
بیان مصادر االجتھاد كتاب هللا وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم وھما  -٢

 .اإلسالمیة على مر العصور واألزمان  أساس الشریعة
رد الشبھات حول إعمال العقل في األحكام الشرعیة دون التمكن من آلة  -٣

االجتھاد والشروط التي ینبغي توافرھا في المجتھد إلعمال عقلھ في 
 .األحكام

 .بیان خطورة التساھل في الفتوى وعواقبھ -٤

   .العصر الحدیث  ،العواقب  ، التساھل ،االجتھاد  ،الفتوى  :الكلمات المفتاحیة 

mailto:aaglan@kku.edu.sa
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The danger of leniency in ijtihad and fatwas 
In the modern era  
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Department of Fundamentals of Jurisprudence, the College of Arts 
and Science, King Khalid University, , Mahayel Asir, Mahayel Asir, 
Kingdom of Saudi Arabia 
E-mail: aaglan@kku.edu.sa 
ABSTRACT: 

Praise be to Allah, who has perfected the religion for us. Prayers 
and peace be upon the one who was sent as a mercy to the worlds, who 
clarifies to us Allah’ law in whole and in detail. and peace be upon his 
honorable companions and those who follow them until the Day of 
Judgment, satisfaction and submission. 

Having said that.. 
Ijtihad was of a high rank, which could only be attained by the 

one who possessed his instrument, had a knowledge of the sciences of 
religion, its origins and branches, spent a long period of time until it was 
able to become remarkable, and It is permissible to be supportive of the 
fatwa, clarification and statement with argument and proof. 

If the common people are faced with a matterdo not know its 
legal ruling , or a legal or creedal ruling established by the Qur’an and 
Sunnah is problematic for them… then should they be satisfied with 
what is mentioned in them and suffocate, and interpret it according to 
their minds, understandings and customs!!Or do they have to ask the 
experts?! 

This is an issue that may have been limited in advanced ages.. 
But in our later times, many commoners have appeared, repeating the 
old verbal argument, obligating the common people to make ijtihad in 
rulings without being able to make ijtihad and its considered conditions. 

Hence we have begun to reflect on this issue (the danger of 
leniency in ijtihad and fatwas in the modern era). 

Research problem & its goals: 
1-The importance of Ijtihad in the modern era due to the new 

incidents and calamities. In addition to being exclusively for those 
who possess the arts of ijtihad, its origins, principles and method, 
with its considered conditions. 

2-Clarifying the sources of ijtihad: the Book of God and the Sunnah 
of His Prophet, may God bless him and grant him peace, and 
they are the basis of Islamic Sharia throughout the ages and 
times. 
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3-Refuting the suspicions about the application of reason in the legal 
rulings without being able to make ijtihad and the conditions that 
must be met by the mujtahid in order to implement his reason in 
the rulings. 

4-Clarifying he seriousness of leniency in the fatwa and its 
consequences. 

Keywords: Fatwah (Legal opinion) , Ijtihad, leniency, consequences, 
modern era 
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  المقدمة
والصالة والسالم على . ا ھذا الدین ورضي لنا اإلسالم دیناالحمدهللا الذي أكمل لن

المبعوث رحمة للعالمین المبین لنا شرع هللا جملة وتفصیال، والسالم على صحبھ 
  .الكرام ومن تبعھم إلى یوم الدین رضا وتسلیما

یصلح لكم أعمالكم . یا أیھا الذین امنوا اتقو هللا وقولوا قوال سدیدا: ( قال تعالى
  ).لكم ذنوبكم ومن یطع هللا ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما ویغفر

  ...أما بعد
فإن أصدق الحدیث كتاب هللا عز وجل، وخیر الھدي ھدي محمد صلى هللا علیھ 

  .وسلم، وشر األمور محدثاتھا، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
ھدون في ومن المعلوم أن العلماء المجتھدین ھم ورثة األنبیاء، ینقلون ویجت

األحكام الشرعیة فروعھا وأصولھا، وقد اختصھم هللا عز وجل بھذه الفضیلة، ووفقھم 
  .متفق علیھ)) من یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین((لنصرة ھذا الدین والتفقھ فیھ و

ولما كان االجتھاد ذو مرتبة رفیعة ال ینالھ إال من یمتلك آلتھ، ونھل من علوم 
وقضى باعا ً طویالً حتى تمكن واستمكن، فصار یشار إلیھ  الدین أصولھ وفروعھ،

  .بالبنان، وصلح أن یكون منتصبا للفتوى واإلیضاح والبیان بالحجة والبرھان
فإذا نزلت بالعوام مسألة ال یعلمون حكمھا، أو استشكل علیھم حكم شرعي أو 

ب عقولھم فھل یكتفون بما ورد فیھما ویأولونھ حس... عقدي ثابت بالكتاب والسنة
ھذه قضیة ربما ! أم علیھم سؤال أھل االجتھاد واالختصاص؟!! وأفھامھم وأعرافھم

لكن في عصورنا المتأخرة ظھر فئام من .. كانت مقصورة في العصور المتقدمة
العوام یرددون الجدل اللفظي القدیم بإلزام العوام باالجتھاد في األحكام دون التمكن 

  .عتبرة  من الة االجتھاد وشروطھ الم
خطورة التساھل في االجتھاد و الفتوى في ( ومن ھنا بدا التأمل في ھذه المسألة 

  )العصر الحدیث

  :مشكلة البحث وأھدافھ

أھمیة االجتھاد في العصر الحدیث لما یستجد من حوادث ونوازل وكونھ  -٥
 .لمن یمتلك فنون االجتھاد وأصولھ ومبادئھ ومنھاجھ بشروطھ المعتبرة

االجتھاد كتاب هللا وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم وھما بیان مصادر  -٦
 .أساس الشریعة اإلسالمیة على مر العصور واألزمان 

رد الشبھات حول إعمال العقل في األحكام الشرعیة دون التمكن من آلة  -٧
االجتھاد والشروط التي ینبغي توافرھا في المجتھد إلعمال عقلھ في 

 .األحكام
 .ي الفتوى وعواقبھبیان خطورة التساھل ف -٨
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  :الدراسات السابقة 

بعد التتبع والبحث لم أجد دراسة مشابھة لدراستي إال أن ھناك بحث مقدم 
  :م ٢٠٢٥\١٤٢٩لمؤتمر برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة عام 

  ناصر عبدهللا المیمان: الفتوى خطرھا وأھمیتھا للدكتور 
ساھل فیھا ومشكالتھا في العصر تتحدث الدراسة عن أھمیة الفتوى وخطر الت

الحدیث والحلول المقترحة ، أبرز فیھا الباحث أھم المشكالت التي تواجھ صناعة 
  .الفتوى في الوقت الراھن والحلول المقترحة تجاه تلك المشكالت 

بیان شروط واّالت االجتھاد المعتبرة وخطورة التساھل : ودراستي في البحث 
  .یمتلك اّلتھ ، وعواقب ذلك في الفرد والمجتمع في الفتوى واالجتھاد لمن ال

وقد كتب الكثیر عن الفتوى وماھیتھا وأحكامھا ، إال أن دراستي ارتكزت على 
خطورة التساھل في االجتھاد والفتوى ، وتناقلھا بغیر علم ، والعواقب المترتبة على 

  .ذلك في المجتمعات المسلمة 
  

  :منھجیة البحث

لمنھج االستقرائي التحلیلي للفتوى، ومن المؤھل لھا اتبعت في ھذا البحث ا
  .بشروطھا المعتبرة عند األصولیین

اعداد استبانة عشوائیة لعدد من الطالبات في مختلف التخصصات، تدور حول 
مصدریة التشریع، ومرجعیة الفتوى وإعمال العقل في األحكام الشرعیة، وعمل 

  .إحصائیة لنتائج االستبانة
  

  :خطة البحث

  :قد اشتملت خطة البحث على مقدمة وثالثة مباحثو
  :اشتملت على : المقدمة

  .مشكلة البحث وأھدافھ، والدراسات السابقة ،ومنھجیة البحث ، وخطة البحث 
  .التعریف بمصطلحات البحث: المبحث األول
  .الشروط المعتبرة في االجتھاد الشرعي : المبحث الثاني
  .ساھل في الفتوىخطورة وعواقب الت: المبحث الثالث

