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  شكر وتقدیر

، فأحمد اهللا " من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا  " – صلى اهللا علیھ وسلم –قال 

ا البحث، وأحب في ھذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر سبحانھ وتعالى أن أتمم لي ھذ

والتقدیر إلى عمادة البحث العلمي في جامعة الملك خالد؛ حیث قامت بدعم ھذا البحث 

جامعة الملك خالد تحت –ضمن برنامج المشروعات البحثیة بعمادة البحث العلمي 

  ) .٣٣(  تسلسل R.G.P . ١ /٣٣ / ٣٨: (رقم

یل والتقدیر الوفیر ، وأسأل اهللا لھم دوام التوفیق والسداد، فأقدم لھم الشكر الجز

  والحمد هللا رب العالمین

 



 - ٣١٥٠ -

لبح   :ملخ 

تعد دراسة تغیر الفتوى من صمیم المسائل المعاصرة لما استجد من مسائل 
وحصل من نوازل، وألن الفقھ متجدد والمسائل الفقھیة ال تنحصر، فقد وضع العلماء 

وى، ولضمان عدم خلو الوقائع عن أحكام شرعیة، وھذا ما قواعد عامة لضبط الفت
عبر عنھ العلماء بكون النصوص الشرعیة متناھیة والمسائل غیر متناھیة، ولكن 
الزالت ھنا بعض المسائل األصولیة التي بحاجة لنظر من المتخصصین، ومنھا ھذه 

ارع، ھو المسألة التي نحن بصددھا، وھي ھل التغیر المطلوب لمالئمة قصد الش
تغییر في الفتاوى أم تغیر في األحكام؟ وھذه ھي مشكلة البحث الرئیسة؛ ألن التشریع 
یتناول الفتوى والحكم الشرعي، وما ھو الفرق بینھما؟ وما ھو الثابت منھما وما ھو 
المتغیر؟ إلى غیر ذلك من أسئلة یحاول ھذا البحث الخروج بإجابات لھا، واتبع 

ج التحلیلي االستقرائي المقارن، وقد توصل الباحث إلى نتائج الباحث في البحث المنھ
أن للمفتي شروط یجب مراعاتھا لتجنب الزلل في الفتاوى، وأنَّ ھناك : من أھمھا

فرقًا بین تغیر الفتوى من جھة والنسخ والتقیید والتخصیص من جھة أخرى، وأنَّ 
ھم الضروریة، وأنَّ الفتوى مھمة في حیاة المسلمین بل ھي أھم من إقامة معایش

العلماء قد استنبطوا دلیل تغیر الفتوى من الكتاب والسنة واإلجماع والعقل وفعل 
الصحابة، وأنَّ التغیر المنصوص علیھ في قواعد الفقھ واألصول ھو تغیر للفتوى 

  .   ولیس تغیر للحكم الشرعي، ولكن جرى التعبیر عن الفتوى بالحكم الشرعي تساھًال
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Research Summary: 
  

The study of changing the fatwa is at the heart of 
the contemporary issues of the new issues and has 
been denied, because the jurisprudence is renewed and 
the jurisprudential issues are not limited. The scholars 
have established general rules to control the Fatwa and 
to ensure that the facts are not devoid of legitimate 
rulings. But there are still some fundamental issues that 
need to be considered by specialists, including the 
question we are dealing with. Is the change required to 
suit the purpose of the street a change in fatwas or a 
change in rulings? This is the main research problem, 
because the legislation deals with fatwa and shar'i 
ruling, and what is the difference between them? What 
is fixed and what is the variable? To other questions, 
this research attempts to come up with answers, and 
follow the researcher in the research method of 
analytical inductive comparative, the researcher And 
that there is a difference between changing the fatwa on 
the one hand and copying and restriction and allocation 
on the other, and that the fatwa is important in the lives 
of Muslims, but is more important than the 
establishment of their necessary living, and that 
scientists have developed a guide to change The fatwa 
of the Qur'aan, Sunnah, consensus, reason, and the 
Sahaabah. The change stipulated in the rules of fiqh 
and the fundamentals is a change to the fatwa and not a  

change to the Islamic ruling.   
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  :أھداف البحث
  :یھدف ھذا البحث لبیان ما یأتي

إبراز تكامل الشریعة ورؤیتھا المتكاملة للموضوعات الفقھیة من كل  -
 .جوانبھا وزوایاھا حتى أنھا لم یترك فیھا شيء

تعزیز الثقة في الفقھاء وفي الفقھ وتجدده وعدم رمي الفقھ أو  -
 .الفقھاء بما تلوكھ ألسن الجھال

  .عب باسم تغیر الفتوىعدم ترك مجال للتال -
  :أھمیة البحث

  :تكمن أھمیة البحث في النقاط التالیة
 .أھمیة الفتوى فھي بیان لحكم اهللا تعالى ومراده -١
أھمیة مواكبة العصر فتغیر الفتوى باب من األبواب المھمة  -٢

 .لبیان أحكام النوازل
  .أھمیة ضبط ما یتغیر وما ال یتغیر في األحكام والفتاوى -٣
  : البحثمشكلة وأسئلة

  :تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال الرئیس في ھذا البحث وھو
ما ھي مواطن التغییر في األحكام والفتاوى؟ ولإلجابة علیھ ال بد من اإلجابة 

  :على األسئلة المتفرعة التالیة
 ما الفتوى الشرعیة؟ -١
 ما الحكم الشرعي؟ -٢
 ما التغییر؟ -٣
 ھل تتغیر الفتوى؟ -٤
 شرعي؟ھل یتغیر الحكم ال -٥
 ما دلیل تغیر الفتوى؟ -٦
 ما الفرق بین تغیر الفتوى والنسخ والتقیید والتخصیص؟ -٧
  ما الفرق بین الحكم الشرعي والفتوى؟ -٨
  :منھج البحث

اتبع الباحث في بحثھ المنھج االستقرائي التحلیلي المقارن، حیث عمد إلى 
تفسیر النصوص الشرعیة التي تتكلم عن ثبات التشریع وعن تغیره، ثم استعرض 

العلماء لھذه النصوص، سواء كانت ھذه التفسیرات نصیة أو عملیة، وقارن بین ھذه 
  .األقوال، ثم حلل محل الخالف واستنتج ما یجیب عن أسئلة البحث

  :خطة البحث
  .یتكون ھذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

  :المقدمة
  .التعریف بمصطلحات البحث: المبحث األول

  .التعریف بالفتوى في اللغة واالصطالحالمطلب األول 
  .التعریف بالفتوى في اللغة: المسألة األولى
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  .التعریف بالفتوى في االصطالح: المسألة الثانیة
  .التعریف بالحكم الشرعي في اللغة االصطالح: المطلب الثاني

  .التعریف بالحكم في اللغة: المسألة األولى
  .رعي في االصطالحالتعریف بالحكم الش: المسألة الثانیة

  .التعریف بالتغییر في اللغة واالصطالح: المطلب الثالث
  .التعریف بالتغییر في اللغة: المسألة األولى
  .التعریف بالتغییر في االصطالح: المسألة الثانیة

  .الفرق بین تغیر الفتوى وما یشابھھا: المطلب الرابع
  .الفرق بین الفتوى واالجتھاد: المسألة األولى

  .الفرق بین الفتوى والقضاء: سألة الثانیةالم
  .الفرق بین تغیر الفتوى وما یشابھھ: المطلب الرابع

  .الفرق بین تغیر الفتوى والنسخ: المسألة األولى
الفرق بین تغیر الفتوى والتخصیص : المسألة الثانیة

  .والتقیید
  .أركان تغیر الفتوى: المبحث الثاني

  .المفتي: المطلب األول
  .المستفتي: الثانيالمطلب 

  .الفتوى: المطلب الثالث
  .التغییر: المطلب الرابع

  .دراسة تغیر الفتوى والحكم من ناحیة شرعیة: المبحث الثالث
  .حاجة الناس للفتوى وخطورة منصب اإلفتاء: المطلب األول
  .تغیر الفتوى عند األصولیین والفقھاء: المطلب الثاني
  .في التشریعأثر تغیر الفتوى : المطلب الثالث
  .دلیل تغیر الفتوى وحجیتھ: المطلب الرابع

  .الثابت والمتغیر في الفتاوى واألحكام: المطلب الخامس
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  :المقدمة
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سید ولد آدم أجمعین نبینا 

  .. وبعدملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
هللا العلماء فإن تعلم العلم الشرعي مقصود لمعرفة مراد اهللا تعالى، وقد مدح ا

َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم : "والسالكین سبیلھم فقال تعالى
من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل اهللا لھ : "ملسو هيلع هللا ىلص، وقال ]١١:المجادلة" [َدَرَجاٍت

دین من أھم ، ولما كانت معرفة الحكم الشرعي والفقھ في ال)١("بھ طریقا إلى الجنة
مطالب العلماء، كان االھتمام من العلماء بالحكم الشرعي واستنباطھ من أھم مھمات 

من یرد اهللا بھ : "ملسو هيلع هللا ىلصالعلوم، ومن ھنا جاءت أھمیة الفقھ في الدین، وقد قال النبي 
 أعني –، وكانت الفتوى ھي المعبرة عن ھذه العملیة )٢("خیرا یفقھھ في الدین

 فالفتوى ھي التعبیر عن مراد -شرعي واستنباط الحكم منھعملیة العنایة بالنص ال
اهللا تعالى، وقد تھیب العلماء ھذا المقام وأعطوه حقھ، وكانوا یتدافعون الفتوى فیما 
بینھم، خشیة الزلل فیھا، ولھذا كانت مسائل الفتوى شدیدة األھمیة، وحازت على 

، وكانت من أھم ھذه المسائل إلخ...اھتمام من علمائنا بالتمحیص والتحریر والتقیید 
مسألة تغیر الفتوى، وتردد الفتوى بین الثبات والتغیر، وكذا تردد الحكم الشرعي بین 
الثبات والتغیر، وكان ال بد من بیان وتحریر ھذه المسائل المھمة، وعلیھ حاول 
الباحث في ھذا البحث تحلیل ھذه المسائل، وبیان ما یراه فیھا، فإن أصاب فمحض 

  . من اهللا، وإن أخطأ فھذه عادة البشر، واهللا المستعاننعمة
  

                                                           

، وسنن )٢٢٣(برقم) ١/٨١(، وسنن ابن ماجھ )٣٦٤٣(برقم) ٣/٣٥٤( سنن أبي داود)١(
) ١/٤٤(صحیح ابن ماجھ: صحیح، انظر: ، وقال األلباني)٢٦٤٦(برقم) ٥/٢٨(الترمذي

 ).٢٢١(برقم
 ). ١٠٣٧(برقم) ٢/٧١٩(، ومسلم )٧١(برقم) ١/٢٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٢ (
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  املبحث األول

  التعريف مبصطلحات البحث

قبل الخوض في غمار البحث، جرت عادة الباحثین أن یبینوا مصطلحات 
البحث، حتى یحیلوا علیھا إن أتى ذكرھا في ثنایا البحث، وال یحتاجون لتكرارھا كل 

ث في ھذا المبحث بالتعریف بمصطلحات البحث وھي ما وردت، وعلیھ فسیبدأ الباح
الفتوى، والحكم الشرعي، والتغیر، ثم بیان الفرق بین مصطلح تغیر الفتوى وما 

  : یشابھھا، فخرج ھذا المبحث في أربعة مطالب
  .التعریف بالفتوى في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  .الصطالحالتعریف بالحكم الشرعي في اللغة وا: المطلب الثاني
  .التعریف بالتغیر في اللغة واالصطالح: المطلب الثالث
  .الفرق بین تغیر الفتوى وما یشابھھا: المطلب الرابع

  اطب اول

  ارف وى  ا واطح

  .في ھذا المطلب سیتناول الباحث تعریف الفتوى في اللغة واالصطالح

لى أل لفت لغة: لمسألة  ي   .تع

اسم مصدر من أفتى، وأما مصدرھا األصلي فھو اإلفتاء، والفتوى : فتوى والفتیاال
  .)١(والفتیا اسمان یوضعان موضع المصدر

الجواب في الحادثة، الفتیا والفتوى الجواب عما یشكل من األحكام، : الفتوى لغة
] ١٢٧: النساء"[َوَیْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء: "ویقال استفتیتھ فأفتاني بكذا، قال تعالى

َأْفُتوِني ِفي : "، وقال]١١: الصافات"[َفاْسَتْفِتِھْم َأُھْم َأَشدُّ َخْلًقا: "وقال
  .)٢(]٤٣: یوسف"[ُرْؤَیاَي

، وفي )٣(إذا أجابھ واالسم الفتوى: یقال أفتاه في المسألة یفتیھ: وقال في النھایة
  .)٤("وإن أفتاك الناس وأفتوك: "الحدیث

یجوز الفتح : بانھ لھ، والجمع فتاِوي بكسر الواو على األصل، وقیلأ: وأفتاه في األمر
  .)٥(للتخفیف

                                                           

 ).١٥/١٤٥(، لسان العرب)٨٥٣١( تاج العروس)١(
 ).٥٥٠(التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي:  انظر)٢(
 ).١٥/١٤٥(، لسان العرب)٣/٤١١(النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر:  انظر)٣(
ح الترغیب صحی: حسن لغیره، انظر: ، وقال األلباني)١٨٠٣٥(برقم) ٤/٢٢٨( مسند أحمد )٤(

 ).١٧٣٤(برقم) ٢/١٥١(والترھیب
 ).٨٥٣١(، ولسان العرب)١٧٠٢( القاموس المحیط للفیروزآبادي)٥(



 - ٣١٥٦ -

والفتوى مشتقة من اسم الفتى، وھو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنھ یقوي ما 
  .)١(أشكل بیانھ فیشب ویصیر فتیًا قویًا

معتل فتى الفاء والتاء والحرف ال: فللفتوى أصالن اإلبانة، والفتوة، قال ابن فارس
  . )٢(على تبیین حكم: یدل على طراوة وجدة، واآلخر: أحدھما: أصالن

لثانية ال: لمسألة  الص لفت في  ي    .تع

البد أن المعنى اللغوي مقدمة أساسیة لفھم المعنى االصطالحي، وقد عرف العلماء 
  : الفتوى بعدة تعریفات منھا

 . )٣("إباحة إلزام أو إخبار عن اهللا تعالى في : "عرفھا القرافي بقولھ -
 .)٤("بیان حكم المسالة: اإلفتاء: "وقال الجرجاني -
 .)٥("اإلفتاء ھو اإلخبار بالحكم من غیر إلزام: "وقال البناني -
  . )٦("تبیین الحكم الشرعي للسائل عنھ: "قال البھوتي -

من خالل التعریفات السابقة ومن خالل النظر إلى معنى الفتوى اللغوي باعتبارھا 
بیان الحكم الشرعي في قضیٍة جوابًا لسؤال : ة فیمكننا تعریف الفتوى بأنھاإجاب

  .سائل

ي لتع   .ش 

البی��ان عب��ارة ع��ن الك��شف ع��ن ال��شيء، وھ��و ج��نس ف��ي   : بی��ان الحك��م ال��شرعي     
التعریف یشمل ك�ل بی�ان، وبإض�افتھ إل�ى الحك�م ال�شرعي یخ�رج م�ا س�واه؛ وذل�ك ألن            

 فال�سائل ی�سأل ع�ن الحك�م ال�شرعي، وإن ك�ان         موضوع الفت�وى ھ�و الحك�م ال�شرعي،        
  .یصدق على غیره من حیث اللغة، ولكن كالمنا على الفتوى الشرعیة

العتبار معنى الفتوى اللغوي فال تكون الفتوى ابتداء، وإنما جوابًا       : جوابًا لسؤال      
 وق�د  عن سؤال، بخالف االجتھاد والذي قد یكون جوابًا لسؤال أو لبیان واقعة ابت�داًء،   

  .یكون لقضیة موجودة، أو افتراضیة، أما الفتوى فال تكون إال إجابة لسؤال
ألن ھذا حكم للفتوى ول�یس      " من غیر إلزام  "حذفنا من التعریفات السابقة قولھم           

  .بیان لماھیتھا، ومما یعاب على التعاریف إدخال األحكام في الحدود

                                                           

، المعجم )٢/٣٨٢(المحیط في اللغة: ، وانظر)٢/١٢٢( المغرب في ترتیب المعرب)١(
 ).١٥/١٤٨(،  لسان العرب البن منظور )٢/٦٧٣(الوسیط

 ).٤/٤٧٣(  معجم مقاییس اللغة البن فارس )٢(
 ).٤/١٢١(  الفروق للقرافي )٣(
 ).١/٩٩(، ودستور العلماء )١/٤٩(  التعریفات للجرجاني )٤(
وبنحوه موجبات تغیر الفتوى بتغیر ) ٢/٤٠١(  حاشیة العالمة البناني على جمع الجوامع )٥(

 .الزمان والمكان محمد الحسن الددو مؤتمر الكویت
 ).٣/٤٨٣(  شرح منتھى اإلرادات )٦(
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ب اطا  

ا  رم ا فرحاطوا   

  .في ھذا المطلب سیتناول الباحث تعریف الحكم الشرعي في اللغة واالصطالح

لى أل للغة: لمسألة  لحك في  ي    .تع

المنع، والقضاء، والعدل، والعلم، : یأتي الحكم في اللغة ویراد بھ عدة معان منھا
  .)١(والفقھ

المنع یقال َحَكْمُت علیھ بكذا إذا القضاء وأصلھ : الُحْكُم: "قال صاحب المصباح المنیر
  .)٢("منعتھ من خالفھ فلم یقدر على الخروج من ذلك

معروف حكم یحُكم ُحْكمًا، واهللا عّز وجّل الحاكم العدل، والَحَكم : الُحْكم"وقال ابن درید
  . )٣("العدل في ُحْكمھ

  .)٤(" أي علمًا وفقھا،]١٢:مریم"[َوآَتْیَناُه اْلُحْكَم َصِبیا" العلم والفقھ : والحكم" 
  .أما الشرعي فنسبة إلى الشرع

لثانية ال: لمسألة  الص عي في  لش لحك  ي    .تع

للحكم الشرعي تعریفات عند األصولیین وتعریفات مختلفة عند الفقھاء،      
  :وسأعرض أبرزھا ھنا

  .عند األصولیین  - أ
 .)٥("خطاب الشارع المفید فائدة شرعیة"عرفھ بعضھم بأنھ  -١
) الناس(خطاب اهللا المتعلق بأفعال العباد أو : "رفھ البعض بأنھوع -٢

  .)٦()"التام العقل(أو 

                                                           

، والمحك���م والمح���یط )١/١٤٥(صباح المنی���ر ف���ي ش���رح غری���ب ال���شرح الكبی���ر للفی���ومي   الم���) ١(
، )١/٧٢(، ومخت��ار ال��صحاح لل��رازي )٣/٢١٠(، والق��اموس المح��یط للفیروزآب��ادي )٣/٥١(األعظ��م

،وال��صحاح ف��ي اللغ��ة  )٣١/٥١٠(،وت��اج الع��روس للزبی��دي )١٢/١٤١(ول��سان الع��رب الب��ن منظ��ور 
 ).١/١٤١(للجوھري

 ).١/١٤٥(یر في غریب الشرح الكبیر للرافعي المصباح المن)٢(
 ).١/٥٦٤( جمھرة اللغة البن درید)٣(
 ).١/٤٧٥( تھذیب اللغة)٤(
ف�األقرب أن یق��ال ف��ي ح�د الحك��م ال��شرعي أن�ھ خط��اب ال��شارع    : "وھ�ذا ھ��و اختی�ار اآلم��دي ق��ال  ) ٥(

 ).١/١٣٦(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي" المفید فائدة شرعیة
ف حك���اه كثی���ر م���ن العلم���اء م���نھم اآلم���دي، وتق���ي ال���دین ال���سبكي، والزرك���شي،   وھ���ذا التعری���)٦( 

التوض�یح ف�ي   " فینبغي أن یقال بأفعال العباد: "والمرداوي، واستحسن ھذا القید صدر الشریعة، قال     
/ ١(، وانظ��ر اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام لآلم��دي )٢٦/ ١(ح��ل غ��وامض التنق��یح للبخ��اري عبی��داهللا  

، )٩٢،٩١/ ١(، والبح���ر المح���یط ف���ي أص���ول الفق���ھ للزرك���شي    )١/٤٤(ي،واإلبھ���اج لل���سبك )١٣٥
 ).٢/٧٩٧(والتحبیر شرح التحریر للمرداوي
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 .)١("خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفین: "وعرفھ البعض بأنھ -٣
خطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفین، : " وعرفھ البعض بأنھ -٤

 .)٢("باالقتضاء، أو التخییر
الى المتعلق بأفعال المكلفین خطاب اهللا تع"بأنھ : وعرفھ البعض -٥

، وحكى ھذا القول جمع كبیر )٣("باالقتضاء، أو التخییر، أو الوضع
من المتقدمین، وغالبیة المتأخرین، حتى شاع بینھم وكأنھ اتفاق، 
ومن ھؤالء ابن اللحام البعلي، ذكره في المختصر في أصول 

، وصدر الشریعة في )٥(، والشوكاني في اإلرشاد)٤(الفقھ
 .، وغیرھم)٦(وضیحالت

: وبعد النظر في التعاریف السابقة، فالظاھر أن التعریف المختار عند األصولیین ھو
  ".خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفین باالقتضاء أو التخییر أو الوضع"

 .تعریف الحكم الشرعي عند الفقھاء - ب
  : فمنھاوورد عن الفقھاء تعریفات كثیرة للحكم الشرعي، سأورد أبرزھا 

ما ثبت بالخطاب، أو مقتضى : عرف بعض الفقھاء الحكم الشرعي بأنھ -١
خطاب الشارع، وھذا أبرز تعریف عند الفقھاء، واألكثر شھرة عنھم، 

ما ثبت بالخطاب، : في اصطالح الفقھاء: " قال في القاموس الفقھي
 . )٧("كالوجوب، والحرمة

                                                           

الحكم عندنا عبارة عن : "  وھذا التعریف ذكره الغزالي، واآلمدي، قال الغزالي في المستصفى)١( 
أصول األحكام ، واإلحكام في )١/٤٥(المستصفى للغزالي" خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفین

 ).٥٠ – ١/٤٧(، وحاشیة البناني على جمع الجوامع)١٣٩/ ١(لآلمدي
وھو قول الرازي، وحكاه تقي الدین السبكي، واآلمدي، والزركشي، ونسبھ صدر الشریعة ) ٢(

إنھ الخطاب المتعلق بأفعال المكلفین، باالقتضاء، : قال أصحابنا: "لألشعري، ثم انتقده، قال الرازي
، واإلحكام في أصول األحكام )١/٤٣(، واإلبھاج للسبكي)١/١٠٧(المحصول للرازي" أو التخییر

، والبحر المحیط )٢٨- ١٩/ ١(، والتوضیح في حل غوامض التنقیح)١٣٩/ ١(لآلمدي
 ).١/٩١(للزركشي

وھذا التعریف نسبھ كال من اإلسنوي، والمرداوي البن الحاجب، وكذا نسبھ المرداوي للرازي، ) ٣(
التقریر " ویزاد في تعریفھ بما سبق أو وضعا: "  ابن الھمام، قال ابن األمیر الحاجوھو اختیار

/ ٢(، والتحبیر شرح التحریر)١/٤٨(، والتمھید لإلسنوي)٢/١٠٣(والتحبیر البن أمیر حاج
٨٠٠،٨٠١.( 

 ).١/٣٠(المختصر في أصول الفقھ للبعلي) ٤(
 ).١/٢٣(إرشاد الفحول للشوكاني) ٥(
 ).٢٨-١/١٩(ل غوامض التنقیحالتوضیح في ح) ٦(
" ، وذكر ھذا ابن اللحام البعلي مع تتمتھ عنده كما سبق )١/٩٦(القاموس الفقھي ألبي حبیب ) ٧(

 ).١/٥٧(المختصر في أصول الفقھ" قیل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره
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 .)١("ى آخرإسناد أمر إل: "وعرفھ بعض الفقھاء كذلك بأنھ -٢
والشك أن تعریف الفقھاء ھو من الناحیة المجازیة، ألنھم یطلقون الحكم الذي 
ھو مصدر على مقتضاه أو أثره، وھو المفعول، ولكن ھذا التجّوز إذا تعارف 

علیھ أصحاب الفن یصیر حقیقة اصطالحیة ال إنكار علیھا، وھذا ما قالھ صدر 
بالخطاب، كالوجوب والحرمة مجازا الفقھاء یطلقونھ على ما ثبت :" الشریعة

بطریق إطالق اسم المصدر على المفعول، كالخلق على المخلوق، لكن لما شاع 
  .)٢("فیھ صار منقوال اصطالحیًا وھو حقیقة اصطالحیة

  :العالقة بین المعنى اللغوي والشرعي للحكم
 والشك أن األحكام الشرعیة بمعناھا االصطالحي متضمنة لھذه المعاني، فھي

مانعة لملتزمھا من الخروج علیھا، ومانعة من الفساد، والظلم، وفیھا معنى الحكم 
، وفیھا معنى المنع الظاھر باالمتثال، )٣(لذلك سمي القاضي حاكما، ألنھ یمنع التظالم

وھي كذلك عادلة ال جور فیھا؛ ألن مصدرھا العدل سبحانھ، ومصدرھا العلیم ففیھا 
  .وھي قاضیة بین العبادأصل العلم ولیس جزًءا منھ، 

  اطب اث

  ارف ر  ا واطح

  .وسیتناول الباحث في ھذا المطلب تعریف التغیر لغة واصطالحًا

لى أل ي لتغي� لغة: لمسألة   :تع

تغیر یتغیر تغیرًا، وَتَغیَِّر فالن عن حالھ فھو : تُغیر مصدر للفعل تغیَّر، یقال     
َمَرْرت برجل : مشتق من غیر، یقال: ر، والتغییر مشتق من غیر، قال الزجاجُمَتَغیِّ

ما من قوم یعمل فیھم بالمعاصي، یقدرون : "غیرك، أي لیس ِبَك، جاء في الحدیث
  .)٤("على أن یغیروا ثم ال یغیروا إال یوشك أن یعمھم اهللا منھ بعقاب

إال دانقًا، :  َغْیَر دانق، معناهھذا درھٌم: ویأتي غیر بمعنى االستثناء مثل قولك     
، على قول من قال أن ]٧:الفاتحة" [َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھْم: "ومنھ قول اهللا تعالى

  .)٥(غیر لالستثناء

                                                           

ألحكام العلم با" رجح ھذا القول التفتازاني في التلویح عند تعریف الفقھ والفقھ كما عرفھ ) ١(
بل : "، قال)١/٢٢(شرح التلویح على التوضیح للتفتازاني" الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة

: وحكاه األمیر باد شاه الحنفي عند تعریف الفقھ كذلك قال" المراد النسبة التامة بین األمرین
 )١/١٠(تیسیر التحریر" الحكم إسناد أمر إلى آخر إیجابًا أو سلبًا"
 ).١/٢٥(یح في حل غوامض التنقیح التوض )٢(
 ).١٢/١٤١(لسان العرب) ٣(
السلسلة : صحیح، انظر: ، وقال األلباني)٤٣٤٠(برقم ) ٤/٢١٤( سنن أبي داود )٤(

 ).٣٣٥٣(برقم) ٩/١٣٣(الصحیحة
 ).٥/٣٤(، لسان العرب)٣/٩٨(تھذیب اللغة) ٥ (
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والمغیر ھو الذي یقوم بالتغییر، وفي اللغة یطلق المغیر على الذي ُیَغیِّر على      
  .)١(بعیره أداتھ لُیریحھ ویخفِّف عنھ

َتَحوََّل، وَغیََّرُه َجَعَلھ َغْیَر ما : ویأتي التغیر بمعنى التحویل، َتَغیََّر الشْيُء عن حالھ     
َذِلَك ِبَأنَّ اللََّھ َلْم َیُك ُمَغیًِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَھا َعَلى : "َكاَن، وَغیََّرُه َحوََّلُھ وَبدََّلُھ، قال تعالى

معناه َحتَّى ُیبدُِّلوا ما َأَمَرُھم : ، قال ثعلب]٥٣: األنفال"[ِسِھْمَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُف
  . )٢(اهللا، ومنھ وَأْرٌض َمِغیَرٌة، بالَفْتح، وَمْغُیوَرٌة، َأي َمْسقیٌَّة َأو َمْمُطوَرة

ویأتي التغیر بمعنى المبادلة، ومنھ غارني الرجل یغورني إذا وداك من الدیة،      
ادلة؛ ألن الدیة بدل القود؛ ألن القتل یجب فیھ القود فغیر القود من المغایرة وھي المب

 .)٣(بالدیة فسمیت الدیة غیرًا

 أن التغییر تدور معانیھ على التحویل والتبدیل، وما عدا ھذا فھو على :لخالصة

  .سبیل المجاز ال الحقیقة، واهللا أعلم

الحا: لمسألة لثانية ي لتغيي ص   :تع

التغییر أقواًال ولعل كل من استخدم اللفظ عبر عنھ وعرفھ بما یرید، قیل في تعریف 
  :وعلیھ سأستعرض ھنا التعریفات التي وقفت علیھا، فمنھا

  .)٤(ھو إحداث شيء لم یكن قبلھ: التغییر -
 .)٥(ھو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى: التغیر -
يء دون ذاتھ، یقال غیر لتغییر صورة الش: أحدھما: التغییر یطلق ویراد بھ شیئان -

لتبدیلھ بغیره نحو غیرت غالمي ودابتي : داره إذا بناھا غیر الذي كان، الثاني
 .)٦(أبدلتھا بغیرھما

  .)٧(والتغییر قد یكون في ذات الشيء، أو جزئھ، أو الخارج عنھ
فالتعریف األول أقرب إلى االبتداع واإلحداث ولیس تغییرًا لما ھو محدث أو موجود، 

یف الثاني ال یعبر عن التغییر في ذات الشيء ومتعلقاتھ بل بتحول الشيء والتعر
وانتقالھ بین حاالتھ، والتعریف الثالث لم یعرف التغییر بل ذكر مكانھ، ولعل المقصود 

: تبدیل الحكم في الفتوى بغیره لسبب، وتغییر الفتوى: بتغییر الحكم الشرعي ھنا ھو
  . أعلمھو تبدیل الفتوى بغیرھا لسبب، واهللا

                                                           

/ ١(عال المتعدیة بحرف و معجم األف) ٢٨٨- ١٣/٢٨٦(وتاج العروس ) ٨/١٦٧( تھذیب اللغة )١(
 ).١٤- ٦/١٢(، والمحكم والمحیط األعظم )٢٦٥

، )١/٣٣٢٦(، تاج العروس)١/٥٨٣(، القاموس المحیط)٦/١٢(المحكم والمحیط األعظم) ٢ (
 ).٥/٣٤(لسان العرب

 ).٥/٣٤(، لسان العرب)١/٣٣٢٦(تاج العروس) ٣ (
 ).٢٢٤/ ١(، دستور العلماء )٦٣/ ١( التعریفات )٤(
 ).١/١٠٣(والتوقیف على مھمات التعاریف ) ٦٣/ ١(ریفات  التع)٥(
 ).١/٤٧٨(، و معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة )١/١٠٣( التوقیف على مھمات التعاریف )٦(
 ).١/٢٩٤( الكلیات )٧(
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ي   .ش لتع

  . ألن أصل كلمة التغییر في اللغة ھي التبدیل فأثبتناه اعتبارًا للمعنى اللغوي:تبدیل
 التبدیل ھو في الفتوى ولیس في أصل الحكم؛ ألن الحكم ھو خطاب :الحكم في الفتوى

  .اهللا وخطاب اهللا ال یتغیر، وقیدنا الحكم بالفتوى حتى یظھر المراد
م التغییر، حتى تصدق حقیقة التغییر ال بد من تبدیل الحكم في الفتوى  من لواز:بغیره

  . بغیره وإال فال تغییر
 قید في التعریف لبیان الواقع ؛ ألن التغییر ال یكون إال لموجب أو سبب :لسبب

اقتضى بنظر المفتي تغیر الحكم لتأثر الفتوى بھذا السبب كتغیر الزمان أو المكان أو 
  .إلخ...المصلحة 

راب اطا  

 وى ور ا ن رقا  

ھناك ما یشبھ تغیر الفتوى ولكنھ لیس مما یقصد العلماء، وھنا سیتحدث الباحث      
التخصیص، وسیبین الفرق بین -التقیید –عن تغیر الفتوى وما یشبھھا وھو النسخ 

  .ییدتغیر الفتوى والنسخ، ثم الفرق بین تغیر الفتوى والتخصیص والتق

لى لنسخ: لمسألة أل   .لف بي تغي لفت 

تقدم معنا أن تغیر الفتوى ھو تحویلھا وتبدیلھا، بینما النسخ ھو رفع للحكم      
رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي : وإلغاؤه ومحو لھ فقد قیل في تعریف النسخ

الف تغیر الحكم والنسخ ال یكون إال في زمن النبوة وال یكون بعدھا، بخ، )١(متأخر
 ویقع في كل العصور إذا وجدت دواعیھ -كما سیأتي معنا-فقد وقع في زمن النبوة 

  .وموجباتھ
فلذلك ال تجد فیھا بعد : "ملسو هيلع هللا ىلصیقول الشاطبي في نفي النسخ بعد زمن النبي      

كمالھا نسخًا، وال تخصیصًا لعمومھا، وال تقییدًا إلطالقھا، وال رفعًا لحكم من 
بحسب عموم المكلفین، وال بحسب خصوص بعضھم، وال بحسب زمان أحكامھا، ال 

دون زمان، وال حال دون حال، بل ما أثبت سببًا؛ فھو سبب أبدًا ال یرتفع، وما كان 
شرطًا؛ فھو أبدًا شرط، وما كان واجبًا؛ فھو واجب أبًدا، أو مندوبًا فمندوب، وھكذا 

بقاء التكلیف إلى غیر نھایة؛ لكانت جمیع األحكام؛ فال زوال لھا وال تبدل، ولو فرض 
  .)٢("أحكامھا كذلك

وال شك أن بینھما أوجھ شبة ولكنھما ال ینطبقان، فالنسخ محو للحكم ورفع لھ      
كرفع حكم الشیخ والشیخة إذا زنیا فاجلدوھما البتة، وأما تغیر الفتوى فلیس فیھ 

، وإنما ھو االجتھاد في رفع، وال یحق للمفتي رفع الحكم الذي ھو خطاب اهللا تعالى

                                                           

 ).٢/٤٨٩( بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )١(
 ).١/١٠٩( الموافقات للشاطبي )٢(
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الفتوى بتبدیل إنزال حكم بحكم آخر على واقعة معینة لسبب معتبر، فإذا زال السبب 
  عاد الحكم كسابقھ، 

والنسخ ال یكون باالجتھاد فھو توقیفي، وال یجوز أن ینسخ المجتھد، بینما تغیر      
  . )١(الفتوى من حق المجتھد أن یغیر فتواه بناء على سبب مغیر

والنسخ متعلق بالحكم الشرعي ولیس باالستنباط منھ وال تنزلھ على الواقع،       
بخالف التغییر الذي نعنیھ ھنا فھو تغیر للفتوى وھو تغیر تنزیل الحكم على المحل 

  .لسبب معتبر
، )٢(والنسخ قد یكون للحكم دون الرَّْسم، أو للرسم دون الحكم، أو للرسم والحكم     

  .ى فال عالقة لھ بالرسم، وإنما ارتباطھ بتنزیل الحكم على محلھأما تغیر الفتو
والنسخ قد یكون إلى بدل وقد یكون إلى غیر بدل، وأما تغیر الحكم فال یكون إلى       

غیر بدل؛ ألن ھذا نسخ ولیس للمجتھد النسخ؛ وألن ھذا یجعل الواقعة خالیة عن 
  .حكم هللا فیھا وھذا ممتنع عقًال وشرعًا

لتقيي: ة لثانيةلمسأل لتخصي    .لف بي تغي لفت 

سبق معنا تغیر الفتوى وتعریفھ وبیانھ، ونبین ھنا تعریف التخصیص والتقیید       
اللفظ المطلق : "، والتقیید ھو)٣("قصر العام على بعض أفراده: "فالتخصیص ھو

  .)٤("الذي اقترن بھ ما یقلل من شیوعھ وانتشاره
عریفات یظھر أن التخصیص والتقیید یبقى معھما من حكم اللفظ ما یصح من الت      

استعمالھ، فالتخصیص والتقیید رفع بعض الحكم، ال كلھ، بینما تغیر الفتوى تغییر 
  .لكل الفتوى ال بعضھا لسبب

ویظھر كذلك أن التخصیص والتقیید ال یكونان إال بنص أو إجماع فال یكون      
، بخالف تغیر الفتوى فھي مبینة على االجتھاد )٥(جتھادالتخصیص والتقیید باال

  . والنظر في األسباب الموجبة لتغیر الفتوى
والتخصیص والتقیید ھما في الحقیقة بیان ما أرید من اللفظ العام والمطلق على 
الترتیب، فالعام مع الخاص والمطلق مع المقید ھما كالكالم الواحد المسوق لبیان 

ال تعارض بینھما بل یأتي المخصص والمقید لبیان القدر الذي الحكم الشرعي، و
.یتناولھ اللفظ، وتغییر الفتوى یختلف عنھما فھو تغییر لوجود موجب یقتضي التغییر

                                                           

ه، بحث مقدم ١٤٢٨ا ضوابطھا آثارھا محمد یسري إبراھیم الطبعة األولى الفتوى أھمیتھ:  انظر)١(
ه، ١٤٢٨لنیل جائزة نایف بن عبدالعزیز العالمیة للسنة النبویة والدراسات اإلسالمیة لعام 