  . وبھا أھم نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة 
  والمصادر والفھارس
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  املبحث األول

  التعريف مبصطلحات البحث

  :تعریف االجتھاد لغة واصطالحاً : أوالً 

  .)١(بذل الجھد في فعل شاق: االجتھاد في اللغة
األشیاء  اجتھد في حمل الرحى ونحوھا من: یقال. بالضم، ھو الطاقة: والجھد
بذل طاقتھ، ال في حمل العصا ونحوھا من األشیاء الخفیفة ألن االجتھاد : الثقیلة، أي

  )٢.(في اللغة مختص بذلك
بذلوا أقصى ما في جھدھم : أي) والذین ال یجدون إال جھدھم: (ومنھ قولھ تعالى

  .من بذل األموال في سبیل هللا
  :واالجتھاد في عرف األصولیین

  )٣(.طاقة في التعرف على الحكم الشرعي وتحصیلھ واستنباطھھو بذل الوسع وال
ھو الفقیھ الذي لھ القدرة على استنباط األحكام الشرعیة العملیة من : والمجتھد

  )٤( .أدلتھا التفصیلیة
  :وینقسم االجتھاد الشرعي الى نوعین

ھو بذل الجھد في طلب الحكم الشرعي؛ حتى یعجز الناظر فیھ : االجتھاد التام
  .مزید الطلب عن

  .ھو النظر المطلق في التعرف على الحكم الشرعي: واالجتھاد الناقص
من ضاع لھ درھم في التراب، فقلبھ برجلھ، فلم یجد شیئا ً فتركھ : مثال ذلك

  . وذھب
وآخر جاء بغربال، فغربل التراب حتى یجد الدرھم أو غلب على ظنھ أنھ لن 

  . یلقاه
  )٥( .اجتھاد تام وھو المعتبر شرعاً : انيفاألول اجتھاد ناقص قاصر، والث

فالفقیھ المجتھد البد لھ من بذل الجھد في استنباط الحكم الشرعي حتى یغلب على 
ظنھ المراد باإلضافة الى الشروط المعتبرة التي یجب أن تتوفر في المجتھد في 

  .األحكام الشرعیة المقررة في كتب األصول المعروفة
  

                                      
  ).٣/١٣٣(ینظر لسان العرب البن منظور ) ١(
  ) ١٤٢(المعجم الوسیط )٢(
  ).٨/٣٨٦٧(؛ التحبیر شرح التحریر للمرداوي ) ٢٥صــ(المفتي والمستفتي البن الصالح: ینظر ) ٣(
  ).٤٩١صـ(مختصر الروضة )٤(
؛ شرح مختصر الروضة ) ٦/١٥٦(المفاتیح في شرح المصابیح لمظھر الدین الزیداني: ینظر )٥(

  ).٤٦٩صــ(لسنة والجماعة لمحمد حسین الجیزاني؛ معالم أصول الفقھ عند أھل ا).٣/٥٧٦(
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  :ة واصطالحاً تعریف الفتوى لغ: ثانیا

ویأتي )١(.أبانھ لھ: أفتاه في األمر أي : ما أفتى بھ الفقیھ، فیقال: الفتوى في اللغة
  )٢( .بیان ما أشكل بیانھ: بمعنى

یوسف أیھا : (ومن ذلك، قولھ تعالى. والفتوى في اللغة أعم منھا في االصطالح
  . سورة یوسف) ١٢(اآلیة )..الصدیق أفتنا في سبع بقرات سمان 

  .أفتنا في األمر الذي أشكل علینا بیانھ في الرؤیا :أي
  . سورة النمل) ٣٢(اآلیة ).قال یا أیھا المأل أفتوني في أمري: (وقولھ تعالى

بینوا لي ما أشكل علي بیانھ في أمر الكتاب الذي جاء من سلیمان علیھ : أي
  . السالم لملكة سبأ

في كل علم، فكل من بیَّن فلفظ الفتوى في اللغة یصدق في األصل على اإلفتاء 
مسألة فقد أفتاه، ولكن أشتھر في العرف إطالقھ في اإلفتاء في األمور الشرعیة 

  )٣(.فقط
  :الفتوى في االصطالح الشرعي

  )٤(.ھي االخبار بحكم الشرع ال على وجھ اإللزام
  .حكم القاضي؛ ألنھ مبني على اإللزام:فخرج بھذا القید األخیر
  .انا یتفقان في وصف االخبار عن حكم شرعيفالفتوى والقضاء وإن ك

إال أن القضاء في إخباره إلزام للخصوم بتنفیذ الحكم في الخصومة، ویرفع 
  .الخالف بین الخصوم

إخبار بحكم هللا ال على وجھ االلزام القضائي، إال أنھا متضمنة االلزام : والفتوى
  .الدیاني

بینما القضاء ال .واآلداب  وتكون في العبادات وأحوال اآلخرة، والمعامالت،
  )٥(.یكون إال في المعامالت المتعلقة بالحقوق والواجبات بین الناس

  

                                      
  ).٦٧٣صــ(؛ المعجم الوسیط) ٤/٣٧٥(القاموس المحیط للفیروز أبادي)١(
  ).١٥/١٤٨(لسان العرب البن منظور)٢(
  ).١٧٥:١٧٤(ینظر أصول الفتوى واالفتاء لمحمد ریاض )٣(

بناًء على المفھوم العام في ویالحظ أن االمام جالل الدین السیوطي ألف كتاب الحاوي في الفتاوى، 
الفتوى ألنھ یتعلق بموضوعات مختلفة، ومثلھ فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیھ إال أنھا اقترحت 

  .بالفتاوى الشرعیة
  )٨/١٨(؛ موسوعة القواعد الفقھیة ) ٤/٨٩(الفروق لإلمام القرافي : ینظر) ٤(
  ).٤/٨٩(ینظر الفروق لإلمام القرافي )٥(
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  املبحث الثاني

  الشروط املعتربة يف االجتهاد الشرعي

لقد أثرت النھضة العلمیة والثورة المعرفیة للفكر األصولي في حركة االجتھاد 
فیما یستجد من حوادث وقضایا  الشرعي؛ فھو وسیلة للتعرف على األحكام الشرعیة

  .ونوازل مازالت وال تزال منذ عھد النبوة على عصرنا الحاضر
فیلحق منھا مالم یرد فیھ نص في ضوء ماورد فیھ نص من كتاي أو سنة مطھرة، 

كلُّ ما نزل بمسلٍم ففیھ : (( في قولھ. وإلى ھذا المعنى یشیر اإلمام الشافعي رحمھ هللا
یل الحق فیھ ِداللة موجودة، وعلیھ إذا كان فیھ بعینھ ُحكم حكم الزم ، أو على سب

  )١( ))باتباعھ، وإذا لم یكن فیھ بعینھ طلب الداللة على سبیل الحق فیھ باالجتھاد
وقد ظھرت في منتصف القرن الرابع الھجري دعوى بغلق وسد باب االجتھاد 

المتقدمة،  الشرعي والسبب في ذلك التعصب المذھبي الذي ظھر في تلك العصور
فقطعوا باب االجتھادمتمسكین بأقوال أئمتھم السابقون واجتھاداتھم؛ خوفا  أن یتوسع 

  .الناس في االجتھاد بال برھان وال دلیل
والحق أن باب االجتھاد لو سد؛ لتعطلت كثیر من األحكام الشرعیة لما یستجد من 

المي وجموده في حوادث ونوازل على مدى العصور، وأن التأخر في في الفكر اإلس
فترة من الفترات ال یعني سد باب االجتھاد وانقطاعھ، فمتى ُوجدت القدرات 
واالمكانیات، وجب االجتھاد واالستنباط؛ ألنھ فرض كفایة ولو ُعدم وجود الفقھاء، 
لتعطلت الفرائض كلھا، وحلَّت النقمة والضاللة بالخلق، واألمة الشریفة البد لھا من 

حجة والبرھان، ویبقى االجتھاد مفتوحاً بشرائطھ وضوابطھ سالك إلى الحق بال
  .المعتبرة

فاالجتھاد الشرعي لھ شروط معینة البد من تحققھا؛ لیكون صاحبھا أھالً لمنصب 
االجتھاد ومرتبتھ؛ ألن االجتھاد أصل عظیم من أصول الشریعةاالسالمیة؛ ألنھ بیان 

ي األحكام الشرعیة شروط وضوابط لحكم ّهللا تعالى، فالبد أن تتوفر في المجتھد ف
  .معتبرة مقررة من علماء أھل الفن وأصولھ

  اإلحاطة بمدارك األحكام:الشرط األول

  )٢(.اللحوق والوصول للشيء: وھو. جمع ُمدرك بضم المیم: والمدارك
  .طرق األحكام التي یتوصل بھا إلى الحكم الشرعي: والمراد بمدارك األحكام

الكتاب، السنة، : عة المتفق علیھا بین األصولیینوھي أصول األحكام األرب
  .االجماع، القیاس

                                      
  ).١/١٧٢(؛ معرفة السنن واآلثار للبیھقي ) ١/٤٧٦(عي الرسالة للشاف) ١(
  )درك(، مادة )١٠/٤١٩(؛ لسان العرب البن منظور) ٢/٢٦٩(ینظر مقاییس اللغة البن فارس ) ٢(
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كاالستصحاب، واالستحسان، وقول الصحابي، وشرع : واألصول المختلف فیھا
  )١(.من قبلنا، والعرف ونحوھا من األدلة المختلف فیھا بین األصولیین

  :ومقدار معرفتھ من الكتاب المطھر
نصوص القران الكریم التي یمكن أن تستنبط  أن یكون لدیھ إطالع تام على جمیع

منھا األحكام الشرعیة، ومعرفة معانیھا من كتب التفسیر التي عنیت بتفسیر آیات 
،والناسخ والمنسوخ منھا، ومعرفة أسباب نزولھا، وما یتعلق منھا باختالف )٢(االحكام

قراءة األخرى، القراءات لما فیھا من شرح األلفاظ، أو إفادة حكم جدید لم یكن في ال
أو دفع توھم ما لیس مراداً، الى غیر ذلك مما یستفیده المجتھد في استنباط الحكم 

  . الشرعي
  

   أما مقدار معرفتھ من السنة المطھرة
أن یكون لدیھ اطالع تام وشامل بأحادیث األحكام، والكتب التي عنیت بأحادیث 

ا، والصحیح والضعیف من ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ منھ)٤(وشروحھا )٣(األحكام،
إما بمعرفة حال الرواة، والبحث في عدالتھم من . الحدیث للترجیح عند التعارض

كتب الجرح والتعدیل، أو بنقل الحدیث من كتاب صحیح وارتضى األئمة رواتھ 
  .كالصحیحین وغیرھما

  

  :أما مقدار معرفتھ باإلجماع
یفتي بخالفھ ویكون لدیھ معرفتھ بمواقع االجماع في المسائل الشرعیة؛ لئال 

  )٥(.اطالع كافي بالكتب المعتمدة في إجماع أھل العلم
  

  :ومقدار معرفتھ بالقیاس
االطالع التام بالنصوص الشرعیة من الكتاب والسنة ، ومعرفة اجماعات أھل 
العلم في المسائل المراد منھا استنباط األحكام الشرعیة المتعلقة بھا؛ حیث ال قیاس 

  .مع وجود نص
  )٦( .ھو التمثیل والتقدیر: والقیاس في اللغة

                                      
  ).٣/٤٩١(شرح مختصر الروضة للطوفي :ینظر)  ١(
مام ابن العربي كأحكام القران لإلمام القرطبي؛ وأحكام القران لإلمام الجصاص؛ وأحكام القران لإل)٢(

  .وغیرھا
؛ )) بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقالني(( ؛ )) منتقى األخبار لمجد الدین بن تیمیة: (( أشھرھا) ٣(

  .وغیرھا)) عمدة األحكام لإلمام عبد الغني المقدسي((
لمام بشرح اال(( ؛ )) سبل السالم لإلمام الصنعاني(( ؛ )) نیل األوطار لإلمام الشوكاني (( أشھرھا ) ٤(

  )).عمدة األحكام البن دقیق العید
نقد مراتب االجماع لشیخ ((؛ )) مراتب االجماع البن حزم(( ؛ )) االجماع البن المنذر(( أشھرھا )٥(

  )) .اإلسالم بن تیمیھ 
  ) .قاَس(مادة )  ٧٧٠صــ(؛ المعجم الوسیط)٦/١٨٧(لسان العرب البن منظور ) ٦(
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ھو رد والحاق الواقعة الغیر منصوص علیھا إلى : وفي اصطالح األصولیین 
  )١( .واقعة منصوص علیھا، ال تفارقھا في العلة المشتركة بین األصل والفرع 

  المخدرات في عصرنا الحاضر، واقعة لم یرد بھا نص شرعي: مثال ذلك
یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر : ( ھ نص كالخمر في قولھ تعالىتلحق بما ورد فی

والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم 
  .سورة المائدة)٩٠(االیھ)تفلحون

كل خمر (( فھنا جاء نص محكم بتحریم الخمر، وعلتھ واردة في الحدیث الشریف
  .)٢( ))مسكر، وكل مسكر حرام  

كر و ذھاب العقل(لة المخدرات فاتفقت ع بعلة الخمر، فیأخذ ) وھي السُّ
؛ للعلة الجامعة بینھما، وكذلك تقاس )الخمر(حكم األصل، وھو ) المخدرات(الفرع

جمیع أنواع المشروبات المسكرة ونحوھا على الخمر وتأخذ حكمھ الوارد بالنص 
  .وھكذا...الشرعي

س وشرائطھ وأنواعھ الواردة في كتب ویكون للمجتھد االطالع التام بأركان القیا
  .األصول المعروفة

ولدیھ معرفة تامة بالوقائع والنوازل والحوادث المستجدة التي تحتاج إلى مزید 
  :من النظر والتأمل، واكتمال الشروط المعتبرة في المسائل المجتھدفیھا، ومن ذلك 

. قیم رحمھ هللاأن تكون المسألة غیر منصوص أو مجمع علیھا، وقد نقل ابن ال -
  )٣( .االتفاق على سقوط االجتھاد عند ظھور النص

  .أن یكون النص الوارد في المسألة قابالً  للتأویل  -
  .أن ال تكون المسألة المجتھد فیھا من مسائل العقیدة؛ ألنھا توقیفیة -

بل والبد أن تكون المسألة المجتھد فیھا من النوازل المستجدة، أو مما یمكن 
أما استعمال الرأي قبل النازلة أو الواقعة واالشتغال بما ال یمكن . الباً وقوعھ غ

  )٤( .وقوعھ فھذا مكروه عند جمھور أھل العلم 
  

  معرفة ترتیب األدلة وما یعرف للحكم بالجملة:الشرط الثاني

أن یعرف في ترتیب األدلة ما یجب تقدیمھ منھا، فیبدأ بالكتاب العزیز ثم : أي
  .ثم االجماع، ثم القیاسالسنة المطھرة، 

                                      
  ) .٤/٦(؛ مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر البن النجار). ٢٦صــ( الورقات للجویني: ینظر )١(
إنما الخمر والمیسر : ( أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب األشربة وقول هللا تعالى.متفق علیھ) ٢(

) ٥٥٧٥:رقم/ ٧/١٠٤) (واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون
بیان أن كل مسكر خمر وإن كل خمر حرام : ألشربة، باببنحوه ، ومسلم في صحیحھ كتاب ا