 .بتصرف
 ).٣/٧٨٠( العدة في أصول الفقھ )٢(
 ).٢/٧١٥( تشنیف المسامع بجمع الجوامع )٣(
 ).١/٣٦٠(، ومسلم الثبوت)٢/١٠٢(روضة الناظر: ، وانظر)١٢٤ ( المطلق والمقید، الصاعدي)٤(
 .الشتراطنا في المقید والمخصص أن یكون نصًا، أو إجماعًا) ٥ (
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  املبحث الثاني

  أركان تغري الفتوى
  

تغیر الفتوى عملیة متكاملة لھا أركان ككل العملیات، وفي ھذا المطلب سأبین      
یر الفتوى، وأبرز ما یشترط في كل ركن إن وجدت لھ شروط كل ھذا أركان عملیة تغ

  .باقتضاب یناسب البحث
  

ك ه      ، )١( الداخل في حقیقة الشيء المحقق لماھیتھ، ویتم بھ الشيء:ال فال

  : وبھذا االعتبار فتغیر الفتوى لھ أربعة أركان ال تكتمل ماھیتھا إال بھا وھي
 ).وى ویغیرھاالذي یصدر الفت(المفتي  -١
 ).السائل الراغب ببیان حكم الشرع في حالتھ(المستفتي  -٢
 ).ھي في الحقیقة فتوتان سابقة والحقة(الفتوى  -٣
  ).وھو الشيء الذي تسبب في تغیر الفتوى(المغیر للفتوى  -٤

فھذه األربعة األركان ال تتم عملیة تغیر الفتوى حال فقدان واحد منھا، فكل ركن      
قة التغییر، محقق لماھیتھا، ویتم باألركان األربعة تغیر الفتوى، منھا داخل في حقی

  :وعلى ھذا سیتناول الباحث ھذه األركان بالتعریف وبیان شروطھا
  

  

  اطب اول

ا  
  

المفتي ھو الذي یصدر الفتوى ویغیرھا لسبب معتبر، وھو المخبر بحكم شرعي      
، فھو متمكن من )٢(نھ في أمر نازلعملي مكتسب من أدلتھ التفصیلیة لمن سأل ع

  ، وال بد أن یكون )٣(معرفة الحكم الشرعي للواقعة أو الحادثة، فیجیب عنھا إذا ُسئل

                                                           

، )١/١٠١(قواط��ع األدل��ة ف��ي األص��ول : ، وانظ��ر)٢٩( المھ��ذب ف��ي عل��م أص��ول الفق��ھ المق��ارن، )١(
 ).١/٣١٩(الغیث الھامع 

 .)٥٨٢( الشرح الكبیر لمختصر األصول )٢(
 ).٤٧٩(، وكذا المدخل البن بدران )٤( صفة الفتوى )٣(
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، وفي تغیر الفتوى من باب أولى، فمن ال یعرف الحكم ابتداء كیف )١(المفتي مجتھدًا
ستنباطھ من سیعرف المغیر، وسبب التغییر، إذ من یتعذر علیھ معرفة الحكم ابتداًء وا

دلیلھ التفصیلي، یتعذر علیھ إدراك المغیر للحكم ومعرفة الحكم المغیَّر، والحكم 
  .الثاني، ومناسبة المحل للتغییر

وقد اشترط العلماء شروطا للمفتي لخطورة ھذا المنصب، وحتى ال یتجرأ الناس على 
  .الفتوى بغیر علم فقد جاء الوعید منھا واعتبارھا من الكبائر

ي ینوب بالتبلیغ عن رب العالمین، ویؤتمن على شرعھ ودینھ، فالمفت
ملسو هيلع هللا ىلصوالمفتي قائم في األمة مقام النبي 

 )٢( .  
واعلم أن اإلفتاء عظیم الخطر كبیر الموقع، كثیر الفضل؛ ألن : "قال اإلمام النووي

المفتي وارث األنبیاء صلوات اهللا وسالمھ علیھم، وقائم بفرض الكفایة لكنھ معرض 
  . )٣("للخطأ

وألجل ھذا منعوا من ال یصلح للفتوى أن یفتي بل جعلوا من واجب�ات اإلم�ام أن یمن�ع         
، فالذي یتصدر للفتوى وھ�و  )٤(من ال یصلح للفتوى ویتوعده بالعقوبة فإن عاد عاقبة    

لیس لھا أھل یفسد على الناس دینھم، ومھمة ولي األمر واإلمام حراس�ة ال�دین، وق�د          
ت��ي ب��شكل ع��ام وھ��ي نف��س ال��شروط الت��ي ن��شترطھا ف��ي  اش��ترط العلم��اء ش��روطًا للمف

                                                           

ق��ال اب��ن  ) ٥٥٧/ ٤(، ش��رح الكوك��ب المنی��ر  )٢٩٣/ص(، الم��دخل )٤٠٧٠/ ٨(التحبی��ر :  انظ��ر)١(
قد استقر رأي األصولیین على أن المفتي ھو المجتھد فأما غیر المجتھد ممن یحفظ أق�وال            : "الھمام

وم�ن ش�رط   : "وعن�د ش�رح ق�ول ص�احب الورق�ات        ). ٤/٢٥١(تیسیر التحریر   " المجتھد فلیس بمفت  
وھ��و : أي مفھوم��ھ مفھ��وم المجتھ��د  : " ق��ال ال��شھاب اب��ن قاس��م العب��ادي   " المفت��ي وھ��و المجتھ��د  

ال�شرح الكبی�ر   " الشخص الذي خاصتھ االجتھاد، أي لھ ھ�ذه ال�صفة فیك�ون الم�راد تعریف�ھ بخاص�تھ                 
حاشیة العط�ار  " الفقیھ: والمجتھد: "وامع، وقال السبكي في جمع الج )٤٧٦(على الورقات للعبادي    

: كم��ا ق��ال فیم��ا تق��دم نقل��ھ عن��ھ ف��ي أوائ��ل الكت��اب  : " ، وق��ال المحل��ي)٢/٤٢١(عل��ى جم��ع الجوام��ع
حاشیة العطار على شرح الجالل " والفقیھ المجتھد ألن كال منھما یصدق على ما یصدق علیھ اآلخر     

 التعری��ف، وإنم��ا ھ��و م��ن قبی��ل بی��ان    أي فھ��و ل��یس م��ن قبی��ل  : " ، وق��ال العط��ار )٢/٤٢١(المحل��ي
، )٢/٤٢١(حاش�یة العط�ار عل�ى ش�رح الج�الل المحل�ي      " الماّصدق فتساوى األفراد واختل�ف المفھ�وم   

المفتي والعالم والمجتھ�د والفقی�ھ ألف�اظ مترادف�ة          : "قال جمال الدین القاسمي في الفتوى في اإلسالم       
ین المجتھ��د والمفت��ي فیج��ب معرف��ة أن  ، ولبی��ان الف��رق ب�� )٥٤(الفت��وى ف��ي اإلس��الم  " ف��ي األص��ول

 تح�ول  -عن�د اغ�الق ب�اب االجتھ�اد    -المفتي كان المجتھد والعكس ولكن بعد القرون الھجریة األربع�ة         
العلماء لنقل آراء المفتین وعك�ف أص�حاب ك�ل م�ذھب عل�ى م�ذھبھم واعتن�وا ب�ھ تحری�رًا، وت�شذیبًا،              

ور م�صطلح المفت�ي وأص�بح غی�ر مح�صور عل�ى             وتھذیبًا، وتأصیًال، وتفریعًا، وخالل ھذه الفت�رة تط�        
فأص��بح ب��ین المجتھ��د  ... المجتھ��د المطل��ق، فأص��بح ل��دى الم��ذاھب مجتھ��د م��ذھب ومجتھ��د تخ��ریج    

والمفتي فرق بعد أن كان ال، وأصبح كل مجتھد مفتي ولیس ك�ل مف�ت مجتھ�د، أي أن لف�ظ المجتھ�د               
 .عام ولفظ المفتي خاص

 ).٥/٢٥٣(  الموافقات)٢(
 ).١٣(توى والمفتي والمستفتي، النووي،   آداب الف)٣(
 ).١٧( أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي )٤(
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المفتي في تغی�ر الفت�وى ف�الفتوى التالی�ة ال تختل�ف ع�ن الفت�وى ال�سابقة، إال بمعرف�ة                   
  : التغییر وأسبابھ وموانعھ، وھذه الشروط ھي

فالمفتي مخبر عن حكم شرعي، ومبل�غ ل�شرع اهللا، ف�ال ب�د أن             :  اإلسالم :الشرط األول 
ملسو هيلع هللا ىلصبحانھ، ومصدقًا لنبیھ یكون مؤمنًا باهللا س

 )١( .  
أي أن یكون المفتي بالغًا عاقال، فھما مظنة فھ�م خط�اب اهللا،          :  التكلیف :الشرط الثاني 

  . )٢(واستنباط الحكم الشرعي منھ، واستشعار خطورة األمر، وإعطائھ حقھ
وشرط العدال�ة حت�ى یوث�ق ف�ي فت�واه واجتھ�اده فھ�و مخب�ر                : )٣( العدالة :الشرط الثالث 

  .)٤(، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فالفاسق ال یصلح قولھ لالعتمادعن اهللا
ق��دمنا أن المفت��ي ھ��و المجتھ��د، ولك��ن ف��ي   : أن یك��ون المفت��ي مجتھ��داً :ال��شرط الراب��ع

الم��ذاھب اإلس��المیة تف��صیل ف��ي المفت��ي فیجعل��ون المفت��ي أو المجتھ��د عل��ى طبق��ات،     
ك�ون مجتھ�دًا، عل�ى اعتب�ار        وحتى ال یختلط األمر فھنا نبین أن من ش�رط المفت�ي أن ی             

، )٥(للمجتھ�د المطل�ق   : فالمرتبة األول�ى  : أن المفتین في اصطالح المذاھب على مراتب      
، وعند الكالم )٧(مجتھد الفتوى: ، والمرتبة الثالثة)٦(لمجتھد المذھب : والمرتبة الثانیة 

  .عن المفتي ھنا فھو من المجتھدین صاحب المرتبة األولى وھو المجتھد المطلق

ی�شترط ف�ي المفت�ي والمجتھ�د أن یك�ون      :  أن یك�ون عالم�ًا بكت�اب اهللا    :شرط الخامس ال
عارف��ًا بكت��اب اهللا عل��ى الوج��ھ ال��ذي یمكن��ھ م��ن معرف��ة دالالت��ھ وأحكام��ھ وق��ادرا عل��ى 

  .االستنباط منھ على الوجھ الصحیح

                                                           

، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، )١٩(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي :  انظر)١(
 ).١٣(ابن حمدان

 ).١٩( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي )٢(
لنفس تحمل على مالزمة التقوى والمروءة جمیعًا، حتى تحصل ثقة ھیئة راسخة في ا:  وھي)٣(

 ).٢/٨٨(واإلحكام لآلمدي  ، )١/١٢٥(المستصفى : النفوس بصدقھ انظر
، البرھان في أصول الفقھ )٤/٢٢٨(، اإلحكام لآلمدي )٣/٤٥٥(التقریر والتحبیر :  انظر)٤(
الفاسق وقد نقل الخطیب البغدادي وغیرھا، وھناك خالف بین العلماء حول جواز فتوى )..٢/٨٧١(

 .عدم الخالف في ھذا الشرط ولعل الراجح ھو القول باشتراط العدالة في المفتي لما سبق
 وھو الذي حاز على شروط االجتھاد ووصل إلى رتبتھ العلیا فھو أھل إلصدار الفتوى، فھو قادر )٥(

، )٢٣(آداب الفتوى: انظر. بمذھبعلى استنباط الحكم الشرعي من األدلة بغیر واسطة وال تقیید 
 .وغیرھا) ٣/٣٩١(التقریر والتحبیر 

 فھو غیر مستقل عن أصول إمام المذھب، ولكنھ مستقل في الفروع، وتحت ھذه المرتبة منازل )٦(
) ٣/٣٩١(، التقریر والتحبیر )٢٣(آداب الفتوى: انظر. مكانھا الكتب التي اعتنت بالشروط

 .وغیرھا
تھد الترجیح، وھو یتبع إمام مذھبھ في األصول والفروع ولكنھ یستطیع  ویسمیھ بعضھم مج)٧(

، التقریر )٢٣(آداب الفتوى: انظر. الترجیح حال التعارض فلھ درایة بطرق الترجیح في المذھب 
 .، وغیرھا)٤/٢١٢(إعالم الموقعین: ، وانظر)٣/٣٩١(والتحبیر 
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معرفة ال�سنة وبی�ان ص�حیحھا م�ن ض�عیفھا          :  أن یكون عالمًا بالسنة    :الشرط السادس 
ال�خ، فھ�ي الم�صدر الث��اني م�ن م�صادر الت��شریع      ... ة الوص�ول إلیھ�ا وغریبھ��ا   وكیفی� 

  .ویتعذر على المفتي الوصول للحكم الشرعي دون معرفتھا
ویشترط في الفقیھ والمجتھد أن یكون :  أن یكون عالمًا باللغة العربیة:الشرط السابع

اتھا وغریبھا، على علم باللغة العربیة ومعرفة أسالیبھا، وفھم دالالتھا ومفرد
  .الخ، فالشریعة جاءت بلغة العرب...وتركیبھا

أصول الفقھ ھو العلم الذي یستخدمھ :  أن یكون عالمًا بأصول الفقھ:الشرط الثامن
المجتھد للوصول لمراد الشارع سبحانھ، وھو قواعد الشرع العامة واألدلة اإلجمالیة 

لفاظ، ومعرفة ما ھو حجة وكیفیة الوصول إلى الحكم بواسطة معرفتھ لدالالت األ
الخ، ویدخل في أصول الفقھ مقاصد الشرع والقواعد ...ولیس بحجة من أدلة األحكام 

الفقھیة، ومعرفة اإلجماع ومواطنھ، وكیف یحرر اإلجماع، وما یقدح فیھ، حتى ال 
  . یفتي بما وقع علیھ اإلجماع

تي فیھا إن أن یكون على معرفة بواقعھ وبالمسائل التي یف: الشرط التاسع
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره وال یستطیع المفتي أن : كان لھا ارتباطًا بواقعھ

یفتي بالحل والحرمة حتى یعرف الشيء على حقیقتھ بنفسھ، أو بسؤال أھل الخبرة 
  .)١(المعتبرین

  كیف یعرف المستفتي المفتي؟
تفتي أھل وكیف یعرف المستفتي من حالھ ھكذا؟ فلیس المس: وقد یقول قائل

  .ألن یختبر المفتي، بل وإن فلیس أھًال للحكم علیھ
فطریقة معرفة المفتي ھو شھود العلماء لھ، فمن شھد لھ العلماء فھو العالم 

  .)٢(وھو أھل لالعتماد علیھ وسؤالھ والعمل بقولھ
: ولعل ھذه جملة الشروط الواجب توافرھا في المجتھد المفتي، قال ابن القیم

تبلیغ عن اهللا سبحانھ یعتمد العلم بما یبلغ، والصدق فیھ، لم تصلح ولما كان ال" 
مرتبة التبلیغ بالروایة والفتیا إال لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فیكون عالما بما یبلغ 

صادقا فیھ، ویكون مع ذلك حسن الطریقة، مرضي السیرة، عدال في أقوالھ وأفعالھ، 
أحوالھ؛ وإذا كان منصب التوقیع عن متشابھ السر والعالنیة في مدخلھ ومخرجھ و

الملوك بالمحل الذي ال ینكر فضلھ، وال یجھل قدره، وھو من أعلى المراتب 
السنیات، فكیف بمنصب التوقیع عن رب األرض والسموات؟ فحقیق بمن أقیم في 
ھذا المنصب أن یعد لھ عدتھ، وأن یتأھب لھ أھبتھ، وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم 

                                                           

، )٤/١٥(، وكشف األسرار للبخاري )٢/٣٥٠(المستصفى للغزالي : انظر في شروط االجتھاد  )١(
، ونھایة السول لإلسنوي )٢/٣٨٣(، وجمع الجوامع البن السبكي )١/٤٦(وإعالم الموقعین  

وھناك آداب للمفتي ذكرھا العلماء، تجاوزتھا نظرا ). ٣٨٧(، وأصول الفقھ ألبي زھرة )٣/٢٠١(
 .ناه من مراجعألن ھذا لیس البحث ومن أرادھا فلیراجع المطوالت ومنھا ما ذكر

 ).١٨( آداب المفتي )٢(
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كون في صدره حرج من قول الحق والصدع بھ؛ فإن اهللا ناصره فیھ، وال ی
  .)١("وھادیھ

ب اطا  

ا  

المستفتي ھو الركن الثاني من أركان تغیر الفتوى، وھو صاحب السؤال أو 
الفتوى التي یدرس المفتي إمكانیة تغیرھا، وھو كل من لم یبلغ درجة المفتي فھو 

والمستفتي لیس لھ ، )٢(شرعیة مستفت مقلد من یفتیھفیما یسأل عنھ من األحكام ال
  .)٣(شرط إال فقدانھ الشرط، ولكن لھ آداب یتحلى بھا

   اثاطب

  اوى

الفت��وى ھ��ي ال��ركن الثال��ث م��ن أرك��ان تغی��ر الفت��وى، ونظ��رًا ألھمیتھ��ا تق��دم      
بی�ان الحك��م ال�شرعي ف��ي ق��ضیة   : التعری�ف عنھ��ا ف�ي تعری��ف الم�صطلحات فقلن��ا إنھ��ا   

  .با لسؤال سائلجوا
فتغیر الفتوى عملی�ة یتفاع�ل فیھ�ا المفت�ي والم�ستفتي والمغی�ر للوص�ول إل�ى                  
الحكم الجدید، فالفتوى فتوتان القدیمة والجدیدة، فالفتوى القدیمة لیست مھملة وإنم�ا   
طرأ علیھا ما یوجب عدم العمل بھا، والفتوى الجدی�دة ھ�ي الھ�دف م�ن ھ�ذه العملی�ة،                   

ت��ان مختلفت��ان وإال ف��ال تغیی��ر، وال ب��د ك��ذلك ألَّ��ا تك��ون الفتوت��ان  وال ب��د أن تك��ون الفتو
مصادمتین للنصوص الشرعیة، وأن یكون ھناك سبب استدعى المفت�ي إلع�ادة النظ�ر            

  .في فتواه

راب اطا  

  ار

التغیی��ر ھ��ي أس��اس ھ��ذه العملی��ة، وتق��وم ب��المغیر للفت��وى وھ��و س��بب تغی��ر الفت��وى،    
ات وع��دم التغیی��ر إال ل�سبب، ف��إذا ح��صل ھ��ذا ال��سبب، وك��ان  فاألص�ل ف��ي الفت��اوى الثب�� 

مؤثرًا فیجب عل�ى الفقی�ھ المجتھ�د أن یعی�د النظ�ر ف�ي الفت�وى، وتنزیلھ�ا عل�ى محلھ�ا                 
كما، والمغیر للفتوى ھو شيء لم یكن حاصًال قبل التغییر ثم حصل، وقد تقدم معنا أن 

تب��دیل فت��وى :  الفت��وىھ��و تب��دیل حكم��ا  بغی��ره، وتغیی��ر : تغیی��ر الحك��م ال��شرعي ھ��و  
بغیرھا، فالمغیر ھو الشيء الذي یؤثر على الفتوى ویجع�ل المفت�ي یعی�د النظ�ر فیھ�ا،            

تغی��ر الم��صلحة والع��رف والزم��ان والمك��ان   : وم��دى مالءمتھ��ا للواق��ع الجدی��د، مثال��ھ  
  .الخ...

                                                           

 ).١/٩(إعالم الموقعین ) ١ (
 ).٧١( أدب الفتوى والمفتي والمستفتي )٢(
 ). وما بعدھا٧١( اعرضت عن ذكرھا ومن أرادھا فلیراجع آداب الفتوى )٣(
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  املبحث الثالث

  ري الفتوى واحلكم من ناحية شرعيةدراسة تغ

حاجة الناس للفتوى، ومعن�ى تغی�ر الفت�وى         : مبحثسیتناول الباحث في ھذا ال    
عند األص�ولیین والفقھ�اء، وأث�ر تغی�ر الفت�وى ف�ي الت�شریع، وأدل�ة تغی�ر الفت�وى م�ن                    

إلخ، ثم سیبین ما ھو المتغیر في الفت�وى ھ�ل ھ�و الحك�م أم الفت�وى،             ...الكتاب والسنة 
  : فھذا المبحث فیھ خمسة مطالب ھي

  .ى وخطورة منصب اإلفتاءحاجة الناس للفتو: المطلب األول
  .تغیر الفتوى عند األصولیین والفقھاء: المطلب الثاني
  .أثر تغیر الفتوى في التشریع: المطلب الثالث
  .دلیل تغیر الفتوى وحجیتھ: المطلب الرابع

  .الثابت والمتغیر في الفتاوى واألحكام: المطلب الخامس

  اطب اول

  ءة ب ا اس وى وطور

الفتوى لیست ھامشًا في حیاة المسلم، فھي ما یوض�ح ل�ھ طریق�ھ األخ�روي ببی�ان م�ا               
یجب علیھ فعلھ وما ال، وما یحرم علیھ فعلھ وم�ا ال، وم�ا یقرب�ھ م�ن المن�دوبات فع�ًال               
ومن المكروھات تركًا وما ال، وقد تقدم معنا أن الفتوى ھي بیان الحكم الشرعي، وقد 

مون األحكام الشرعیة، فمن الناس العالم ومنھم دون ذلك، ثبت أن لیس كل الناس یعل     
  . ومما ھو معلوم بالضرورة أن كل الناس ال یستطیعون أن یكون علماء

بل إذا تفرغ الناس لھذا أصیبت میادین كثیرة في حیاتنا بالفراغ، فكما یحت�اج     
 للع�امي   الناس للعالم في الدین، فكذلك یحتاجون للعالم في مجاالت أخرى، ویحت�اجون           

َوَم�ا َك��اَن  : "إل�خ، وك�ل می��سر لم�ا خل�ق ل�ھ، ق��ال تع�الى      ...ال�ذي ی�زرع ویخ�یط ویخب��ز    
اْلُمْؤِمُن��وَن ِلَیْنِف��ُروا َكافَّ��ًة َفَلْوَل��ا َنَف��َر ِم��ْن ُك��لِّ ِفْرَق��ٍة ِم��ْنُھْم َطاِئَف��ٌة ِلَیَتَفقَُّھ��وا ِف��ي ال��دِّیِن         

  ].١٢٢:التوبة" [ َلَعلَُّھْم َیْحَذُروَنَوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِھْم
ولما كان دیننا یخوض مع الم�سلم غم�ار حیات�ھ مرش�دًا ل�ھ، وحاكم�ًا ألفعال�ھ،                  
كان لكل مسلم مسائل كثیرة یحتاج فیھا لحكم الشرع، ولما تقدم أنھ ال ی�ستطیع بیان�ھ                 

:  تع�الى من عند نفسھ بل یحرم علیھ ھذا، فجاء التشریع اإللھي بسؤال أھل الذكر قال    
، وعن��د ]٧: ، وك��ذا األنبی��اء ٤٣: النح��ل"[َفاْس��َأُلوا َأْھ��َل ال��ذِّْكِر ِإْن ُكْن��ُتْم َل��ا َتْعَلُم��ونَ    "

  . السؤال ال بد من إجابة وھذه ھي الفتوى
فالناس یحتاجون إلى الفتوى لمعرفة م�راد ال�شارع م�نھم، وم�دى م�شروعیة                

  .یجدونھ إال بالفتوىأفعالھم، ولیحصلوا على إجابات لتساؤالتھم، وھذا لن 
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والحاجة للفتوى أشد من الحاجة للطعام والشراب، فھذا یقیم للناس دنیاھم 
واعلم أن ھذا الباب مھم : "وذاك یقیم للناس دینھم، قال النووي في مقدمتھ للمجموع

  .)١("جدًا فأحببت تقدیمھ لعموم الحاجة إلیھ
: ھا، قال تعالى القیام ب-سبحانھ وتعالى-وألھمیة الفتوى تولى اهللا 

، وتولى اإلجابة عن أسئلة ]١٧٦: النساء" [َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة"
: ، وقال]١٨٩:البقرة... "[َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأِھلَِّة: " وللمؤمنین، قال تعالىملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

... َیْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْھِر اْلَحَراِم:" ل، وقا]٢١٥: البقرة..."[َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن" 
، ]٢١٩:البقرة..."[َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر: " ، وقال تعالى]٢١٧:البقرة"[

َیْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأیَّاَن : " ، وقال]٤:المائدة..."[َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم: "وقال
..." َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأْنَفاِل: "، وقال]٤٢: ، النازعات١٨٧:األعراف [..."ُمْرَساَھا

  . كذلك اإلجابة عن أسئلة وبیانھا للمؤمنینملسو هيلع هللا ىلص، وتولى رسول اهللا ]١:األنفال[
، كان ال بد أن یتصدى من ملسو هيلع هللا ىلصوبعد انقطاع وحي السماء، ووفاة النبي 

 في قضایاھم، وألن -وتعالىسبحانھ -یجیب الناس عن أسئلتھم، ویبین لھم مراد اهللا 
: -تعالى-الشارع لم یترك لنا الشرع عبثًا فقد بین من ھم الذین یتصدون لھا، قال 

، والعلماء ھم ]٧: ، وكذا األنبیاء٤٣: النحل"[َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن"
  .ورثة األنبیاء

ي خلوه من الذین یبینون للناس وخلو المجتمع من المفتین المجتھدین یعن
فقھاء اإلسالم، ومن دارت الفتیا على أقوالھم بین : "أمور دینھم، قال ابن القیم

األنام، الذین خصوا باستنباط األحكام، وعنوا بضبط قواعد الحالل والحرام؛ فھم في 
األرض بمنزلة النجوم في السماء، بھم یھتدي الحیران في الظلماء، وحاجة الناس 

یھم أعظم من حاجتھم إلى الطعام والشراب، وطاعتھم أفرض علیھم من طاعة إل
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ : "األمھات واآلباء بنص الكتاب، قال اهللا تعالى

َلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإ
  . )٢(]"٥٩: النساء" [ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًلا

وإذا كانت حاجة الناس للفتوى ھكذا على مر العصور فكیف في زمن بعد 
 یكون حالھا كذلك مع الناس عن العلم، وانشغلوا بالدنیا، وبالعلوم األخرى، وكیف

توسع الناس في العلوم وفتح مجاالت جدیدة، ومخالطة شعوب، وتعدد ثقافات، 
  . وبروز قضایا مستجدة، فحاجة األمة في ازدیاد

وحاجة الناس إلى مفتي أشد من حاجتھم إلى طبیب، ولھذا قال العلماء 
لناس مفت بوجوب تعدد المفتین بحیث یكون في كل مسافة قصر فیما بین عمران ا

ویجب علیھ االستفتاء إذا نزلت بھ حادثة یجب علیھ علم : "واحد، قال النووي

                                                           

 ).١/٤٠( المجموع شرح المھذب للنووي)١(
 ).١/٨( إعالم الموقعین)٢(
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حكمھا، فإن لم یجد ببلده من یستفتیھ وجب علیھ الرحیل إلى من یفتیھ وإن بعدت 
  .)١("داره

  .خ منص إلفتا

ولكن ھذه الحاجة ال تھدر المنزلة، فكون الحاجة قائمة ال تعني اقتحام بابھا، 
  .جعل غیر المؤھلین یفتون ویتجرؤون علیھا، فمنصب المفتي ذو خطرو

صلوات اهللا -وتتجلى خطورة منصب اإلفتاء ألن المفتي وارث لألنبیاء 
 وقائم ببیان مراد اهللا تعالى في عباده، ولھذا قال ابن القیم إن المفتین موقعین -علیھم

  .)٣("ملسو هيلع هللا ىلصالنبي المفتي قائم مقام : "، وقال الشاطبي)٢(عن اهللا تعالى
وكیف : "  اإلفتاء، یقول ابن القیم-سبحانھ–ولخطورة ھذا المنصب تولى اهللا 

َوَیْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء :" وھو المنصب الذي تواله بنفسھ رب األرباب، فقال تعالى
، وكفى بما تواله اهللا ]١٢٧: النساء"[ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفیِھنَّ َوَما ُیْتَلى َعَلْیُكْم ِفي اْلِكَتاِب

َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي " بنفسھ شرفًا وجاللة إذ یقول في كتابھ -تعالى -
، ولیعلم المفتي عمن ینوب في فتواه، ولیوقن أنھ مسؤول ]١٧٦:النساء"[اْلَكَلاَلِة

  . ھو المفتي األول في ھذه األمةملسو هيلع هللا ىلص، وكان )٤("غدا وموقوف بین یدي اهللا
أن : "وألن المفتي مبین لحكم اهللا فھو شارع من وجھ كما یقول الشاطبي

المفتي شارع من وجھ؛ ألن ما یبلغھ من الشریعة؛ إما منقول عن صاحبھا، وإما 
مستنبط من المنقول؛ فاألول یكون فیھ مبلغًا، والثاني یكون فیھ قائمًا مقامھ في 

، فإذا كان للمجتھد إنشاء األحكام إنشاء األحكام، وإنشاء األحكام إنما ھو للشارع
بحسب نظره واجتھاده؛ فھو من ھذا الوجھ شارع، واجب اتباعھ والعمل على وفق 
ما قالھ، وھذه ھي الخالفة على التحقیق، بل القسم الذي ھو فیھ مبلغ ال بد من نظره 
فیھ من جھة فھم المعاني من األلفاظ الشرعیة، ومن جھة تحقیق مناطھا وتنزیلھا 

ى األحكام، وكال األمرین راجع إلیھ فیھا؛ فقد قام مقام الشارع أیضًا في ھذا عل
، )٥("أن من قرأ القرآن؛ فقد أدرجت النبوة بین جنبیھ: "المعنى، وقد جاء في الحدیث

، وموقع للشریعة على أفعال -ملسو هيلع هللا ىلص-وعلى الجملة؛ فالمفتي مخبر عن اهللا كالنبي 
ره في األمة بمنشور الخالفة كالنبي، ولذلك المكلفین بحسب نظره كالنبي، ونافذ أم

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن : "سموا أولي األمر، وقرنت طاعتھم بطاعة اهللا ورسولھ في قولھ تعالى
  .)٦(]"٥٩: النساء"[آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

  :تنبیھ إلى أن الناس في اإلفتاء على أصنافومع حاجة الناس إلى الفتوى، یجب ال

                                                           

 ).١/٥٤( المجموع شرح المھذب )١(
 ).١٠( إعالم الموقعین )٢(
 ).٢/٥٩٧( االعتصام )٣(
 ).١/١١(إعالم الموقعین )٤(
 ).٧٩٩(برقم) ١/٢٧٥(أورد ھذا الحدیث ابن المبارك في كتاب الزھد والرقائق) ٥ (
 ).٢٥٧، ٥/٢٥٦( الموافقات )٦(
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بحیث ال یوجد غیره – من ھو مؤھل لإلفتاء وھو علیھ متعین :الصنف األول
 فإن -أو كان األقدر علیھ أو كان الموجودون من المفتین ال یقیمون أمر اإلفتاء لقلتھم

ذ رفض الفتوى وإجابة الناس عن مسائلھم وأسئلتھم فھو على خطر عظیم، فقد أخ
اهللا میثاقا من الذین أوتوا الكتاب وكان ھذا المیثاق متضمن لبیان أحكام الكتاب 

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّھ ِمیَثاَق الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبیُِّننَُّھ : "-تعالى–للناس وعدم كتمانھا، قال 
 الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِإنَّ: " -تعالى–، وقال ]١٨٧: آل عمران"[ِللنَّاِس َوَلا َتْكُتُموَنُھ

ِمَن اْلَبیَِّناِت َواْلُھَدى ِمْن َبْعِد َما َبیَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َیْلَعُنُھُم اللَُّھ َوَیْلَعُنُھُم 
من سئل عن علم فكتمھ ألجمھ اهللا بلجام من : "ملسو هيلع هللا ىلص، وقال]١٥٩:البقرة" [اللَّاِعُنوَن

  .)١("قیامةنار یوم ال
ومع تعین الفتوى على أصحاب ھذا الصنف إال أنھم كانوا یخافون منھا، 

  .ویریدون الخروج منھا كفافًا ال لھم وال علیھم، وھذا لدقیق فھمھم بخطورة منصبھم
ذكر ابن بشكول في كتابھ الصلة في تاریخ أئمة األندلس وھو یترجم لمحمد 

، وكان یھاب الفتوى ویخاف عاقبتھا  "بن عتاب الجذامي وكان كبیر مفتیي قرطبة
من یحسدني فیھا جعلھ اهللا مفتیًا، وإذ رغب في ثوابھا وغبط : في اآلخرة، ویقول
: وددت أني أنجو منھا كفافًا ال علي وال لي ویتمثل بقول الشاعر: باألجر علیھا یقول

  .)٢("نجوت كفافًا ال علي وال لیا... تمنوني األجر الجزیل ولیتني 
لوفرة في المفتین - من ھو مؤھل لإلفتاء، وغیر متعین علیھ، : الثانيالصنف

 فإذا أفتى فلیس علیھ شيء، وإن دفعھا لغیره فال -أو وجود من ھو أقدر على الفتوى
رضوان اهللا -شيء علیھ كذلك، فالفتوى غیر واجبة علیھ، وقد كان الصحابة الكرام 

  .ى ویخافون منھا، والسلف الصالح یتدافعون الفتو-تعالى علیھم
أدركت أقواما إن كان أحدھم لیسأل عن الشيء : "قال عطاء بن السائب

  .)٣("فیتكلم وإنھ لیرعد
لقد رأیت ثالثمائة من أھل بدر ما منھم من أحد : "وقال البراء رضي اهللا عنھ

  .)٤("إال وھو یحب أن یكفیھ صاحبھ الفتوى
ئة من األنصار من أدركت عشرین وما: " وقال عبدالرحمن بن أبي لیلى

 ما منھم رجل یسأل عن شيء إال ود أن أخاه كفاه، وال ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 
  .)٥("یحدث حدیثا إال یود أن أخاه كفاه

  كان محمد بن سیرین إذا سئل عن شيء من الفقھ الحالل : "وقال األشعث

                                                           

ف صحیح وضعی: حسن صحیح، انظر: ، وقال األلباني)٣٦٦٠(برقم) ٣/٣٦٠( سنن أبي داود)١(
 ).٣٦٥٨(برقم) ٨/١٥٨(سنن أبي داود

 ).١٧٦( الصلة في تاریخ أئمة األندلس )٢(
 ).٣/١١٤( المعرفة والتاریخ )٣(
 ).٢/٣٤٩( الفقیھ والمتفقھ للبغدادي )٤(
 ).٢/٣١٦( جامع بیان العلم وفضلھ )٥(
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  .)١("والحرام تغیر لونھ وتبدل حتى كأنھ لیس بالذي كان
لوال الفرق من اهللا تعالى أن یضیع العلم ما أفتیت، : "یفةوقال اإلمام أبو حن

  .)٢("یكون لھم المھنأ وعلي الوزر
من عرض نفسھ للفتیا فقد عرضھا ألمر عظیم إال أنھ : "وقال اإلمام أحمد

  .)٣("تلجئ الضرورة
 لھم فضل عظیم وأجر كبیر، وقد -الصنف األول والثاني-ومع ھذا فھؤالء 

  .لمھم ولتعلیمھم الناسحازوا شرفا وعلما، لع
ومن كان للفتیا أھال فقد منحھ اهللا تعالى الفضل العظیم، فأھل اإلفتاء ھم أھل 

ُقْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َلا َیْعَلُموَن ِإنََّما : "الرفعة والفضل قال تعالى
َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ": ، وقال تعالى]٩:الزمر"[َیَتَذكَُّر ُأوُلو اْلَأْلَباِب

  ].١١:المجادلة"[ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر
  .)٤("ما عبد اهللا بمثل الفقھ: "وقال الزھري

إن لم یكن أولیاء اهللا في الدنیا واآلخر الفقھاء : "وقال اإلمام أبو حنیفة
  .)٥("ء، فلیس هللا وليوالعلما

إن لم یكن الفقھاء أولیاء اهللا في اآلخرة فما : "وقال الشافعي كذلك مثل قولھ
  .)٦("هللا ولي

إن اهللا سبحانھ شرف أھل العلم ورفع : "وقال الشاطبي في االعتصام
أقدارھم، وعظم مقدارھم، ودل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع، بل قد اتفق 

العلم وأھلھ، وأنھم المستحقون شرف المنازل، وھو مما ال ینازع العقالء على فضیلة 
فیھ عاقل، واتفق أھل الشرائع على أن علوم الشریعة أفضل العلوم وأعظمھا أجرًا 

أعني العلوم -عند اهللا یوم القیامة، وال علینا أسامحنا بعض الفرق في تعیین العلوم 
سامحھم بعد االتفاق على األفضلیة  أم لم ن-التي نبھ الشارع على مزیتھا وفضلیتھا

، وإذا ثبت ھذا فأھل العلم أشرف الناس، وأعظم منزلة بال إشكال ....وإثبات الحریة
وال نزاع، وإنما وقع الثناء في الشریعة على أھل العلم من حیث اتصافھم بالعلم ال 

 العلة من جھة أخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء علیھم مقیدًا باالتصاف بھ، فھو إذا
في الثناء، ولوال ذلك االتصاف لم یكن لھم مزیة على غیرھم، ومن ذلك صار العلماء 
حكامًا على الخالئق أجمعین قضاء أو فتیا أو إرشادًا ألنھم اتصفوا بالعلم الشرعي 

  .)٧("الذي ھو حاكم بإطالق

                                                           