 .عن ابن عمر مرفوعا بلفظھ) ٢٠٠٣: رقم/٣/١٥٨٧(
  ).١/٤٣(إعالم الموقعین ) ٣(
  ) .٤٨٣:٤٨١(معالم أصول الفقھ للجیزاني ) ٤(
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ویشترط في المجتھد أن لدیھ علم كافي بما یعتبر في ھذه األدلة بالجملة، من 
معرفتھ بالناسخ والمنسوخ منھا، ومواقع االجماع، ومعرفة الخاص من العام في 
النصوص الشرعیة، والمطلق والمقید منھا، وكیفیة طرق االستنباط من األدلة، وھو 

، وھل یدل اللفظ على األمر أم النھي، )مباحث االلفاظ(بصول ما یعرف في علم األ
  .وھكذا... أو ھل یطلق اللفظ على حقیقتھ أم مجازه

  

  العدالة: الشرط الثالث

ھي استقامة الدین والمروءة؛ بأداء الواجبات وترك المحرمات، وفعل : والعدالة
  )١(. س علیھ من ذلكما یحمده الناس علیھ من اآلداب واألخالق، وترك ما یذمھ النا

فالعدالة شرط للمجتھد المنتصب للفتیا، وأن یشتھر بین الناس بالعلم والدین فال 
  .لتكتمل فیھ صفة العدالة. تكفي شھرتھ بالعلم فقط، بل البد من اشتھاره بالعلم والدین

  

  العلم بأصول الفقھ:الشرط الرابع

بعلم أصول الفقھ،  ومن شروط المجتھد في األحكام الشرعیة أن یكون عالماً 
وقواعد استداللھ، وشروطھ، وكیفیة استعمال األلفاظ في النصوص الشرعیة في 
االستدالل، ووجوه أدلتھا في الحكم المطلوب؛ حتى یبنى الحكم الشرعي على أسس 
سلیمة وقواعد صحیحة، وال یمكن معرفة ذلك إال باإللمام التام بعلم أصول الفقھ 

بدءاً من أصول األحكام ، وطرق االستنباط منھا إلى . ومباحثھ العامة والخاصة
معرفة الترجیح عند تعارض النصوص الشرعیة، وااللمام بھذا الفكر األصولي 

  .العریق
  

  العلم باللغة العربیة: الشرط الخامس

؛ ألن )٢(وھو أن یكون المجتھد عالماً بالقدر الالزم من اللغة والنحو واالشتقاق
ة النبویة المطھرة وردا بلغة العرب، فال یفھم نصوصھما من القران الكریم والسن

یجھل اللغة العربیة ، أما النحو؛ فألن المعاني تختلف باختالف إعرابھا، وأما 
االشتقاق والصرف؛ فألن معرفة أصول الكلمات لھ تأثیر على اختالف الدالالت 

  .والمعاني من النصوص الشرعیة
تدل على المعرفة، ) َعِرف(التعارف،  تدل على) َعَرف( مادة: مثال ذلك

  .تدل على عادات الناس وأعرافھم) ُعِرفْ (و

                                      
  ). ١/١٤٣(؛ إرشاد الفحول للشوكاني ) ١/٣٦٤(االستقامة البن تیمیة )١(
 .الضرب :من ضرب، :نحو اللفظین تناسٌب في الحروف والتركیب،ھو أن یكون بین :االشتقاق) ٢(

  ).٢٧(التعریفات للجرجاني
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  .فاللفظ ذات أصل واحد، تولد منھ ألفاظ بمعاني ودالالت مختلفة
وال یمكن لألصولي المجتھد في األحكام الشرعیة أن یجتھد في الحكم الشرعي، 

ھي من أصل اللغة العربیة ،  التي) مباحث األلفاظ( وكیفیة استنباطھ إال بمعرفتھ بــ
  .والمرجع واألساس الداعم لمعرفة الدالالت والمعاني من النصوص الشرعیة 

  

  العلم بمقاصد الشریعة: الشرط السادس

  .استقامة الطریق: جمع مقصد، ویأتي بمعنى: ومقاصد
  . سورة النحل) ٩(اآلیة)وعلى هللا قصد السبیل: (ومنھ قولھ تعالى

  )١( .ن الطریق المستقیم والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحةعلى هللا تبیی: أي
  )٢( .مورد الماء ومنبعھ ومصدره:والشریعة

ما شرع هللا لعباده من الدین، وتطلق على الدین والملة : والشریعة في االصطالح
  . المائدة) ٤٨(االیھ)٣() لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا: ( والمنھاج، ومنھ قولھ تعالى

الشارع قصد في أحكامھ التشریعیة االستقامة، والعدل فیھا، وإتیانھا بعللِھا ف
  .المقصودة شرعاً 

ھي الِحكم التي راعاھا الشارع في تشریع : فیمكن أن نعرف مقاصد الشریعة
  .األحكام مصلحًة للعباد

  .تشمل المعاني واألسرار والغایات التي تدور علیھا أحكام الشریعة: والِحكم
أي أن تلك المعاني والِحكم مبناھا على جلب المصالح ودرء : للعبادومصلحة 
  .المفاسد عنھم

  :وتشمل

 )٤()المصالح الضروریة( كالحفاظ على الضروریات الخمس: المعاني الكلیة - أ

 .ومبدأ رفع الحرج عن الناس، ومبدأ رعایة المصالح والمفاسد
عة اإلسالمیة، وھي المختصة بكل حكم من أحكام الشری: المعاني الجزئیة - ب

كقصد الشارع بدیمومة عقد النكاح واستمراره، وما یترتب علیھ من معاٍن متعلقة 
بباب النكاح من المودة والرحمة بین الزوجین وانجاب الذریة الصالحة ونحو ذلك، 
كذلك في أحكام المعامالت بین الناس، وتبادل المنافع بینھم، ورفع الحرج عنھم، وھي 

                                      
  ).َقَصدَ (مادة) ٣/٣٥٣(؛ لسان العرب البن منظور) ١/٥٠٩(أساس البالغة للزمخشري ) ١(
( مادة ) ١٤١ص(؛ مختار الصحاح) ١/٣٢٦(؛ أساس البالغة ) ٣/٢٦٢(مقاییس اللغة البن زكریا ) ٢(

  ).َشَرَع 
  )َشَرعَ (مادة ) ١٤١ص(مختار الصحاح للرازي )٣(
وھي التي البد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، وفقدانھا یؤدي لھالك الناس وفسادھم، وھي تتمثل )٤(

حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ : في الكلیات الخمس المراعاة في كل ملة
  ).٢/٢٠:١٧(ینظر الموافقات للشاطبي. المال
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كذلك التحلي بمكارم األخالق ومحاسن العادات، )١( ،)لح الحاجیةالمصا(ما تسمى بــ
 )٢( ) .المصالح التحسینیة( وھي ما تسمى بــ

  .تحقیق العبودیة � عز وجل للفوز بسعادة الدارین: والھدف منھا جمیعاً 
  .ھو منھج رباني وسنة متبعة في الحیاة الدنیا؛ لنیل السعادة في الدارین : إذا

وال . اصد الشریعة شرط لبلوغ درجة االجتھاد في العلوم الشرعیةفالتفقھ في مق
یمكن أن یبلغ الفقیھ رتبة االجتھاد، إال إذا عرف من مقاصد الشریعة ما یبلِّغھ ھذه 
الرتبة، فعلم الكتاب والسنة واستنباط األحكام منھما ال ینال على التمام والكمال، إال 

وأسراِرھا، ومكنوناِتھا، وإلى ھذا المعنى یشیر بااللمام بمقاصد الشریعة، وغایاِتھا، 
والفقیھ المجتھد ال یمكن أن یستغني عن ھذا العلم؛ إذ : ((شیخ اإلسالم بن تیمیة بقولھ

  )٣()).أن معرفة المقاصد شرط من شروط تحصیل مرتبة االجتھاد

فال یتحصل رتبة االجتھاد إال من كان فقیھاً في معني النصوص، وُیدرك 
مقاصدھا؛لتنمیة ملكتھ في االجتھاد، ومراعاة مصالح الناس وحاجاتھم، مرامیھا و

وتحقیق الوسطیة في بناء األحكام الشرعیة على الوقائع والنوازل المستجدة على مر 
  .العصور