 ).٢/٢٦٤( حلیة األولیاء )١(
 ).١/٤١( المجموع )٢(
 ).٤/١٦٧( إعالم الموقعین )٣(
 ).١/١١٩(لفقیھ والمتفقھ للبغدادي  ا)٤(
 ) ١/١٥٠( الفقیھ والمتفقھ للبغدادي)٥(
 )١/١٥٠( الفقیھ والمتفقھ للبغدادي)٦(
 ).٥٣٣( االعتصام للشاطبي )٧(
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وإن : "... ملسو هيلع هللا ىلصوالمفتون المجتھدون ھم ورثة األنبیاء فقد جاء عن النبي
 ورثة األنبیاء وإن األنبیاء لم یورثوا دینارا وال درھما ورثوا العلم فمن أخذه العلماء

  .)١("أخذ بحظ وافر
إن اهللا ال یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من العباد، : "ملسو هيلع هللا ىلصوعند حدیث النبي 

ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم یبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جھاًال، 
وفیھ أن الفتوى ھي : " قال ابن حجر،)٢("یر علم، فضلوا وأضلوافسئلوا فأفتوا بغ
  .)٣("الریاسة الحقیقیة

من لم یكن مؤھًال للفتیا ولكنھ یقتحم ھذا الباب، فھذا یعرض : الصنف الثالث
نفسھ لمھلكة عظیمة، فقد عرض نفسھ لكبیرة من الكبائر وھي القول على اهللا بغیر 

  .علم
َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َواْلِإْثَم ُقْل ِإنََّما : "قال تعالى

َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَأْن ُتْشِرُكوا ِباللَِّھ َما َلْم ُیَنزِّْل ِبِھ ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّھ َما َلا 
  ].٣٣: األعراف"[َتْعَلُموَن

وقد : "على اهللا بغیر علم أعظم المحرمات، قالوقد جعل ابن القیم القول 
 القول علیھ بغیر علم في الفتیا والقضاء، وجعلھ من أعظم -سبحانھ–حرم اهللا 

ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي : "-تعالى–المحرمات، بل جعلھ في المرتبة العلیا منھا، فقال 
 َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَأْن ُتْشِرُكوا ِباللَِّھ َما َلْم اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َواْلِإْثَم

، فرتب ]٣٣: األعراف"[ُیَنزِّْل ِبِھ ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّھ َما َلا َتْعَلُموَن
المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسھلھا وھو الفواحش، ثم ثنى بما ھو أشد تحریما 

لم، ثم ثلث بما ھو أعظم تحریمًا منھما وھو الشرك بھ سبحانھ، منھ وھو اإلثم والظ
ثم ربع بما ھو أشد تحریمًا من ذلك كلھ وھو القول علیھ بال علم، وھذا یعم القول 

  .)٤("علیھ سبحانھ بال علم في أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وفي دینھ وشرعھ
 السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ َوَلا َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم ِإنَّ: "وقال تعالى

َوَلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف : " ، وقال أیضًا]٣٦: اإلسراء" [ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُھ َمْسُئوًلا
 َعَلى َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َھَذا َحَلاٌل َوَھَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذیَن َیْفَتُروَن

  ].١١٦: النحل"[اللَِّھ اْلَكِذَب َلا ُیْفِلُحوَن
من كذب علي متعمدا، فلیتبوأ مقعده : "وجاء في الحدیث عن أبي ھریرة 

  .)٥("من النار

                                                           

، وسنن )٢٢٣(برقم) ١/٨١(، وسنن ابن ماجھ)٣٦٤٣(برقم) ٣/٣٥٤(سنن الترمذي ) ١ (
صحیح الترغیب والترھیب :  ه  انظروقال األلباني حسن لغیر) ٢٦٨٢(برقم ) ٥/٤٨(الترمذي 

 ).٧٠(برقم ) ١/١٧(
 ).٢٦٧٣(برقم ) ٤/٢٠٥٨(، ومسلم )١٠٠(برقم ) ١/٣١( أخرجھ البخاري في صحیحھ )٢(
 ).١/١٩٥( فتح الباري )٣(
 ).١/٣١( إعالم الموقعین )٤(
 .واللفظ لھ) ٣(برقم ) ١/١٠(، ومسلم )١٢٩١(برقم ) ٢/٨٠( أخرجھ البخاري في صحیحھ )٥(
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من أفتى الناس ولیس بأھل للفتوى فھو آثم عاص، ومن : "یقول ابن القیم
  .)١("أقره من والة األمور على ذلك فھو آثم أیضا

وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغیره من أفتى الناس بغیر : "ویقول أیضًا
  .)٢("علم لعنتھ مالئكة السماء ومالئكة األرض

ولألسف ھذا حال كثیر من الذین یتصدرون لإلفتاء في عصرنا وقد دلنا النبي 
 على أن انتصاب الجھال للفتوى من أشراط الساعة، فعن عبد اهللا بن عمرو بن ملسو هيلع هللا ىلص

إن اهللا ال یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من : "یقولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا سمعت : العاص قال
العباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا 

  .)٣("جھاًال، فسئلوا فأفتوا بغیر علم، فضلوا وأضلوا
وھذه معضلة من المعضالت التي تستحق أن تذرف لھا العین، ففیھا مصائب 

عالھا ھدم الشرع، فقد دخل رجل إلى ربیعة بن عبدالرحمن فوجده یبكي، فقال كبیرة أ
ال، ولكن استفتي : أمصیبة دخلت علیك؟ فقال: فقال لھ. ما یبكیك؟ وارتاع لبكائھ: لھ

ولبعض من یفتي ھھنا أحق : من ال علم لھ، وظھر في اإلسالم أمر عظیم، قال ربیعة
  ...بالسجن من السراق

فكیف لو رأى زماننا : "عقب نقل ھذا الكالم عن ربیعةوقال ابن حمدان 
وإقدام من ال علم عنده على الفتیا مع قلة خبرتھ وسوء سیرتھ، وشؤم سریرتھ، 
وإنما قصده السمعة والریاء، ومماثلة الفضالء والنبالء والمشھورین المستورین 

تھون وینبھون والعلماء الراسخین والمتبحرین السابقین، ومع ھذا فھم ینھون فال ین
فال ینتبھون، قد أملي لھم بانعكاف الجھال علیھم، وتركوا ما لھم في ذلك وما علیھم، 
فمن أقدم على ما لیس لھ أھال من فتیا أو قضاء أو تدریس أثم، فإن أكثر منھ وأصر 
واستمر فسق، ولم یحل قبول قولھ وال فتیاه وال قضاؤه، ھذا حكم دین اإلسالم 

  .)٤("ار لمن خالف ھذا الصواب، فإنا هللا وإنا إلیھ راجعونوالسالم، وال اعتب
وقد تفاقمت ھذه المصیبة في عصرنا، فمع توسع الناس في وسائل التواصل 
واإلعالم أصبح باستطاعة كل فرد أن یملك وسیلة إعالمیة، یستطیع أن یبلغ ما یرید 

ھذه الوسائل، إلى آفاق الدنیا بضغطة زر، وأصبح الكالم باسم الدین مستساغ في 
دون التأكد من إمكانیات المفتي أو قدراتھ، حتى خرجت لنا أسفار من الفتاوى 
الشاذة، وھذا جعل الواجب الملقى على كاھل والة األمور أكبر، فیجب علیھم أن 
یمنعوا من یتصدر لإلفتاء وھو لیس لھ أھل، فإذا لم یكن الحاجز لھ ورعھ وخوفھ، 

  .م كفیال بإیقاف ھؤالء الناسكان الزجر من الدولة والنظا

                                                           

 ).٤/١٦٧( إعالم الموقعین )١(
، واألثر في )٦(، والحدیث ضعفھ األلباني في تحقیق صفة الفتوى )٤/١٦٧( إعالم الموقعین )٢(

معجم ابن " من أفتى الناس بغیر علم لعنتھ المالئكة في السماء واألرض" معجم ابن عساكر بلفظ 
 ).٦٧٦(برقم) ١/٣٣٠(عساكر

 ).٢٦٧٣(برقم ) ٤/٢٠٥٨(، ومسلم )١٠٠( برقم )١/٣١( أخرجھ البخاري في صحیحھ )٣(
 ).١٢( صفة الفتوى البن حمدان )٤(
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ینبغي إلمام المسلمین أن یتصفح أحوال المفتین، : "یقول الخطیب البغدادي
فمن كان یصلح للفتوى أقره علیھا، ومن لم یكن من أھلھا منعھ منھا، وتقدم إلیھ 

  .)١("بأن ال یتعرض لھا وأوعده بالعقوبة، إن لم ینتھ عنھا
مر منعھم كما فعل بنو أمیة، وھؤالء ویلزم ولي األ: "وقال ابن الجوزي

بمنزلة من یدل الركب، ولیس لھ علم بالطریق، وبمنزلة األعمى الذي یرشد الناس 
إلى القبلة، وبمنزلة من ال معرفة لھ بالطب وھو یطب الناس، بل ھو أسوأ حاال من 
ھؤالء كلھم، وإذا تعین على ولي األمر منع من لم یحسن التطبب من مداواة 

  .)٢("، فكیف بمن لم یعرف الكتاب والسنة، ولم یتفقھ في الدین؟المرضى
 شدید اإلنكار على - یقصد ابن تیمیة –وكان شیخنا : " ویقول ابن القیم

: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت لھ: قال لي بعض ھؤالء: ھؤالء، فسمعتھ یقول
  .)٣("؟یكون على الخبازین والطباخین محتسب وال یكون على الفتوى محتسب

یعني أنھم إلى االحتساب أشد حاجة من العاملین في شؤون الناس الدنیویة، 
فھؤالء إن غشوا الناس فقد أفسدوا علیھم معاشھم، والجاھل المتصدر لإلفتاء یغش 

  .الناس في دینھم ومعادھم

ب اطا  

ءن واود ا وىر ا  

 ذكروا ھذه القاعدة من العلماء، وصیغ في ھذا المطلب سیتناول الباحث الذین
  : ھذه القاعدة، وبالتالي سیكون ھذا المطلب محتو على عنصرین رئیسین ھما

 .والفقھاء الذین ذكروا ھذه القاعدة من األصولیین -
 .ألفاظھا عند األصولیین والفقھاء -

  
  .الذین ذكروا ھذه القاعدة من األصولیین والفقھاء: أوًال

 ذكروا تغیر الفتوى كقاعدة من القواعد تنصیصًا، أما سیورد الباحث الذین
تضمینًا فلعل أغلب كتب الفقھ واألصول ذكرتھا واستدلت بھا، فھي قاعدة مھمة من 

تبیین الحقائق شرح : القواعد الفقھیة، وعلى سبیل المثال ال الحصر فقد وردت في
، والفروق )٥()اررد المحت(، وحاشیة ابن عابدین )٤(كنز الدقائق للزیلعي الحنفي

، )١(المدخل البن بدران، و)٨(، ومجلة األحكام العدلیة)٧(، والقواعد للمقري)٦(للقرافي
                                                           

 ).٣/١٥٤( الفقیھ والمتفقھ )١(
 ).٤/١٦٧( إعالم الموقعین )٢(
 ).٤/١٦٧( إعالم الموقعین )٣(
 ).١/١٤٠( تبیین الحقائق )٤(
 ).٢/٤٧( حاشیة ابن عابدین )٥(
 ).٣/١٧٥( الفروق للقرافي )٦(
 )١٣٠(مقري  القواعد لل)٧(
 ).١/٢٠(المجلة  )٨(
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، وشرح القواعد الفقھیة ألحمد بن الشیخ محمد )٢(وإعالم الموقعین البن القیم
، وأصول الفقھ الذي )٤(، والمدخل المفصل لمذھب اإلمام أحمد لبكر أبو زید)٣(الزرقا

، والوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة )٥(فقیھ جھلھ لعیاض السلميال یسع ال
، والقواعد الفقھیة الكبرى وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة لمحمد مصطفى )٦(للبورنو
ھذا من حیث . ، وغیرھم)٨(، والفقھ اإلسالمي وأدلتھ لوھبة الزحیلي)٧(الزحیلي

، بل ذكر مثالھ، بل قد تكون التنصیص علیھا أما من حیث التضمین فیصعب حصره
: البخاري بابًا یدل علیھا قالالمذاھب والفقھاء والعلماء ال یختلفون علیھا، وقد بوب 

في البیوع واإلجارة والمكیال : باب من أجرى أمر األمصار على ما یتعارفون بینھم"
   .)٩("والوزن، وسننھم على نیاتھم ومذاھبھم المشھورة

لى تغیر الحكم المبني على العادة إذا تغیرت العادة، ونقل القرافي اإلجماع ع
فإن القاعدة المجمع علیھا أن كل حكم مبني على عادة إذا تغیرت العادة : " قال

 .)١٠("تغیر

  .صيغ لقاع: ثانيا

 :وردت قاعدة تغیر الفتوى بعدة صیغ من أبرز ھذه الصیغ
 . )١١(ال ینكر تغیر االحكام بتغیر االزمان -١
 .)١٢(ر األحكام لتغیر الزمانال ینكر تغی -٢
 .)١٣(ال ینكر تغیر الفتوى بتغیر األزمان -٣

                                                                                                                                                      

 ).١/٤٤٩( المدخل البن بدران)١(
 ).٣/٣( إعالم الموقعین)٢(
 ).١/٢٢٧( شرح القواعد الفقھیة)٣(
 ).٢/٦٧٧( المدخل المفصل لمذھب اإلمام أحمد)٤(
 ).١/٣٢٢( أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ)٥(
 ).٢/٣٧( الوجیز في إیضاح القواعد الفقھیة)٦(
 ).١/٣٥٣(لقواعد الفقھیة الكبرى وتطبیقاتھا  ا)٧(
 ).٢٣/ ١( الفقھ اإلسالمي وأدلتھ )٨(
 ).٧٩، ٣/٧٨( صحیح البخاري )٩(
، ونقل بعض المعاصرین اإلجماع على ھذه القاعدة، بناء على )٤/٢٢٥( الفروق مع ھوامشھ )١٠(

ة خاصة في القاعدة وھو ھذا النقل ولكن قد ال یسلم ھذا اإلجماع، ألن القرافي یتكلم ھنا عن صور
 .تغیر الحكم المبني على العادة لتغیر العادة، وصور القاعدة كثیرة

، قواعد الفقھ، محمد عمیم االحسان المجددي، )١/١٤٩(شرح القواعد الفقھیة :  انظر)١١(
، شرح القواعد الفقھیة للزرقا )٣٧/ ٢(، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة للبورنو )١/١١٣(
، محمد مصطفى الزحیلي القواعد الفقھیة الكبرى وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة )١/١٢٩(
 ."الزمان"بلفظ ) ١/٢٠(، المجلة )١/٣٥٣(
 ).١/١٤٠(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  )١٢(
 ).١/٣٢٢(أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ  )١٣(
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 .)١(تتغیر االحكام بتغیر االزمان -٤
 .)٢(كل حكم مرتب على عادة فإنھ ینتقل بانتقالھ -٥
فقد تتغیر االحكام الختالف الزمان في كثیر من المسائل  -٦

 . )٣(حسب المصالح
مكنة تغیر الفتوى واختالفھا یحسب تغیر األزمنة واأل -٧

  .)٤(واألحوال والنیات والعوائد

  اطب اث

را  وىر ا رأ  

ھذه القاعدة من القواعد العامة الشاملة لجمیع أبواب الفقھ، والمؤثرة على 
التشریع، والتالعب بھا تالعب في جزء كبیر من الشرع، والجمود ورفضھا رفض 

 والعجز عن التعامل معھا یولد فقھًا لتجدد التشریع واستجابتھ لمتطلبات العصور،
ركیكًا ضعیفًا، عرضة لالنتقاد، ومن وراء ھذا الطعن في الشریعة، وعلیھ فقد كانت 

 في التأصیل لھا، -رحمھم اهللا-ھذه القاعدة رأس في الفتوى، وقد برع الفقھاء 
  .والتفریع علیھا، واعتبارھا أصل من األصول العظیمة

لقانون تعتبر جمیع األحكام المرتبة على العوائد، وبھذا ا: " قال ابن القیم
وھو تحقیق مجمع علیھ بین العلماء ال خالف فیھ بل قد یقع الخالف في تحقیقھ، ھل 
وجد أم ال؟ وعلى ھذا التحریر یظھر أن عرفنا الیوم لیس فیھ الحلف بصوم شھرین 

، وعادتھم یقولون متتابعین، فال تكاد تجد أحدا بمصر یحلف بھ، فال ینبغي الفتیا بھ
عبدي حر، وامرأتي طالق، وعلي المشي إلى مكة، ومالي صدقة إن لم أفعل كذا، 
فتلزم ھذه األمور، وعلى ھذا القانون تراعى الفتاوى على طول األیام، فمھما تجدد 
في العرف اعتبره، ومھما سقط أسقطھ، وال تجمد على المسطور في الكتب طول 

یر أھل إقلیمك یستفتیك ال تجره على عرف بلدك، عمرك بل إذا جاءك رجل من غ
واسألھ عن عرف بلده وأجره علیھ، وأفتھ بھ دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، 
فھذا ھو الحق الواضح والجمود على المنقوالت أبدًا ضالل في الدین وجھل بمقاصد 

والعتاق علماء المسلمین والسلف الماضین، وعلى ھذه القاعدة تتخرج أیمان الطالق 
  .)٥("وصیغ الصرائح والكنایات فقد یصیر الصریح كنایة یفتقر إلى النیة

وھذا محض الفقھ، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على  : "وقال
اختالف عرفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائن أحوالھم فقد ضل 

 طبب الناس كلھم على اختالف وأضل، وكانت جنایتھ على الدین أعظم من جنایة من

                                                           

 ).٢٣/ ١(الفقھ اإلسالمي وأدلتھ  )١(
 ).١٣٠(قري  القواعد للم)٢(
 ).٥/٢٥٠(رد المحتار  حاشیة ابن عابدین أو )٣(
 ).٣/٣( إعالم الموقعین)٤(
 ).٢/٢٢٩( إعالم الموقعین)٥(
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بالدھم وعوائدھم وأزمنتھم وطبائعھم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانھم، بل 
ھذا الطبیب الجاھل وھذا المفتي الجاھل أضر ما على أدیان الناس وأبدانھم واهللا 

 ...، ونقوالت أھل العلم في ھذا المعنى كثیرة)١("المستعان

طاراب ا 

  وى ودل ر ا

في ھذا المطلب سیورد الباحث أصل تغیر الفتوى وحجیتھ من الكتاب والسنة 
واإلجماع وفعل الصحابة والعقل، بالترتیب مقدما األدلة من الكتاب، ثم األدلة من 

  ...السنة 

  .م لكتا: ال

وا ِإْصَلاًحا َوَلُھنَّ ِمْثُل الَِّذي َوُبُعوَلُتُھنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّھنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُد: "قال تعالى .١
الرجل مندوب إلى : "، یقول القرطبي]٢٢٨:البقرة"[َعَلْیِھنَّ ِباْلَمْعُروِف

المراجعة، ولكن إذا قصد اإلصالح بإصالح حالھ معھا، وإزالة الوحشة بینھما، 
فأما إذا قصد اإلضرار وتطویل العدة والقطع بھا عن الخالص من ربقة النكاح 

، ثم من فعل ]٢٣١: البقرة"[َوَلا ُتْمِسُكوُھنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا:"رم، لقولھ تعالىفمح
ذلك فالرجعة صحیحة، وإن ارتكب النھي وظلم نفسھ، ولو علمنا نحن ذلك 

 .)٢("المقصد طلقنا علیھ
فاآلیة دلیل على أن النیات والمقاصد لھا تأثیر في األحكام ومن ثم "

تختلف أحكام األعمال باختالف النیات والمقاصد فھي دلیل على أنھ قد 
 .)٣("الدافعة إلیھا

، فالضرار ضد ]٢٣١: البقرة"[َوَلا ُتْمِسُكوُھنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا": وقال تعالى .٢
 .)٤(المعروف، والمرجع في ذلك ھو قصد الزوج، ومدار الحكم علیھ أمرا ونھیا

، ]١٢: النساء"[وَصى ِبَھا َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضارٍِّمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُی: "ومن األدلة كذلك .٣
فالوصیة أمر مطلوب وقد جاء الحض علیھا في عدد من النصوص، ولكن ھذا 
الحض ینقلب إلى نھي عندما یكون قصد الموصي أن یضر بالورثة، كأن یوصي 
بأكثر من الثلث، أو یقر بكل مالھ، أو بعضھ ألجنبي، أو یوصي بالثلث ال لوجھ 

الخ، واإلضرار في بعض ھذه الصور لیس لھ ...اهللا، ولكن لتنقیص حقوق الورثة
  . )١()٥(مظاھر خارجیة

                                                           

 ).٣/٦٦( إعالم الموقعین)١(
 ).٣/١٢٣( تفسیر القرطبي )٢(
 ).٧( موجبات تغیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان، محمد الحسن الددو )٣(
 ).٧(الزمان والمكان، محمد الحسن الددو  موجبات تغیر الفتوى بتغیر )٤(
 ).٧( موجبات تغیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان، محمد الحسن الددو )٥(
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  .م لسنة: ثانيا

وكذلك دلت السنة على تغیر الفتوى باألسباب الشرعیة المعتبرة، فقد وردت 
أحادیث تدل على ھذا وتؤصل لتغیر الفتوى منھا على سبیل المثال ال 

 : الحصر
 وكانت األسئلة فیھا متطابقة، واإلجابات ملسو هيلع هللا ىلصالتي وردت عن النبي األحادیث  .١

 :متباینة منھا

أن رسول " فقد ورد في حدیث أبي ھریرة، : السؤال عن أفضل األعمال - أ
: ثم ماذا؟ قال: إیمان باهللا ورسولھ، قیل: أي العمل أفضل؟ فقال:  سئلملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 .)٢("حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: الجھاد في سبیل اهللا، قیل
 أي ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال سأل النبي : "وورد في حدیث ابن مسعود رضي اهللا عنھ

الصالة لوقتھا، وبر الوالدین، ثم الجھاد في سبیل : األعمال أفضل؟ قال
 .)٣("اهللا

ومما اختلفت فیھ اإلجابة مراعاة لحال : السؤال عن القبلة حال الصیام - ب
، فجاء ملسو هيلع هللا ىلصنا عند النبي ك: قال"السائل ما رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاصي، 

أقبل وأنا : ، فجاء شیخ فقال"ال: "یا رسول اهللا، أقبل وأنا صائم؟، قال: شاب فقال
قد علمت : "ملسو هيلع هللا ىلص، قال؟ فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول اهللا "نعم: "صائم؟، قال

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقد سأل الرجالن النبي )٤("لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشیخ یملك نفسھ
 المجلس، ولكن الفتوى تغیرت بناء على حال السائل فمن نفس السؤال في نفس

 .یملك نفسھ تختلف فتواه عن من ال یملك نفسھ

 عن أي اإلسالم خیر فقد ملسو هيلع هللا ىلصومنھ سؤالھ : السؤال عن أي اإلسالم خیر - ت
أي : ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما، أن رجال سأل النبي "جاء في حدیث 

، )٥("تقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرفتطعم الطعام، و: اإلسالم خیر؟ قال
أن یسلم : یا رسول اهللا، أي اإلسالم خیر؟ قال: جابر، أن رجال قال"وورد في حدیث 

 .)٦("من سلم المسلمون من لسانھ ویده: المسلمون من لسانك ویدك أو قال

                                                                                                                                                      

 استدل بعض العلماء باآلیات الواردة في النسخ والتخصیص والتقیید، وقد قدمنا أن النسخ )١(
ألدلة وبما یشابھھا والتقیید والتخصیص تختلف عن التغییر فلذلك سنعرض عن االستدالل بھذه ا

 . كالتدرج في التشریع، فھي نسخ عند التحقیق
 ).١٣٥(برقم ) ١/٨٨(، ومسلم )٢٦(برقم ) ١/١٤( أخرجھ البخاري )٢(
 ).١٣٧(برقم ) ١/٨٩(، ومسلم )٧٥٣٤(برقم ) ٩/١٥٦( أخرجھ البخاري )٣(
حمد شاكر ، وقال محقق المسند الشیخ أ)٦٧٣٩(برقم ) ٦/٢٨٣( أخرجھ أحمد في المسند )٤(

 .أسناده صحیح
 ).٦٣(برقم ) ١/٦٥(، ومسلم )١٢(برقم ) ١/١٢( أخرجھ البخاري في صحیحھ )٥(
، وصححھ األلباني في صحیح الترغیب )١٨٨٦(برقم ) ٣/٣٢٩( مسند أبي داود )٦(

 ).٢٦٠٤(برقم ) ٢/٣٥٥(والترھیب
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نھى رسول : عبد اهللا بن واقد، قال" من حدیث ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك ما ورد عن النبي  .٢
فذكرت ذلك :  عن أكل لحوم الضحایا بعد ثالث، قال عبد اهللا بن أبي بكرملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

دف أھل أبیات من أھل البادیة : صدق، سمعت عائشة، تقول: لعمرة، فقالت
ادخروا ثالثًا، ثم : ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصحضرة األضحى زمن رسول اهللا 

یا رسول اهللا، إن الناس یتخذون : تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قالوا
وما ذاك؟ : ملسو هيلع هللا ىلصاألسقیة من ضحایاھم، ویجملون منھا الودك، فقال رسول اهللا 

إنما نھیتكم من أجل الدافة : نھیت أن تؤكل لحوم الضحایا بعد ثالث، فقال: قالوا
 تغیرت فتواه ملسو هيلع هللا ىلص، وفي الحدیث أن النبي )١"( وتصدقواالتي دفت، فكلوا وادخروا

  .من المنع إلى الجواز
 في حكم واحد تتغیر كفارتھ باعتبار الواقع فیھ ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك ما ورد عن النبي  .٣

، إذ ملسو هيلع هللا ىلصبینما نحن جلوس عند النبي : قال"فقد روى أبو ھریرة رضي اهللا عنھ، 
وقعت على امرأتي وأنا : لما لك؟ قا: قال. یا رسول اهللا ھلكت: جاءه رجل فقال

فھل تستطیع : ال، قال: ھل تجد رقبة تعتقھا؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصصائم، فقال رسول اهللا 
: فھل تجد إطعام ستین مسكینا؟ قال: ال، فقال: أن تصوم شھرین متتابعین؟ قال

 -  بعرق فیھا تمر ملسو هيلع هللا ىلص، فبینا نحن على ذلك أتي النبي ملسو هيلع هللا ىلصفمكث النبي : ال، قال
خذھا، فتصدق بھ، فقال : أنا، قال: ن السائل؟ فقالأی:  قال-والعرق المكتل 

 أھل - یرید الحرتین -أعلى أفقر مني یا رسول اهللا؟ فواهللا ما بین البتیھا : الرجل
أطعمھ :  حتى بدت أنیابھ، ثم قالملسو هيلع هللا ىلصبیت أفقر من أھل بیتي، فضحك النبي 

 نھار ، ففي ھذا الحدیث بیان أن الحكم الشرعي لجماع الرجل زوجتھ في)٢("أھلك
 .رمضان یتغیر، بسبب حال الشخص

  .إلجما: ثالثا

نقل القرافي اإلجماع على أن األحكام التي تبنى على العوائد تتغیر بتغیر 
إن إجراء األحكام التي مدركھا العوائد مع تغیر تلك العوائد : "العوائد، یقول القرافي

تبع العوائد، یتغیر خالف اإلجماع وجھالة في الدین، بل كل ما ھو في الشریعة ی
الحكم فیھ عند تغیر العادة إلى ما تقتضیھ العادة المتجددة، ولیس ھذا تجدیدا لالجتھاد 
من المقلدین حتى یشترط فیھ أھلیة االجتھاد، بل ھذه قاعدة اجتھد فیھا العلماء 

  .)٣("وأجمعوا علیھا، فنحن نتبعھم فیھا من غیر استئناف اجتھاد

                                                           

 ).٢٨(برقم ) ٣/١٥٦١( أخرجھ مسلم في صحیحھ )١(
 ).١٩٣٦(برقم ) ٣/٣٢(حیحھ  أخرجھ البخاري في ص)٢(
وإن كان ھذا االجماع ال یستقیم لمخالفة ابن ، )٢١٩( اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام )٣(

، ویمكن تخریج ھذا، بعدم علم القرافي بمذھب )٦٨٤(قبل القرافي ) ٤٥٦(حزم فقد كان ابن حزم 
 ...ابن حزم، أو بعدم االعتداد بخالف الظاھریة في االجماع
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فإن القاعدة : "ي الفروق كما نقلھ في اإلحكام، قالونقل القرافي اإلجماع ف
  .)١("المجمع علیھا أن كل حكم مبني على عادة إذا تغیرت العادة تغیر

ض هللا عليه: بعا   .م فعل لصحابة 

نقل عن الصحابة الكرام تغییر الفتوى لسبب من األسباب الموجبة لتغییرھا 
  :، ومن ذلكملسو هيلع هللا ىلصعن النبي سواء كانت الفتوى المتغیرة عنھم، أو 

 عن ملسو هيلع هللا ىلصتغیر الفتوى في صالة التراویح جماعة، فقد امتنع النبي  -١
الصالة بالناس في الیوم الرابع، كما في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا 

 خرج ذات لیلة من جوف اللیل، فصلى في المسجد، ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : "وعن أبیھا
حدثوا، فاجتمع أكثر منھم، فصلوا معھ، فصلى رجال بصالتھ، فأصبح الناس، فت

، ملسو هيلع هللا ىلصفأصبح الناس، فتحدثوا، فكثر أھل المسجد من اللیلة الثالثة، فخرج رسول اهللا 
فصلوا بصالتھ، فلما كانت اللیلة الرابعة عجز المسجد عن أھلھ حتى خرج لصالة 

 أما بعد، فإنھ لم یخف: الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشھد، ثم قال
، ولكن عندما زال )٢("علي مكانكم، لكني خشیت أن تفرض علیكم، فتعجزوا عنھا

عن " ، جمع عمر الناس للصالة فـملسو هيلع هللا ىلص عنھا وذلك بموتھ ملسو هيلع هللا ىلصسبب امتناع النبي 
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، : عبد الرحمن بن عبد القاري، أنھ قال

ون، یصلي الرجل لنفسھ، لیلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرق
إني أرى لو جمعت ھؤالء على : ویصلي الرجل فیصلي بصالتھ الرھط، فقال عمر

قارئ واحد، لكان أمثل، ثم عزم، فجمعھم على أبي بن كعب، ثم خرجت معھ لیلة 
نعم البدعة ھذه، والتي ینامون : أخرى، والناس یصلون بصالة قارئھم، قال عمر

، فامتناع )٣(" یرید آخر اللیل وكان الناس یقومون أولھعنھا أفضل من التي یقومون،
كان معلال بعلة، فعندما زالت العلة، غیر أمیر المؤمنین عمر رضي اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .عنھ الفتوى
ما ورد عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا : ومن ذلك أیضًا -٢

رورة أن السارق عنھ في عدم تنفیذ حد السرقة عام المجاعة، فمن المعلوم بالض
َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًلا ِمَن : " -تعالى–یحد، لقولھ 

ولكن ورد أن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ، ]٣٨: النساء"[اللَِّھ َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم
ال یقطع في : "لمجاعة، وروي عنھرضي اهللا عنھ لم یقطع في ھذا الحد في عام ا

 .)٤("عذق، وال في عام سنة

                                                           

، ونقل بعض المعاصرین اإلجماع على ھذه القاعدة، بناء على )٤/٢٢٥( الفروق مع ھوامشھ )١(
ھذا النقل ولكن قد ال یسلم ھذا اإلجماع، ألن القرافي یتكلم ھنا عن صورة خاصة في القاعدة وھو 

 .تغیر الحكم المبني على العادة لتغیر العادة، وصور القاعدة كثیرة
 ).١٧٧(برقم ) ١/٥٢٤(، ومسلم )٩٢٤(برقم ) ٢/١١(یحھ  أخرجھ البخاري في صح)٢(
 ).٢٠١٠(برقم ) ٣/٤٥( أخرجھ البخاري في صحیحھ )٣(
برقم ) ٥/٥٢١(، ومصنف ابن أبي شیبة )١٨٩٩٠(برقم ) ١٠/٢٤٢( مصنف عبدالرزاق)٤(
)٢٨٥٨٦.( 
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كتاب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري رضي : ومنھ -٣
وال یمنعك من قضاء قضیتھ الیوم فراجعت فیھ لرأیك، وھدیت "، وجاء فیھ اهللا عنھما

عة الحق فیھ لرشدك، أن تراجع الحق؛ ألن الحق قدیم، ال یبطل الحق شيء، ومراج
 .)١("خیر من التمادي في الباطل

األفعال التي فعلھا الصحابة الكرام رضوان اهللا تعالى علیھم : ومن ذلك -٤
 :  للمصلحة، ومنھاملسو هيلع هللا ىلصولم یفعلھا النبي 

 .فعل أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ عندما جمع القران في مصحف - أ

 .فعل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ في تدون الدواوین - ب

 بن عفان رضي اهللا عنھ عندما زاد اآلذان الثاني في الجمعة، فعل عثمان - ت
 .وجعل لضالة اإلبل مكانا

ال :"، وقال)٢(فعل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ عندما ضمَّن الصناع - ث
 .)٣("یصلح للناس إال ذاك

  : لعقل: خامسا

وأما دلیل العقل فھو أن الشریعة اإلسالمیة جاءت لتكون صالحة لجمیع 
 على اختالفھا وجمیع األزمان على امتدادھا، وھذا معلوم لكونھا خاتمة العصور

 خاتم المرسلین، وإال لخال عصر من العصور دون معرفة ملسو هيلع هللا ىلصالشرائع، ورسولھا 
مراد اهللا من عباده، وھذه المقدمة تلزم أن یكون التشریع ذو شقین ثابت ومتجدد، 

الخ، ومتجدد لیحكم على ...یع ثابت فیما ال یقبل التغییر، كالعقائد وأصول التشر
النوازل والمستجدات والقضایا المعاصرة المتغیرة، ومجموع ھذه المقدمات یقضي 
بتغیر الفتاوى بناء على تغیر الموجبات التي نص علیھا الفقھاء، والتي ال تنافي 

  .ثبات الشریعة وشمولھا، واهللا أعلم

 اطب اس

اوى واا  رت وام  

لما كانت شریعتنا الغراء عامة وشاملة لكل زمان ومكان، كان من واجبات 
العلماء إبراز ھذا كلما بعد زمانھم عن زمان الرسالة، وبیان استجابة الشریعة 
لمتطلبات العصور واألزمنة، وأنھا استوعبت المسائل بأحكامھا، وأوجدت الحلول 

                                                           

 ).٢٠٥٣٧(برقم ) ٢٥٢/ ١٠( سنن البیھقي)١(
د معھم لصنع شيء أو إصالحھ كالخیاط یستودع لدیھ ھم األجراء الذین یقع التعاق" الصناع )٢(

قماش لیصنع منھ ثوبا، فھو في األصل مؤتمن ال یضمن، لما قرره الفقھا من أن ید المودع ید 
أمانھ، إال أن من الفقھاء من استھدى بمقاصد الشریعة العامة الھادفة إلى صیانة أموال الناس، 

تثناء من قاعدة عدم تضمین القابض على وجھ المرعیة لمصالحھم، فذھب إلى تضمینھم، اس
 ).٤٧(كشف القناع عن تضمین الصناع ألبي الحسن المعداني " األمانة لمنفعة غیره

إرواء : وھو ضعیف كما قال األلباني انظر) ١١٦٦٤(برقم ) ٦/٢٠٢( السنن الكبرى للبیھقي )٣(
 ).١٤٩٦(برقم )٥/٣١٩(الغلیل
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 في ملسو هيلع هللا ىلصة، قائم في مقام النبي لمستجدات العصور، وكان العامل على ھذه الثغر
قومھ، داعیًا لھم إلى الحق، بشیرا ونذیرًا، وكلما بعد الناس عن عصور النبوة 
تخبطوا في ھذا الباب فكانت الحاجة إلیھ أشد، ألنھ من دقیق الفقھ فقد زل فیھ فریقان 
بین تفریط وإفراط، فیوجد في ھذا العصر بعض المنتسبین للعلم ممن یحیون االلتزام 
بحرفیة النص وعدم تعلیل األحكام، وھم ممن لم یتمرس بالفقھ وأصولھ، ولم یطلع 
على اختالف الفقھاء ومداركھم في االستنباط، وال یھتمون بمقاصد الشریعة 

  .)١(اإلسالمیة، وال یقرون بتغیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان
ى فغیروا وبالمقابل یوجد طرف آخر على النقیض منھم غلو في تغیر الفتو

  .الخ...األحكام دون ضوابط حتى غیروا القطعیات من المقدرات والحدود 
وھنا سیورد الباحث نظر األصولیین لتغیر الحكم الشرعي فالتغییر عند 
األصولیین ال یتناول كل الفتاوى واألحكام فھناك فتاوى وأحكام ال تتغیر، وال یتصور 

  .ثابتةدخول األسباب المغیرة للفتوى علیھا، فھي 

لفتا: ال عية  لش ألحكا    .لمتغي في 

ھل التغییر في الفتوى أو في الحكم الشرعي؟ ھناك فرق بین الفتوى وبین الحكم 
  الشرعي 

خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفین على : فقد تقدم معنا أن الحكم ھو
  .جھة االقتضاء أو التخییر أو الوضع

واجبة، إلى تكلیفي ووضعي واألحكام التكلیفیة ھي الوالحكم الشرعي ینقسم 
كون الشيء سببا : ، أم الوضعیة فھيوالمندوبة، والمباحة، والمكروھة، والمحرمة

  . )٢(أو شرطا أو مانعا أو صحیحا أو فاسدا
بیان الحكم الشرعي في قضیة جوابا لسؤال : وتقدم معنا أن الفتوى ھي

  .سائل
د عن الفتوى؛ ألن الحكم الوضعي ال یتغیر وال شك أن الحكم الوضعي بعی

فجعل الشارع الشيء سببا أو شرطا أو مانعا لشيء آخر ال یتغیر، بل المتغیر تحقیقھ 
  .في المحل