لذلك ال یصح أن یطلق على كل عالم بأنھ مجتھد في األحكام الشرعیة، إال إذا 
لكل أحد االجتھاد في األحكام الشرعیة توفرت فیھ تلك الشروط بحذافیرھا، ولیس 

خاصة العوام من الناس، فاألمر لیس بمجرد النظر المطلق في الحكم الشرعي دون 
  .االلمام بفنون االجتھاد وطرائقھ وشروطھ

وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حالل و ھذا حرام لتفتروا : ( قال تعالى
  سورة النحل)١١٦(االیة ).هللا الكذب ال یفلحونعلى هللا الكذب إن الذین یفترون على 

  .فالحذر الحذر من التنصب للفتوى مما ال یكون أھال لھا
وعلى عوام الناس وطلبة العلم في األحكام الشرعیة سؤال أھل العلم 

  .واالختصاص
  .سورة األنبیاء) ٧(اآلیة)فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون: ( قال تعالى

  
  

                                      
وھي التي یفتقر إلیھا الناس من حیث التوسعة، ورفع الحرج عنھم، ویؤدي فقدانھا للحرج والمشقة، )١(

وھي جاریة في العبادات والعادات . ولكن ال تبلغ مبلغ الفساد المتوقع من فقدان المصالح الضروریة
  ).٢/٢١(الموافقات : ینظر. والمعامالت

ومكارم األخالق، وھي جاریة في العبادات والمعامالت والعادات، ھي األخذ بمحاسن العادات ) ٢(
  ).٢/٢٢(المصدر السابق: ینظر.كآداب األكل والشرب، وآداب الطھارة من النجاسات ونحو ذلك

  ) .٥/٥(رفع المالم عن األئمة األعالم شرح یوسف الغفیص ) ٣(
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  لثاملبحث الثا

  خطورة التساهل يف الفتوى

إن الحمد � نحمده و نستعینھ ونستغفره ونستھد بھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، و أشھد أن ال 
إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ صل هللا علیھ وسلم 

  .وعلى آلھ وصحبھ تسلیما كثیرا
  :أما بعد

فإن منصب الفتوى أو القضاء منصب عظیم القدر، جلیل الشأن، ال یصل 
لمرتبتھ إال من امتلك آلة االجتھاد وشروطھ وضوابطھ المعتبرة عند األصولیین، وال 
یكون مؤھال أن یكون من أھل الذكر الذین ذكرھم هللا جل وعال في 

سورة األنبیاء ، إال بعد ) ٧(اآلیة )أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون فاسألوا:(كتابھبقولھ
وصولھ للمراتب العلیا في االجتھاد والنظر والتدقیق والتحقیق؛ حتى یشار إلیھ 

  .بالبنان، ویشتھر بین الناس بالعدالة والعلم واالیمان
  .وھو موقع عن رب العالمین !! كیف ال

تاء َجلٌَل خطُبھ، عظیٌم شأُنھ، رفیٌع قدُره، إن اإلف: (( قال اإلمام ابن الصالح
_ كما قیل_تشرئب إلیھ األعناق، ویھابھ أھل االشفاق، فحسب المتصدرین أن الفتیا 

  .)١()) توقیع عن رب العالمین
فالمفتي خلیفة رسول هللا صل هللا علیھ وسلم، ووارثھ في تبیین شرع هللا تعالى 

إن العلماء ورثة األنبیاء، إن األنبیاء لم : (( م، وقد قال صل هللا علیھ وسل)٢(لعباده
  )٣( )).یورثوا دیناراً وال درھماً، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر

ولما كانت ھذه المنزلة الرفیعة للفتوى الشرعیة ، فحريُّ بنا أن نتعرف على 
  .خصائص الفتوى ، وأحكامھا وما یتعلق بھا 

  :خصائص الفتوى: أوالً 

  :أنھا مؤِسسة على اإلخبار بحكم شرعي :یة األولىالخاص

                                      
  ).٧٢ص(أدب المفتي والمستفتي البن الصالح ) ١(
  ).٤/٢٤٤: (قاتانظر المواف)٢(
: رقم/٤/٣٤٥(ما جاء في فضل الفقھ على العبادة : أخرجھ الترمذي في سننھ أبواب العلم، باب) ٣(

، ) ٣٦٤١: رقم/ ٣/٣١٧(الحث على طلب العلم : ، وأبي داود في سننھ كتاب العلم، باب) ٢٦٨٢
، عن ابي )٢٢٣: رقم/ ١/٨١(فضل العلماء والحث على طلب العلم : وابن ماجھ في سننھ، باب

  .الدرداء مرفوعا بلفظھ
  ). ١/٢٩٠(حدیث حسن : قال ابن حبان في صحیحھ     
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فال تكون فتوى حتى یكون ھناك إخبار بالحكم الشرعي من المفتي یسبقھ سؤال 
  . المفتي

  .ھو استدعاء معرفة ویكون من المستفتي: فالسؤال
  .ھو اإلخبار بحكم الواقعة وال یكون إال من المفتي: والجواب

  )الفتوى : ( فالجواب ھو
ن یسبق مرحلة اإلخبار، العلم بالنازلة التي یسأل عنھا المستفتي بالنظر والبد أ

  )١(.واالجتھاد فیھا، أو عن محض النقل
فإما أن یجتھد المفتي في المسألة أو النازلة حین وقوعھ، ویستفرغ وسعھ لمعرفة 
الحكم الشرعي منھا باجتھاد ونظر، أو یسأل فیھا من أعلم منھ، وینقل الفتوى كما 

  .ت من العالم المجتھد، بدون زیادة أو نقصصدر
  

  .أنھا متعلقة باألحكام الشرعیة :الخاصیة الثانیة
تارة بالوجوب، : فالفتوى ال تصدر من الفقیھ إال من جملة األحكام الشرعیة

  .وتارة بالتحریم، وتارة بالندب، وتارة بالكراھة، ونحو ذلك
ف بأنھ باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب  العلم: (والفتوى مرتبطة بالفقھ المعرَّ

  )٢()من أدلتھا التفصیلیة

وال یمنع تعلقھا بغیرذلك من المجاالت كالعقائد، واآلداب، إال أن ارتباطھا 
  .باألحكام الشرعیة ھو الغالب

  
  .أنھا مبینة على السؤال :الخاصیة الثالثة

  .فالفتوى مرتبطة أوالً بسؤال المستفتي أو السائل
ثم یأتي الجواب من المفتي ویسمى . المعرفة لمن ھو أعلم منھ وھو استدعاء

  .كما سبق بیانھ) الفتوى( الجواب بــ
  

  .أنھا متعلقة باالعتبار الدیاني :الخاصیة الرابعة
: فالفتوى في مجال العبادات ، والمعامالت، تبقى خاضعة لالعتبار الدیاني ، أي

م الشرع، في حین ال إلزام من المفتي أن الفتوى إخبار من المفتي إلى المستفتي بحك
للمستفتي باإللزام، بل لھ أن یأخذ بھا، ولھ أن یتركھا ویأخذ بفتوى مفٍت آخر؛ بخالف 

  )٣( )).القضاء كما ذكرنا أنھ على صفة اإللزام في مجلس القضاء

                                      
  ). ٤/٨٩(الفروق لإلمام القرافي ) ١(
؛ تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع ) ٥٠(التمھید في تخریج الفروع على األصول للزنجاني ) ٢(

الدقیقة البي زكریا األنصاري  الحدود األنیقة والتعریفات) ١/١٣٠(لإلمام الزركشي) للسبكي(
)٦٧.(  

  ).  ١/٣٨:٣٦( ؛ إعالم الموقعین ) ٤/٩٠:٨٩(الفروق للقرافي : انظر ) ٣(
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  .حكم الفتوى : ثانیاً 

ن، لقولھ الفتوى من فروض الكفایات التي إذا قام بھا البعض سقط عن الباقی
فلوال نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا : (تعالى

  . سورة التوبة) ١٢٢(اآلیة).رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون
، فإذا لم یكن )١(وقد تكون فرض عین إذا لم یكن في البلد مفت غیره یقوم مقامھ 

  .یصبح فرضاً واجباً علیھ: في البلد متأھلللفتوى إال واحد، فتعین علیھ، أي
  

  .من ھو المؤھل للفتوى: ثالثاً 

ھو من توفرت فیھ شروط االجتھاد المعتبرة عند أھل العلم المذكورة سابقاً في 
  .المبحث السابق

  :عواقب التساھل في الفتوى: رابعاً 

فإذا كانت ھذه منزلة المفتي الذي توفرت فیھ شروط الفتوى، فعلى نقیض ذلك 
ٍل على هللا بغیر علم، فھذا من أكبر الذنوب إذا كانت ال فتوى صادرة عن جھل وتقوُّ

  :ویترتب علیھ عواقب و خیمة منھا

 .القول على هللا بغیر علم-١
فالفتوى توقیع عن رب العالمین، وھي قول عن هللا تعالى؛ لذلك ال یجوز أن یتولى 

من اقتحم الفتوى وھو لیس بأھل لھا فقد قال على الفتوى إال من كان أھال لھا، ف
هللا بغیر علم، والقول على هللا بغیر علم من كبائر الذنوب، وقد قرنھ هللا عز و جل 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا : ( فقال سبحانھ_ والعیاذ با�_بالشرك 
ل بھ سلطانا وأن وما بطن واالثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا با� ما لم ینز

إلى ذلك أشار اإلمام ابن . سورة األعراف) ٣٣(اآلیة)تقولوا على هللا ما ال تعلمون
وقد : ((بعد أن ساق اآلیة في القول على هللا بغیر علم بقولھ_ رحمھ هللا_القیم 

فرتب هللا : ثم قال..... حرم هللا سبحانھ القول علیھ بغیر علم في الفتیا والقضاء
بدأ بأسھلھا وھو الفواحش، ثم ثنى بما أشد منھ تحریماً : بع مراتبالمحرمات أر

وھو اإلثم و الظلم، ثم ثلَّث بما ھو أعظم تحریما منھا وھو الشرك بھ سبحانھ، ثم 
ربَّع بما ھو أشد تحریماً من ذلك كلھ وھو القول على هللا بغیر علم، وھو یعم 

وأفعالھ، ودینھ وشرعھ، وقد بال علم في أسمائھ وصفاتھ _ سبحانھ_القول علیھ 
وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حالل و ھذا حرام : ( قال هللا تعالى

) ١٦(اآلیة ) لتفتروا على هللا الكذب إن الذین یفترون على هللا الكذب ال یفلحون

                                      
؛ ) ٣٥صــ(؛ آداب الفتوى والمفتي للنووي) ١٠٩:١٠٨صــــ(أدب المفتي والمستفتي البن الصالح) ١(

  ).٦صــ(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي البن حمدان
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سورة ) ١٧(اآلیة) متاٌع قلیٌل ولھم عذاٌب ألیم:(سورة النحل ، ثم قال سبحانھ
ھذا حالل وھذا حرام إال : فال یجوز ألي شخص كائن من كان أن یقول)١(.))النحل

 .عن علم و درایة واجتھاد ونظر، وتوفرت فیھ شروط االجتھاد السابقة الذكر
 .اتباع الھوى ووحي الشیطان-٢

  . فقد أخبر سبحانھ أن القول علیھ بغیر علم من وحي الشیطان
) وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمونإنما یأمركم بالسوء و الفحشاء : ( فقال سبحانھ

  . سورة البقرة) ١٦٩(اآلیة
ومن ذلك الفتوى، فال یجوز لإلنسان أن یفتي وھو ال یعلم، فمن فعل ذلك فقد قال على 

 ._ والعیاذ با�_هللا بغیر علم اتباعاً لوحي الشیطان 
 .التساھل في أحكام الشریعة-٣

ام الشریعة بحجة التیسیر والتسھیل على فالتساھل في الفتوى بغیر علم تساھل في أحك
الناس، فإن ھذا ال یجور، ومن ُعِرف بذلك ُیمنع من الفتوى وال یجوز استفتائھ، 
فالتساھل في الفتوى مذموم، كذلك التشدد في الفتوى ینافي ُیسر وسماحة الشریعة 

نع من اإلسالمیة، فمن لدیھ القدرة والعلم الكافي بشروط االجتھاد المعتبرة فال ما
  .ذلك؛ ألن منھج الشریعة الحقة ھو الوسطیة واالعتدال، واتباع بما یقتضیھ الدلیل

من علِم علماً : ((في خطبتھ_ رضي هللا عنھ_وقد ورد عن ابي موسى األشعري 
فلیعلمھ الناس، وإیاه أن یقول ما ال علم لھ بھ، فیمرق من الدین، ویكون من 

  )٢( )).المتكلفین
العتدال واتباع الدلیل، والبحث عن الحكم الشرعي بشروط االجتھاد فالدین الوسط ھو ا

  .المعتبرة
  .خیر لھ من التسرع في الفتوى، فھذا تساھل) ال أدري( وكون الفقیھ أن یقول

: وقد روى اإلمام ابن المبارك في الزھد بسند صحیح عن عبد الرحمن بن ابي لیلى قال
هللا علیھ وسلم فما كان منھم من أدركت عشرین ومائة من أصحاب النبي صل ((

ث إال ودَّ أن أخاه كفاه الحدیث، وال مفٍت إال ودَّ أن أخاه كفاه الفتیا   )٣()). محدِّ
  )٤()).ال أدري: ((وقال االمام مالك رحمھ اللھفي ست وثالثین مسألة

وورد  )٥( ))ما أفتیت حتى شھد لي سبعون أنِّي أھل لذلك: ((وقال االمام دار الھجرة
إن أحدكم لیفتي في : ((قولھ_ رحمھ هللا_أبي حصین عثمان بن عاصم  عن

  )٦())لجمع لھا أھل بدر_ رضي هللا عنھ_المسألة ولو وردت على عمر 

                                      
  ) ١/٣٨( إعالم الموقعین) ١(
  ).١٠/١٢٧(؛ اتحاف المھرة البن حجر ) ١/٢٧٤(سنن الدارمي ) ٢(
  ). ٢/١١٢٠(؛ جامع بیان العلم وفضلھ البن عبد البر ) ١/١٩(الزھد والرقائق البن المبارك )٣(
  ).٣٩٢(تحفة الطالب بمعرفة أحادیث مختصر ابن الحاجب ) ٤(
( ؛ تعظیم الفتیا البن الجوزي ) ٦/٣١٦(بھاني حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ألبو نعیم األص) ٥(

١/١٢٢.(  
  ).١/٣٠٥(؛ شرح السنة للبغوي ) ٤٣٤(المدخل إلى السنن الكبرى للبیھقي) ٦(
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  .هللا أكبرماأشد تورعھم في الفتوى ، وما أشد التسرع فیھا في زماننا 
 :الوقوع في المحظور-٤

لفنا؛ ألنھ یتضمن الكذب على هللا فاإلفتاء بغیر علم محرم، ومن كبائر الذنوب كما أس
  .تعالى ورسولھ، والقول على هللا بغیر علم

: ( فقد قرن سبحانھ وتعالى القول على بغیر علم بكبائر الذنوب في اآلیة السالفة الذكر
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن واإلثم والبغي بغیر الحق وأن 

) ٣٣(اآلیة )نا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمونتشركوا با� مالم ینزل بھ سلطا
  . سورة األعراف 

 :اضالل الناس-٥
: أن النبي صل هللا علیھ وسلم قال_ رضي هللا عنھ_عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

إن هللا ال یقبض العلم انتزاعاً ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض (( 
، اتخذ الناس رؤوساً جھاالً، فُسِئلوا فأفتوا بغیر علم العلماء، حتى إذا لم ُیبق عالماً 