فعلى ھذا تنحصر المقارنة بین الحكم التكلیفي والفتوى، ویرى األصولیون 
غیرھا من ال یتغیر مھما تغیر الزمان والمكان و) خطاب اهللا(أن الحكم الشرعي 

  .المؤثرات، وذلك إما ألنھ قدیم كما تقول األشاعرة، أو ألنھ قد ثبت واستقر وال ناسخ
أما الفتوى فھي المتغیرة ألنھا إجابة عن سؤال وتنزیل للحكم على محل 

  .الخ... فلھذا كانت متغیرة بتغیر الزمان والمكان والشخص والمصلحة 
 تعلق ال بمكان أو زمان أو والحكم الشرعي یتعلق بفعل المكلف من غیر

  .الخ... الخ، بخالف الفتوى المتعلقة بالزمان والمكان والشخص والنیة ...شخص 

                                                           

 .٩٧ ص١ تكوین الملكة الفقھیة ج)١(
 ).١/٤٨(التمھید لألسنوي:  انظر)٢(
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  .والحكم الشرعي صالح لكل زمان ومكان، وال توصف الفتوى بھذا
فالمفتي یبحث في الفتوى عن حكم اهللا تعالى وقد یصیبھ وقد یخطئھ، بینما 

  .حكم اهللا منزل من عنده سبحانھ
أن السائل إما أن یسأل عن الحكم مجردًا أو حكم فعلھ، والحكم : یان ھذاوب

المجرد إما أن یكون منصوصًا علیھ أو اجتھادیًا، فإن سأل المستفتي عن الحكم 
الشرعي مجردًا، كقولھ ما حكم السرقة لبالغ عاقل مختار؟ فالفتوى ھنا منصوص 

حكم على المحل، وعلیھ فال تفتقر علیھا، وغیر متعلقة بتحقیق المناط أعنى تنزیل ال
  . إلى اجتھاد

وأما إن سأل عن حكم منصوص علیھ ولكنھ متعلق بفعلھ؟ كأن یسأل ما حكم 
أخذي من مال فالن دون علمھ؟ فھذه الفتوى بحاجة إلى اجتھاد لمعرفة مقدار 

الخ، فقد یكون الحكم ...المسروق وحال السارق وعالقة السارق بالمسروق منھ 
إذا سرق أقل من النصاب، أو ال شيء علیھ، إن كان السارق جاھًال، أو ابنًا أو تعزیرًا 

  . الخ، فھذه الفتوى بحاجة إلى اجتھاد...أبًا أو زوجة أو في حال اضطرار 
وإما أن یسأل عن حكم اجتھادي مجرد كأن تسأل المرأة عن أقل الحیض 

ة وتأخرھا وتغبرھا وأكثره، أو تسأل عن فعل نفسھا كحالھا مع دورتھا الشھری
  .إلخ، وكال الحالتین األخیرتین بحاجة إلى اجتھاد... وتكدرھا واضطرابھا 

وال یتمكن المفتي وال : "وفي عالقة الحكم بالمحل، یقول اإلمام ابن القیم
فھم الواقع والفقھ : أحدھما: الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعین من الفھم

ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى یحیط بھ علما، فیھ واستنباط علم حقیقة 
فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم اهللا الذي حكم بھ في كتابھ أو : والنوع الثاني

على لسان رسولھ في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على اآلخر؛ فمن بذل جھده 
الشریعة وقضایا ومن تأمل ... واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا 

الصحابة وجدھا طافحة بھذا، ومن سلك غیر ھذا أضاع على الناس حقوقھم، ونسبھ 
  .)١("إلى الشریعة التي بعث اهللا بھا رسولھ

 فعن ملسو هيلع هللا ىلصوبرھان أن المفتي مجتھد، قد یصیب وقد یخطئ حدیث النبي 
إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب : " یقولملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن العاص أنھ سمع رسول اهللا 

  .)٢("فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر
َلا "فال یكون إال حقًا " خطاب اهللا"بینما الحكم الشرعي الذي عرفناه بأنھ 

  ].٤٢:فصلت"[َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوَلا ِمْن َخْلِفِھ َتْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیٍد
الحكم الشرعي ال یتغیر لكونھ خطابًا  مما سبق یظھر للباحث أن :والخالصة

هللا تعالى بالتعریف األصولي، والفتوى تتغیر لكونھا عمل للفقیھ سواء كانت ظنیة أم 
  .قطعیة، بالحاالت التي ذكرناھا

                                                           

 ).١/٦٩( إعالم الموقعین )١(
 ).١٧١٦(برقم ) ٣/١٣٤٢(، ومسلم )٧٣٥٢(برقم ) ٩/١٠٨( أخرجھ البخاري في صحیحھ )٢(
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هللا: ثانيا لفت هي حك    .هل 

وبعد بیان الحكم الشرعي والفتوى نجیب عن ھذا السؤال وھو ھل الفتوى 
ابة على ھذا السؤال نستصحب التقسیم السابق للفتوى وموقع ھي حكم اهللا؟ ولإلج

االجتھاد فیھا، فنجد أن غالبیة الفتاوى ناشئة عن اجتھاد قام بھ المفتي، وعلیھ فال 
یصح أن نقول أن الفتوى ھي الحكم الشرعي، ویؤید ھذا ما أخرج مسلم من حدیث 

مر أمیرًا على جیش، أو  إذا أملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : سلیمان بن بریدة، عن أبیھ، قال"
وإذا حاصرت ... سریة، أوصاه في خاصتھ بتقوى اهللا، ومن معھ من المسلمین خیرا

أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم اهللا، فال تنزلھم على حكم اهللا، ولكن أنزلھم 
  .)١("على حكمك، فإنك ال تدري أتصیب حكم اهللا فیھم أم ال

ي المسألة، وھو مأجور على الحالین سواء فالمجتھد یجتھد لبیان حكم اهللا ف
أصاب أو أخطأ، ولكن في حال خطأه ال تكون الفتوى موافقة لحكم اهللا، وعلیھ ال 
یجوز أن نقول إن ھذه الفتاوى الصادرة من األئمة والعلماء والمجتھدون حكم اهللا 

  .تعالى
قال في وقد تبنى القرافي رأیًا یقول أن فتوى المجتھد ھي حكم اهللا تعالى، 

ویكون إنشاؤه : "الفروق وھو یتكلم عن الحاكم حین یحكم في مسألة اجتھادیة
 إنشاءه -تعالى–إخبارًا خاصًا عن اهللا تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب وجعل اهللا 

في مواطن الخالف نصًا، ورد من قبلھ في خصوص تلك الصورة، كما لو قضى في 
 الطالق فیتناول ھذه الصورة الدلیل الدال على امرأة علق طالقھا قبل الملك بوقوع

عدم لزوم الطالق عند الشافعي وحكم المالكي بالنقض ولزوم الطالق نص خاص 
 جعل -تعالى–، فإن اهللا -تعالى–تختص بھ ھذه المرأة المعینة وھو نص من قبل اهللا 

 أخص ذلك للحاكم رفعًا للخصومات والمشاجرات، وھذا النص الوارد من ھذا الحاكم
من ذلك الدلیل العام فیقدم علیھ، ألن القاعدة األصولیة أنھ إذا تعارض الخاص والعام 
قدم الخاص على العام، فلذلك ال یرجع الشافعي یفتي بمقتضى دلیلھ العام الشامل 
لجملة ھذه القاعدة في ھذه الصورة منھا لتناولھا نص خاص بھا مخرج لھا عن 

 الشافعي بمقتضى دلیلھ العام فیما عدا ھذه الصورة مقتضى ذلك الدلیل العام ویفتي
، فھو یرى أن الحاكم إذا اجتھد في مسألة خالفیة مشھور بین )٢("من ھذه القاعدة

  .العلماء وتوصل باجتھاده إلى قول نقول عن ھذا القول أنھ حكم اهللا في المسألة
 إن لم نقل ومع إقرارنا بأن حكم الحاكم ینزع الخالف، ألن القضایا ال تستقر

  .ھذا، ولكن ھذا لیس من قبیل أن حكم الحاكم حكما هللا تعالى
فكالم القرافي یعارض حدیث سلیمان بن بریده عند مسلم والذي أوردناه 

 رحم اهللا -ابن الشاط-قریبًا، ولذا رد علیھ ردًا قویًا صاحب ھامش إدرار الشروق 
ي ھذا الفصل، وكیف یكون ال كالم أشد فسادًا من كالمھ ف: قلت: " الجمیع فقال

                                                           

 ).١٧٣١(برقم ) ٣/١٣٥٧( أخرجھ مسلم في صحیحھ )١(
 ).١١٥، ٤/١١٤( الفروق مع ھوامشھ )٢(
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 وقد قال النبي -تعالى–إنشاء الحاكم الحكم في مواقع الخالف نصًا خاصًا من قبل اهللا 
، وكیف "إذا اجتھد أحدكم فأصاب فلھ أجران وإن اجتھد فأخطأ فلھ أجر واحد: ملسو هيلع هللا ىلص

یصح الخطأ فیما فیھ النص من قبل اهللا تعالى ھذا كالم بّین الخطأ بال شك فیھ، وما 
 ھو أو غیره من ذلك ال یصح، وال حاجة إلیھ، وإنما ھو یعین في القضیة تخیل

المعینة أحد القولین أو األقوال إذا اتصل بھ حكم الحاكم ؛ لما في ذلك من المصلحة 
في نفوذ الحكم وثباتھ، ولما فیھ من المفسدة لو لم ینفذ ال لما قالھ من أنھ إنشاء من 

  .)١(" تعالى، واهللا أعلمالحاكم موضوع كنص خاص من قبل اهللا
ولذا یتبین أن الفتوى الموصوفة باالجتھاد ال یجوز نسبتھا إلى اهللا باعتبارھا 

  .حكما لھ سبحانھ، واهللا أعلم

لتغي لثبا  عية بي  لش ألحكا  لفقهية    .لفتا 

وبعد التفصیل الذي قدمناه في الفتوى والحكم الشرعي یتبین لنا خاصیة 
یعة اإلسالمیة فھي ثابتة في أحكامھا، فحكم اهللا ال یتغیر على مر الدھور الثبات للشر

والعصور، سیما إن كان قطعیًا ال اجتھاد فیھ، وإن كان ظنیًا فلكل مجتھد أجر، وأما 
تنزیل ھذا الحكم على محلھ، فمسألة اجتھادیة خاضعة للتغیر باعتبار موجباتھا 

م الشرعي، فقد تتغیر لوجود سبب مغیر وأسبابھا، وأن الفتوى لیس لھا حكم الحك
إلخ، ولكن ال یعني تغیر الفتوى أن ...كمصلحة أو تغیر حال أو تغیر زمان أو مكان

  .الشریعة اإلسالمیة لیست ثابتة بل من خصائص الشریعة اإلسالمیة الثبات
الثبوت من غیر زوال؛ فلذلك : " یقول الشاطبي عند كالمھ عن ثبات الشریعة

 بعد كمالھا نسخا، وال تخصیصا لعمومھا، وال تقییدا إلطالقھا، وال رفعا ال تجد فیھا
لحكم من أحكامھا، ال بحسب عموم المكلفین، وال بحسب خصوص بعضھم، وال 
بحسب زمان دون زمان، وال حال دون حال، بل ما أثبت سببا؛ فھو سبب أبدا ال 

 واجب أبدا، أو مندوبا یرتفع، وما كان شرطا؛ فھو أبدا شرط، وما كان واجبا؛ فھو
فمندوب، وھكذا جمیع األحكام؛ فال زوال لھا وال تبدل، ولو فرض بقاء التكلیف إلى 

  .)٢("غیر نھایة؛ لكانت أحكامھا كذلك

عية لش لفت  لنا في تغي    .مشا 

وقد اختلف الناس في تغیر الفتوى على اتجاھات، سأشیر ھنا إشارة إلى 
  .توىمذاھب الناس في تغیر الف

فقد اختلف الناس في تعاملھم مع تغیر الفتوى ویمكن أن نجمل اتجاھاتھم 
  : إلى ثالثة اتجاھات ھي
  .في التعامل مع تغیر الفتوى:االتجاه األول
وھم الذین غلوا في تغیر الفتاوى ولم یعملوا فیھا الضوابط ولم : أھل اإلفراط

ى ال تتغیر فكل الفتاوى تتغیر، یراعوا فیھا أسبابًا، فلیس ألصحاب ھذا االتجاه فتاو

                                                           

 ).١١٥، ٤/١١٤( ھامش أنوار البروق مع الفروق )١(
 ).١/١١٠( الموافقات )٢(
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وفروا إلى أصول یعتقدونھا ویعتمدون إلیھا كتقدیم المصلحة على النص، على 
اختالف بینھم، فمنھم من یقدم المصلحة على النص بإطالق، ومنھم من یقدمھا إال 
على العبادات والمقدرات، وكتقدیم العقل على النقل بإطالق كذلك، أو بتفصیل وحتى 

  .عن النھج العلمي فأصحاب ھذا االتجاه لیسوا سواءال نخرج 
  .في التعامل مع تغیر الفتوى:االتجاه الثاني
 وھم الذین على الطرف النقیض من االتجاه األول، فلم یراعوا :أھل التفریط

تغیر الفتاوى بل ال یروه، وأنكروا تغیر الفتوى مع وجود أسبابھ، وھم على أصناف 
ھ أقرب إلى اللفظي في بعض المسائل، ومنھم من استغنى كذلك فمنھم من خالفنا مع

عن تغیر الفتاوى وبحث عن أصول أخرى لتغطیة المسائل التي تستدعي التغییر، 
  .وأغلب أصحاب ھذا االتجاه ھم المنكرون للتعلیل

  .في التعامل مع تغیر الفتوى:االتجاه الثالث
ى بضوابطھا وأسبابھا، وھم الذین حكموا بتغیر الفتو: أھل التوسط واالعتدال

ولم یحكموا بتغیر كل الفتاوى، فھناك ما ھو ثابت ال یتغیر وھناك ما یستوجب التغییر 
ألسباب اعتبرھا الشارع، كل ھذا مع التدلیل مع النصوص الشرعیة، فھم وسط بین 
نابذ للتغییر، وغال فیھ، ولعل أبرز من حمل ھذا اللواء ھم العلماء المجددون كأمثال 

بن عبدالسالم والقرافي والشاطبي وابن تیمیة وابن القیم وغیرھم، وكذا األربعة العز 
األئمة أبو حنیفة ومالك والشافعي وأحمد وغیرھم لھذا، وھذا االتجاه أوسط الطرق 

وأقربھا إلى الصواب، ویرجع بالخیر الكثیر على التشریع اإلسالمي، ألنھ یحمل 
 لكل زمان ومكان، وال یبقى معھ انفصال بین المعنى الذي تتحقق بھ صالحیة التشریع

حیاة الناس وأحكام الشریعة، بمراعاة مقاصد الشریعة من جھة ومصالح الناس 
  .)١(المعتبرة في الشرع من جھة أخرى، مع كامل التوقف عند النصوص القطعیة

ألحكا ل بتغي  لق لق  ي  ل لعلما  ل  يج ق   .تخ

ى أن ھذه نظرة األصولیین للحكم الشرعي وقد وحتى ال یقول قائل كیف تدع
تتغیر : ، فقال"األحكام"ثبت خالف ما تقول، فھناك من أورد ھذه القاعدة بلفظ 

األحكام بتغیر األزمان، وھذا دلیل على أن األحكام ھي المتغیرة ولیست الفتاوى، 
ي مواطن فللرد على ھذا ال بد من بیان ما مراد العلماء الذین أطلقوا لفظ الحكم ف

  .الفتوى
فالذي یظھر من بعض نصوصھم أنھم یستعملون الحكم مكان الفتوى، أو 

وھذا ما " خطاب اهللا تعالى"أنھم یقصدون الحكم االجتھادي، ولیس الحكم الذي ھو 
  . بینھ الشاطبي في الموافقات

واعلم أن ما جرى ذكره ھنا من اختالف األحكام عند اختالف           : "قال الشاطبي 
لیس في الحقیقة باختالف في أصل الخط�اب، ألن ال�شرع موض�وع عل�ى أن�ھ                 العوائد ف 

دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنیا من غیر نھایة والتكلی�ف ك�ذلك، ل�م یح�تج ف�ي ال�شرع            

                                                           

 ).٥٢ - ٤٨(تغیر االحكام في الشریعة اإلسالمیة إسماعیل كوكسال : انظر) ١ (
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إل��ى مزی��د، وإنم��ا معن��ى االخ��تالف أن العوائ��د إذا اختلف��ت رجع��ت ك��ل ع��ادة إل��ى أص��ل  
لخطاب التكلیفي مرتفع عن ال�صبي  شرعي یحكم بھ علیھا، كما في البلوغ مثًال، فإن ا       

ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع علیھ التكلیف، فسقوط التكلیف قبل البلوغ ث�م ثبوت�ھ               
بعده لیس باختالف في الخطاب، وإنما وق�ع االخ�تالف ف�ي العوائ�د وال�شواھد، وك�ذلك                

القول الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة، وأن             
قول الزوجة بعد الدخول أیضا بناء على نسخ تلك العادة، لیس باختالف في حك�م، ب�ل      
الحكم أن الذي ترجح جانبھ بمعھود أو أصل، فالقول قولھ بإطالق ألن�ھ م�دعي علی�ھ،              

  .)١("وھكذا سائر األمثلة، فاألحكام ثابتة تتبع أسبابھا حیث كانت بإطالق، واهللا أعلم
  .بي یبین أن المراد لیس تغیر الحكم، وإنما الفتوى، واهللا أعلمفھذا النقل من الشاط

  

                                                           

 ).٤٩٢ - ٢/٤٩١(الموافقات ) ١ (
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 .الخاتمة

  .وفیھا النتائج والتوصیات
  .النتائج: أوًال

  :توصل الباحث في ھذا البحث لعدة نتائج من أبرزھا
 ".بیان الحكم الشرعي في قضیٍة جوابًا لسؤال سائل"تعرف الفتوى بأنھا  -١
ب��دیل الحك��م ف��ي الفت��وى بغی��ره ل��سبب،  ت" یع��رف تغی��ر الحك��م ال��شرعي بأن��ھ   -٢

 ".ھو تبدیل الفتوى بغیرھا لسبب: "ویعرف تغییر الفتوى
: یختلف تغیر الفتوى عن النسخ والتقیی�د والتخ�صیص بع�دة اختالف�ات أھمھ�ا              -٣

أن تغیر الفتوى عمل اجتھادي من المفتي المجتھد، وھذا العمل غیر مع�صوم   
ھ بخ��الف الن��سخ والتقیی��د فق��د ی��صیب وق��د یخط��ئ، وھ��و ب��اق م��ا بق��ت أس��باب  

 .والتخصیص
 .المفتي والمستفتي والفتوى المغیر:  أركان تغیر الفتوى أربعة -٤
نبھت الشریعة على خطورة أمر اإلفتاء، وعظ�م أم�ره، وعل�و منزلت�ھ، ول�ذلك           -٥