  )١( )).فضلوا وأضلوا
  _ والعیاذ با�_و ھذا یكون آخر الزمان 

  . أن إفتاء الناس بغیر علم ضاللة لھم : والشاھد من الحدیث
أن یعتقد اإلنسان في نفسھ أو ُیعتقد فیھ أنھ من أھل : وقد نبھ أھل العلم أن من البالیا

واالجتھاد في الدین، ولم یبلغ تلك الدرجة، فیعمل على ذلك، وُیِعدَّ رأیھ رأیاً،  العلم
وخالفھ خالفاً، فتراه أخذ بعض جزئیات الشریعة ھادماً لكلیاتھا نسأل هللا السالمة 

  .والعافیة
  : وعلى الجملة

فالجاھل بأحكام هللا، ومن لم یتأھل للفتوى، ال یحل لھ بحال من األحوال أن یفتي 
  .أو یتكلم في دین هللا ما لیس لھ بھ علم كافي

وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حالل وھذا حرام : ( وقد قال سبحانھ
) ١٦(اآلیة)لتفتروا على هللا الكذب إن الذین یفترون علھ هللا الكذب ال یفلحون

 .سورة النحل 

  .وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
  

                                      
، )١٠٠: رقم/ ١/٣١(كیف یقبض العلم : أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب العلم، باب. متفق علیھ)  ١(

وظھور الجھل  والفتن في آخر الزمان  رفع العلم وقبضھ: ومسلم في صحیحھ كتاب العلم، باب
  .، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظھ)٢٦٧٣: رقم/ ٤/٢٠٥٨(
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  جالخاتمة والنتائ
الحمدهللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على المبعوث رحمة 
للعالمین أدى األمانة، ونصح األمة، وجاھد في هللا حق جھاده، وترك األمة على 

  .المحجة البیضاء، لیلھا كنھارھا، ال یزیغ عنھا إال ھالك أو مفتون 
  .عسى هللا أن ینفع بھ والحمد � الذي أتم علي نعمتھ بكتابة ھذا البحث، 

  :وألخص أھم النتائج التي توصلت إلیھا في النقاط التالیة

الفتوى مقام جلیل خطبھ، عظیم شأنھ، ال تكون إال لمن توفرت فیھ شروط  -١
 .االجتھاد المعتبرة عند األصولیین

الفتوى والقضاء وإن كانا متفقان في وصف االخبار عن حكم هللا تعالى، إال  -٢
 .ام قضائي بخالف الفتوى لھا اعتبار دیانيأن القضاء إلز

 .الفتوى تكون فرض كفائي في أحوال وفرض عیني في أحوال أخرى -٣
 .التساھل في الفتوى من كبائر الذنوب، حیث أنھا قول على هللا بغیر علم  -٤
 .تحقیق منھج الوسطیة واالعتدال في الفتوى، واتباع ما یقتضیھ الدلیل -٥
لم یتأھل للفتوى ال یحل لھ أن یتصدر للفتوى بحال الجاھل بأحكام هللا تعالى، و -٦

 .من ألحوال؛ لما یترتب علیھ من عواقب وخیمة  للفرد و المجتمع
  

وفیما یلي نتائج االستبانة التي تھدف بمواجھة األفكار الدخیلة البعیدة عن 
المنظور اإلسالمي في مصادر التشریع واالجتھاد في األحكام ورد الشبھات في 

عقل في األحكام الشرعیة دون الرجوع ألھل العلم واالختصاص بدراسة إعمال ال
إحدى المبادرات النوعیة التي ) مواجھة الفكر الضال حمایة أمة (نوعیة تحت مبادرة 

م ٢٠٣٠تشرف علیھا وحدة التوعیة الفكریة بجامعة الملك خالد والمواكبة لرؤیة 
  .بالمملكة العربیة السعودیة 

صل االجتماعي من أسباب التأثر السلبي بالشبھات الفكریة شبكات التوا% ٦٠-١
  .المعاصرة 

  .تحكیم العقل في األحكام الشرعیة % ٢٥ -٢
  .سؤال أھل العلم في الفتاوى الشرعیة % ٧٥ -٣

المواقع التي یتم الرجوع الیھا حین االستشكال في في مسألة % ٧٥
  .شرعیة ھي مواقع كبارھیئة العلماء 

شرعي مفتوحاً لقراءات متنوعة لكل قارئ مایفھمھ  فھم النص ال% ١٦ -٩
!!  
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  المصادر والمراجع

 :إتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .١
: المتوفى (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

مركز خدمة السنة والسیرة ، بإشراف د زھیر بن ناصر : تحقیق ) ھـ٨٥٢
، مجمع الملك فھد لطباعة )راجعھ ووحد منھج التعلیق واإلخراج(الناصر 

) بالمدینة(ومركز خدمة السنة والسیرة النبویة  -) بالمدینة(المصحف الشریف 
  .م  ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥األولى ، : الطبعة 

 :بن حبان اإلحسان في تقریب صحیح ا .٢
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، 

األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي : ترتیب) ھـ٣٥٤: المتوفى(الُبستي 
شعیب األرنؤوط، مؤسسة : حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ) ھـ ٧٣٩: المتوفى(

  .م  ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨ األولى،: الرسالة، بیروت الطبعة

 :أدب المفتي والمستفتي .٣
: المتوفى(عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصالح 

المدینة  -موفق عبد هللا عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم . د: المحقق) ھـ٦٤٣
  .م ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ -الثانیة : المنورة الطبعة

 :تيآداب الفتوى والمفتي والمستف .٤
بسام : المحقق) ھـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

  .١٤٠٨األولى، : دمشق الطبعة -عبد الوھاب الجابي، دار الفكر 

 :إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول .٥
) ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني 

الشیخ خلیل المیس : كفر بطنا قدم لھ -حمد عزو عنایة، دمشق الشیخ أ: المحقق
الطبعة األولى : والدكتور ولي الدین صالح فرفور، دار الكتاب العربي الطبعة

  .م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩

 :إعالم الموقعین عن رب العالمین .٦
: المتوفى(أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة 

أبو عبیدة مشھور بن حسن : دم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثارهق) ھـ ٧٥١
أبو عمر أحمد عبد هللا أحمد، دار ابن الجوزي : آل سلمان شارك في التخریج

  .ھـ  ١٤٢٣األولى، : للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة

 :أساس البالغة .٧
) ھـ٥٣٨: المتوفى(هللا  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار

: لبنان الطبعة - محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت : تحقیق
  .١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩األولى، 
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 :االستقامة .٨
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي 

: المحقق) ھـ٧٢٨: وفىالمت(القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
: المدینة المنورة الطبعة -محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود . د

  . ١٤٠٣األولى، 

 :أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي .٩
  .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦: بدون، الطبعة األولى: محمد ریاض، دار النشر: للدكتور

 :التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ .١٠
ن أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي عالء الدی

. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرین، د. د: المحقق) ھـ٨٨٥: المتوفى(
 -ھـ ١٤٢١األولى، : الریاض الطبعة/ السعودیة  -أحمد السراح ، مكتبة الرشد 

 م ٢٠٠٠

 :تحفة الطالب بمعرفة أحادیث مختصر ابن الحاجب .١١
: المتوفى(ء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفدا

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦: ، دار ابن حزم الطبعةالثانیة)ھـ٧٧٤

 :تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي .١٢
: المتوفى(أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي الشافعي 

د عبد هللا ربیع، المدرسان بكلیة  -سید عبد العزیز د : دراسة وتحقیق) ھـ٧٩٤
الدراسات اإلسالمیة والعربیة بجامعة األزھر ، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 

  .م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨األولى، : توزیع المكتبة المكیة الطبعة -وإحیاء التراث 

 :التعریفات .١٣
: المحقق) ـھ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني 

لبنان -ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشرافدار الكتب العلمیة بیروت 
  .م ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : الطبعة

 :تعظیم الفتیا .١٤
: المتوفى(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الدار األثریة الطبعة: المحقق) ھـ٥٩٧
  .م  ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧لثانیة ا

 :التمھید في تخریج الفروع على األصول .١٥
عبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدین 

بیروت  -محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرسالة . د: المحقق) ھـ٧٧٢: المتوفى(
  . ١٤٠٠األولى، : الطبعة
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 :تیسیر الوصول إلى قواعد األصول .١٦
الریاض، الطبعة : عبدهللا الفوزان، ، دار الفضیلة: لبغدادي الحنبلي، شرحلإلمام ا
  .م٢٠٠١ – ـھ١٤٢٢: األولى

 :جامع بیان العلم وفضلھ .١٧
أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

أبي األشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، المملكة : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(
  .م  ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤األولى، : ربیة السعودیة الطبعةالع

 :سنن الترمذي - الجامع الكبیر  .١٨
محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 

 - بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي : المحقق) ھـ٢٧٩: المتوفى(
  .بدون: م ، الطبعة ١٩٩٨: بیروت سنة النشر

لصحیح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الجامع المسند ا .١٩
 :صحیح البخاري = وسننھ وأیامھ 

محمد زھیر بن ناصر : محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي المحقق
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد (الناصر،  دار طوق النجاة 

 .١٤٢٢األولى، : الطبعة) الباقي

 :د األنیقة والتعریفات الدقیقةالحدو .٢٠
زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

بیروت  -مازن المبارك، دار الفكر المعاصر . د: المحقق) ھـ٩٢٦: المتوفى(
  . ١٤١١األولى، : الطبعة

 :حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء .٢١
إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني  أبو نعیم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن

م ثم ١٩٧٤ -ھـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -، السعادة )ھـ٤٣٠: المتوفى(
دار الفكر للطباعة  - ٢بیروت  - دار الكتاب العربي  - ١صورتھا عدة دور منھا 

ھـ بدون ١٤٠٩طبعة (بیروت  -دار الكتب العلمیة -٣والنشر والتوزیع، بیروت 
  ) .تحقیق

 :الرسالة  .٢٢
الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 

أحمد : المحقق) ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  .م ١٩٤٠/ھـ١٣٥٨األولى، : شاكر، مكتبھ الحلبي، مصر الطبعة

 :روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ .٢٣
عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم أبو محمد موفق الدین 

، مؤسسة )ھـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .م ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الطبعة الثانیة : الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة



  

   في العصر الحدیث خطورة التساھل في االجتھاد والفتوى
  

- ١٦٠٠ -  
 

  

 :الزھد والرقائق البن المبارك .٢٤
بن واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي  أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك

 –حبیب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمیة : المحقق) ھـ١٨١: المتوفى(
  .بدون: بیروت، الطبعة

 :شرح السنة .٢٥
محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

اویش، المكتب محمد زھیر الش-شعیب األرنؤوط: تحقیق) ھـ٥١٦: المتوفى(
  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، : دمشق، بیروت الطبعة -اإلسالمي 

 :شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم .٢٦
دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع : یوسف بن محمد علي الغفیص مصدر الكتاب

الكتاب مرقم آلیا، ورقم  http://www.islamweb.net الشبكة اإلسالمیة
  .دروس ١٠ -س الجزء ھو رقم الدر

 :سنن أبي داود .٢٧
أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي 

ِجْستاني  محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : المحقق) ھـ٢٧٥: المتوفى(السِّ
  بدون: بیروت ، الطبعة -العصریة، صیدا 

 :سنن ابن ماجھ .٢٨
: المتوفى(قزویني، وماجة اسم أبیھ یزید ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن یزید ال

  .بدون: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة: تحقیق) ھـ٢٧٣

 :شرح الكوكب المنیر .٢٩
تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف 

حیلي ونزیھ حماد، محمد الز: المحقق) ھـ٩٧٢: المتوفى(بابن النجار الحنبلي 
  .مـ ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة : مكتبة العبیكان الطبعة

 :شرح مختصر الروضة  .٣٠
سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 

عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة : المحقق ) ھـ٧١٦: المتوفى (
  .م  ١٩٨٧/ ـ ھ ١٤٠٧األولى ، : الطبعة 

 :صفة الفتوى والمفتي والمستفتي .٣١
أبو عبد هللا أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان النمیري الحّراني الحنبلي 

 -محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي : المحقق) ھـ٦٩٥: المتوفى(
  .١٣٩٧الثالثة، : بیروت الطبعة

  

 :أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق  .٣٢



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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عباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر أبو ال
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: ، عالم الكتب الطبعة)ھـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

 :القاموس المحیط .٣٣
: تحقیق) ھـ٨١٧: المتوفى(مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى 
محمد نعیم العرقُسوسي،  :مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

الثامنة، : لبنان الطبعة -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  .م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦

 :لسان العرب  .٣٤
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري 

 - الثالثة : بیروت الطبعة -، دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعىاإلفریقى 
  .ھـ ١٤١٤

 :مختار الصحاح .٣٥
: المتوفى(زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

الدار النموذجیة،  -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة : المحقق) ھـ٦٦٦
  .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا الطبعة -بیروت 

 :المدخل إلى السنن الكبرى .٣٦
علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  أحمد بن الحسین بن

محمد ضیاء الرحمن األعظمي، دار الخلفاء . د: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(
  .بدون: الكویت، الطبعة –للكتاب اإلسالمي 

 ):سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  .٣٧
بد الصمد الدارمي، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبھرام بن ع

حسین سلیم أسد الداراني، دار : تحقیق) ھـ٢٥٥: المتوفى(التمیمي السمرقندي 
 -ھـ  ١٤١٢األولى، : المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة

  .م  ٢٠٠٠

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ  .٣٨
 :وسلم 

: المحقق) ھـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري مسلم بن 
  .بدون: بیروت ، الطبعة -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 :معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة .٣٩
د بْن حَسْین بن َحسْن الجیزاني، دار ابن الجوزي الطبعة الطبعة الخامسة، : محمَّ

  .ھـ  ١٤٢٧
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 :معجم مقاییس اللغة .٤٠
) ھـ٣٩٥: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین 

م، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر عام النشر: المحقق
  .بدون: الطبعة

 :المعجم الوسیط .٤١
القادر حامد عبد / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة 

  .بدون: ،دار الدعوة، الطبعة)محمد النجار/ 

 :معرفة السنن واآلثار .٤٢
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 

عبد المعطي أمین قلعجي ، جامعة الدراسات : المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(
 -حلب (، دار الوعي )وتبیر-دمشق (، دار قتیبة )باكستان -كراتشي (اإلسالمیة 

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة)القاھرة -المنصورة (دار الوفاء ، )دمشق

 :المفاتیح في شرح المصابیح  .٤٣
ریُر الشِّیرازيُّ  ْیَدانيُّ الكوفي الضَّ الحسین بن محمود بن الحسن، مظھر الدین الزَّ

لجنة مختصة : ق ودراسةتحقی) ھـ ٧٢٧: المتوفى(الَحَنفيُّ المشھوُر بالُمْظِھري 
نور الدین طالب، دار النوادر، وھو من إصدارات إدارة : من المحققین بإشراف

  م ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣األولى، :وزارة األوقاف الكویتیة الطبعة -الثقافة اإلسالمیة 

 :ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِھیَّة .٤٤
ؤسسة الرسالة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، م

  .م  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤األولى، : لبنان الطبعة -بیروت 

 :الموافقات في أصول الشریعة .٤٥
العالمة بكر : ، تقدیم)ـھ٧٩٠: (أبو إسحاق الغرناطي الشاطبي، المتوفي: لإلمام

الریاض، دار ابن : أبو عبیدة مشھور آل سلیمان، دار ابن القیم: أبو زید، تعلیق
  .م٢٠٠٩ – ـھ١٤٣٠: عة الثالثةالطب. القاھرة: عفان

 :الورقات .٤٦
عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، 

عبد اللطیف محمد العبد ، . د: المحقق) ھـ٤٧٨: المتوفى(الملقب بإمام الحرمین 
  .بدون: بدون، الطبعة: دار النشر
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