 .حرمت اقتحام الفتوى من غیر المؤھلین لھا
 .للمفتي شروط یجب مراعاتھا لتجنب الزلل في الفتوى -٦
 . شدیدة وملحة لإلفتاء بل أشد من حاجتھم للطعام والشرابحاجة الناس -٧
 . الفتوىملسو هيلع هللا ىلص ألھمیة اإلفتاء تولى اهللا الفتوى، وتولى رسولھ  -٨
 .یجب على والة األمور منع المفتي الماجن وغیر المؤھل من الفتوى -٩

َذَكر قاعدة تغیر الفتوى مقرًا بھا جمع كبیر من األص�ولیین والفقھ�اء            -١٠
 .إلجماع علیھابل نقل بعض العلماء ا

 .وردت قاعدة تغیر الفتوى بصیغ عدیدة ومؤداھا واحد تقریبًا -١١
لتغیر الفت�وى أث�ر كبی�ر ف�ي الت�شریع فھ�ي تواك�ب الع�صر ومتطلبات�ھ                   -١٢

 .وإھمالھا یؤدي إلى مفاسد كبیرة منھا الشق على الناس
دل عل��ى م��شروعیة تغی��ر الفت��وى الكت��اب وال��سنة واإلجم��اع والعق��ل     -١٣

 .وفعل الصحابة
ارنة بین أقوال أھل العلم وتحلیلھا ف�الحكم یختل�ف ع�ن الفت�وى،              بالمق -١٤

ثاب��ت ال یتغی��ر، والفت��وى تتغی��ر بتغی��ر  " خط��اب اهللا تع��الى"ف��الحكم ال��شرعي 
 .إلخ...الزمان والمكان والنیة 

الفت�وى عم�ل المجتھ�د، والمجتھ�د ق��د ی�صیب وق�د یخط�ئ، ف�ال یج��وز          -١٥
 .وصف الفتوى بأنھا حكم اهللا تعالى

صولیین والفقھاء من ألف�اظ لتغی�ر الحك�م فیحم�ل عل�ى             ما ورد عن األ    -١٦
 .التساھل في اللفظ والمراد تغیر الفتوى ال الحكم
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  .التوصیات: ثانیًا
  : بعد االنتھاء من ھذا البحث یوصي الباحث بتوصیات مھمة ھي

یوص��ي بمزی��د بی��ان للفت��وى وأھمیتھ��ا وجع��ل ذل��ك ف��ي المن��اھج الدراس��یة           -١
 . فھذا حفظ للدین من جھة العدموالتحذیر من اقتحام بابھا

بف�رض ق��وانین لم�ن یت��صدر لإلفت�اء وھ��و ل��یس م�ن أھل��ھ، خاص�ة م��ع تط��ور       -٢
 .وسائل التواصل واإلعالم

 .بعمل دراسة شاملة لكل األسباب المغیرة للفتوى وتطبیقاتھا المعاصرة -٣
 .العمل على ربط تغیر الفتوى بمقاصد الشریعة -٤
 .ب الشرعیة التي نص علیھا العلماءاالحتراز من تغیر الفتوى بغیر األسبا -٥
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 .قائمة المراجع والمصادر

 .القرآن الكریم .١
اب��ن أب��ي ش��یبة، عب��د اهللا ب��ن محم��د، م��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة، مكتب��ة الرش��د،   .٢

  .الریاض، الطبعة األولى، تحقیق كمال یوسف الحوت
اب�ن ال�شاط، قاس�م ب�ن عب�د اهللا األن�صاري، أن�وار الب�روق ف�ي أن�واع الف��روق            .٣

 الفروق للقرافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبع�ة األول�ى، تحقی�ق             بھامش
  .خلیل المنصور

ابن العربي، أبو بكر،، المح�صول الب�ن العرب�ي، دار البی�ارق، عم�ان، الطبع�ة         .٤
  .األولى، تحقیق حسین علي الیدري، وسعید فودة

 ، الع�دة  )ھـ٤٥٨(ابن الفراء، أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف             .٥
 -ھ���ـ ١٤١٠أحم���د المب���اركي، الطبع���ة الثانی���ة، : ف���ي أص���ول الفق���ھ، تحقی���ق

  .م١٩٩٠
: ابن القیم، محمد بن أبي بكر شمس الدین الجوزیة، إعالم الموقعین، تحقیق            .٦

محم��د عب��د ال���سالم إب��راھیم، دار الكت��ب العلمی���ة، بی��روت، الطبع��ة األول���ى،       
  . م١٩٩١ -ھـ ١٤١١

، ش�رح الكوك�ب    )ت.د(د ب�ن عب�د العزی�ز      ابن النجار، أبو البقاء محمد ب�ن أحم�         .٧
  .المنیر، تحقیق محمد الزحیلي، ونزیھ حماد، مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة

، ال�صلة ف�ي ت�اریخ      ) ھ�ـ  ٥٧٨(ابن بشكوال، أبو القاسم خل�ف ب�ن عب�د المل�ك              .٨
عزت العطار الح�سیني، مكتب�ة الخ�انجي، الطبع�ة          : أئمة األندلس، راجع أصلھ   

  .م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤الثانیة، 
اب��ن حج��ر، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الع��سقالني، ف��تح الب��اري، دار المعرف��ة،   .٩

  .بیروت، تحقیق محب الدین الخطیب
ابن حمدان، أبو عبد اهللا أحمد بن حمدان بن شبیب النمیري الحّراني             .١٠

، ص��فة الفت��وى والمفت��ي والم��ستفتي، المكت��ب اإلس��المي،  )ھ��ـ٦٩٥( الحنبل��ي
  .محمد ناصر الدین األلباني: ، تحقیقه١٤٠٤بیروت، الطبعة الرابعة، 

، جمھرة اللغة، )ھـ٣٢١(ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن األزدي  .١١
رم��زي منی��ر بعلبك��ي، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت، الطبع��ة األول��ى،    : تحقی��ق
  .م١٩٨٧

ابن عابدین، محمد أمین بن السید عمر عابدین، حاشیة اب�ن عاب�دین              .١٢
ل�ى ال�در المخت�ار، دار الفك�ر للطباع�ة والن�شر،       المسماة حاشیة رد المحت�ار ع     

  .بیروت
: ، المح��یط ف��ي اللغ��ة، تحقی��ق )ه٣٨٥(اب��ن عب��اد، ال��صحاب إس��ماعیل  .١٣

  .م١٩٩٤محمد حسن آل یاسین، الطبعة األولى، بیروت، عالم الكتب، 
اب�ن عب��د الب��ر، یوس��ف النم��ري، ج��امع بی��ان العل��م وف��ضلھ، مؤس��سة   .١٤

  .، تحقیق فواز أحمد زمرليالریان، دار ابن حزم، الطبعة األولى
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اب��ن ع��ساكر، ثق��ة ال��دین، أب��و القاس��م عل��ي ب��ن الح��سن ب��ن ھب��ة اهللا     .١٥
وف��اء تق��ي ال��دین، دار   : ، معج��م اب��ن ع��ساكر، تحقی��ق  )ھ��ـ٥٧١( المع��روف 

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١البشائر، دمشق، الطبعة األولى، 
اب��ن ف��ارس، أب��و الح��سین أحم��د، معج��م مق��اییس اللغ��ة، دار الجی��ل،      .١٦

  .نان، الطبعة الثانیة، تحقیق عبد السالم محمد ھارونبیروت، لب
، لسان العرب، دار صادر، بی�روت       )ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرم     .١٧

  .الطبعة األولى
أب���و البق���اء، أی���وب ب���ن موس���ى الكف���وي، كت���اب الكلی���ات، مؤس���سة     .١٨

 .الرسالة، تحقیق عدنان درویش و محمد المصري
النھای���ة ف���ي غری���ب أب���و ال���سعادات، المب���ارك ب���ن محم���د الج���زري،   .١٩

الحدیث، المكتبة العلمیة، بیروت، تحقیق طاھر أحمد الزاوي ومحم�ود محم�د       
  .الطناحي

أبو الفتح، ناصر الدین بن عب�د ال�سید، المغ�رب ف�ي ترتی�ب المع�رب،                  .٢٠
م، تحقی���ق محم���ود ١٩٧٩مكتب���ة أس���امة ب���ن زی���د، حل���ب، الطبع���ة األول���ى،   

  .فاخوري و عبد الحمید مختار
اموس الفقھ��ي لغ��ة واص��طالحا، دار الفك��ر،    أب��و جی��ب، س��عدي، الق��    .٢١

 .دمشق، الطبعة الثانیة
، م�سند  )ھ�ـ ٢٠٤( أبو داود، سلیمان ب�ن داود ب�ن الج�ارود الطیال�سي         .٢٢

محم��د ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي، دار ھج��ر،     : أب��ي داود الطیال��سي، تحقی��ق  
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩مصر، الطبعة األولى، 

  .م١٩٩٧كر العربي، ، أصول الفقھ، دار الف)ت.د(أبو زھرة، محمد .٢٣
س��ید الجمیل��ي، : ، تحقی��ق)ه٦٣١(اإلحك��ام، اآلم��دي، عل��ي ب��ن محم��د  .٢٤

  .ھـ١٤٠٤الطبعة األولى، بیروت، الكتاب العربي، 
ج�امع العل�وم   = األحمد، عبد النبي ب�ن عب�د الرس�ول، دس�تور العلم�اء            .٢٥

، الطبعة األولى عرب عبارات�ھ الفارس�یة ح�سن ھ�اني            -في اصطالحات الفنون  
 -ھ���ـ ١٤٢١ت���ب العلمی���ة، لبن���ان، بی���روت، الطبع���ة األول���ى،  فح���ص، دار الك

  .م٢٠٠٠
األحم��دي، موس��ى ب��ن محم��د ب��ن الملی��اني، معج��م األفع��ال المتعدی��ة        .٢٦

  .بحرف
األزھري، محمد بن أحمد، تھ�ذیب اللغ�ة، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي،                 .٢٧

  .بیروت، الطبعة األولى، تحقیق محمد عوض مرعب
ن الح�سن، نھای�ة ال�سول ش�رح         اإلسنوي، جمال ال�دین عب�د ال�رحیم ب�          .٢٨

منھ����اج الوص����ول، دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت، لبن����ان، الطبع����ة األول����ى،  
 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠
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، التمھی��د ف��ي تخ��ریج   )ه٧٧٢(اإلس��نوي، عب��د ال��رحیم ب��ن الح��سن      .٢٩
، )ه١٤٠٠(الفروع على األصول، مؤس�سة الرس�الة، بی�روت، الطبع�ة األول�ى             

 .تحقیق د محمد حسن ھیتو
 نع��یم أحم��د ب��ن عب��د اهللا، حلی��ة األولی��اء وطبق��ات       األص��بھاني، أب��و  .٣٠

  .ه١٤٠٥األصفیاء، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الرابعة، 
، )ھ�ـ ٧٤٩( األصفھاني، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد          .٣١

محم�د مظھ��ر بق��ا، دار  : بی�ان المخت��صر ش�رح مخت��صر اب��ن الحاج�ب، تحقی��ق   
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦المدني، السعودیة، الطبعة األولى، 

، إرواء الغلی�ل تخ�ریج أحادی�ث        )ه١٤٢٠(األلباني، محمد ناصر الدین    .٣٢
 .ھـ١٤٠٥منار السبیل، المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

، إرواء الغلیل تخریج أحادیث من�ار       )ت.د(األلباني، محمد ناصر الدین    .٣٣
 .ھـ١٤٠٥السبیل، المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

، السل���سلة ال���صحیحة، مكتب���ة   )ت.د(األلب���اني، محم���د ناص���ر ال���دین   .٣٤
  .المعارف، الریاض

، السل���سلة ال���صحیحة، مكتب���ة   )ت.د(األلب���اني، محم���د ناص���ر ال���دین   .٣٥
  .المعارف، الریاض

، السل����سلة ال����ضعیفة، مكتب����ة )ت.د(األلب����اني، محم����د ناص����ر ال����دین .٣٦
  .المعارف، الریاض

 داود، مؤسسة غراس ، صحیح أبي)ت.د(األلباني، محمد ناصر الدین .٣٧
  . ھـ١٤٢٣للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة األولى، 

، ص���حیح األدب المف���رد لإلم���ام  )ت.د(األلب���اني، محم���د ناص���ر ال���دین  .٣٨
  .ھـ١٤٢١البخاري، دار الصّدیق، الطبعة األولى، 

، ص���حیح الترغی���ب والترھی���ب، )ت.د(األلب���اني، محم���د ناص���ر ال���دین .٣٩
  .امسةمكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الخ

، ص���حیح الترغی���ب والترھی���ب، )ت.د(األلب���اني، محم���د ناص���ر ال���دین .٤٠
  .مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الخامسة

، غای�ة الم�رام ف�ي تخ�ریج أحادی�ث           )ت.د(األلباني، محمد ناصر ال�دین     .٤١
  .ھـ١٤٠٥الحالل والحرام، المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

م���شكاة الم���صابیح، المكت���ب   ، )ت.د(األلب���اني، محم���د ناص���ر ال���دین    .٤٢
 .ھـ١٤٠٥اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

األلب��اني، محم��د ناص��ر ال��دین، ص��حیح أب��ي داود، مؤس��سة غ��راس        .٤٣
  .ھـ١٤٢٣للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة األولى، 

األلب��اني، محم��د ناص��ر ال��دین، ص��حیح وض��عیف س��نن اب��ن ماج��ة،          .٤٤
اج مرك���ز ن���ور اإلس���الم،   برن���امج منظوم���ة التحقیق���ات الحدیثی���ة، م���ن إنت���     

  .اإلسكندریة
 .أمیر بادشاه، محمد أمین، تیسیر التحریر، دار الفكر، بیروت .٤٥
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البخاري، عبید اهللا بن مسعود، التوض�یح ف�ي ح�ل غ�وامض التنق�یح،             .٤٦
 .دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق زكریا عمیرات

البخ��اري، ع��الء ال��دین عب��د العزی��ز ب��ن أحم��د، ك��شف األس��رار، دار       .٤٧
 . العلمیة، بیروت، تحقیق عبد اهللا محمود محمد عمرالكتب

البخ���اري، محم���د ب���ن إس���ماعیل، ص���حیح البخ���اري، دار اب���ن كثی���ر،   .٤٨
  .بیروت، الطبعة الثالثة، تحقیق د مصطفى دیب البغا

، المخت��صر ف��ي أص��ول الفق��ھ، جامع��ة  )ت.د(البعل��ي، عل��ي ب��ن محم��د  .٤٩
 .االملك عبد العزیز، مكة المكرمة، تحقیق د محمد مظھر بق

، الم�دخل  )ھ�ـ ١٤٢٩(بكر بن عبد اهللا أبو زید بن محم�د ب�ن عب�د اهللا              .٥٠
المفصل لمذھب اإلمام أحمد وتخریج�ات األص�حاب، دار العاص�مة، مطبوع�ات      

  .ه١٤١٧مجمع الفقھ اإلسالمي بجدة، الطبعة األولى، 
البناني، عبد الرحمن المغرب�ي، حاش�یة البن�اني عل�ى جم�ع الجوام�ع،               .٥١

  .لنشر والتوزیع، بیروت، لبناندار الفكر للطباعة وا
، شرح منتھ�ى اإلرادات، ع�الم       )١٩٩٦(البھوتي، منصور بن یونس      .٥٢

  .الكتب، بیروت، الطبعة الثانیة
محم�د  : البیھقي، أحمد بن الحسین ب�ن عل�ي، ال�سنن الكب�رى، تحقی�ق       .٥٣

 ).ط. د(ھـ، ١٤١٤عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
، )ت.د( أب���و عی���سى الترم���ذي ال���سلميالترم���ذي، محم���د ب���ن عی���سى .٥٤

الج��امع ال��صحیح، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت، تحقی��ق أحم��د ش��اكر      
 .وآخرون

التفت���ازاني، س���عد ال���دین م���سعود ب���ن عم���ر، ش���رح التل���ویح عل���ى        .٥٥
 .التوضیح، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق زكریا عمیرات

 ب�ن محم�د ب�ن       التقریر والتحبی�ر، ألب�ي عب�د اهللا، ش�مس ال�دین محم�د              .٥٦
، دار الفك��ر، بی��روت،  )ھ��ـ٨٧٩(محم��د المع��روف ب��ابن أمی��ر ح��اج الحنف��ي      

  ).ط. د(ھـ، ١٤١٧
الجرجاني، علي بن محم�د، التعریف�ات، دار الكت�اب العرب�ي، بی�روت،             .٥٧

  .الطبعة األولى، تحقیق إبراھیم األبیاري
، الصحاح في اللغة، تحقیق أحمد )ت.د(الجوھري، إسماعیل بن حماد .٥٨

 -  ھ١٤٠٧ر عط��ار، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت، الطبع��ة الرابع��ة  عب��د الغف��و
  .م١٩٨٧

الج��ویني، أب��و المع��الي عب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا، البرھ��ان ف��ي أص��ول   .٥٩
الفقھ، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الرابع�ة، تحقی�ق د عب�د العظ�یم محم�ود          

  .الدیب
، دار اب�ن    الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، الفقیھ والمتفق�ھ          .٦٠

  .الجوزي، السعودیة، الطبعة الثانیة، تحقیق عادل بن یوسف الغزازي
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البورن�و، محم��د ص�دقي، ال��وجیز ف�ي إی��ضاح قواع�د الفق��ھ الكلی��ة،     . د .٦١
 .مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة

، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر، دم�شق،        )ت.د(الزحیلي، وھبھ . د .٦٢
 .ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة 

لددو، محمد الحسن، موجبات تغی�ر الفت�وى بتغی�ر الزم�ان والمك�ان،               ا .٦٣
المؤتمر العالمي للوس�طیة، بعن�وان منھجی�ة اإلفت�اء ف�ي ع�الم مفت�وح الواق�ع                  

  .ه، الكویت١٤٢٨ جمادى األولى ١١ – ٩الماثل واألمل المرتجى، 
الدمشقي، عبد القادر بن بدران، المدخل إل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن                 .٦٤

ة الرس�الة، بی�روت، الطبع�ة الثانی�ة، تحقی�ق د عب�داهللا ب�ن عب�د              حنبل، مؤس�س  
  .المحسن التركي

الرازي، محمد بن أبي بك�ر، مخت�ار ال�صحاح، مكتب�ة لبن�ان، بی�روت،         .٦٥
  .تحقیق محمود خاطر

الرازي، محمد بن عمر، المحصول، جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود،        .٦٦
  .الریاض، الطبعة األولى، تحقیق طھ جابر فیاض العلواني

الزبی����دي، محم����د مرت����ضى، ت����اج الع����روس، دار الھدای����ة، تحقی����ق   .٦٧
  .مجموعة من المحققین

الزحیلي، محمد م�صطفى، القواع�د الفقھی�ة وتطبیقاتھ�ا ف�ي الم�ذاھب               .٦٨
  . م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧األربعة، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

الزرقا، أحمد ب�ن محم�د، ش�رح القواع�د الفقھی�ة، دار القل�م، دم�شق،                   .٦٩
  .ة الثانیة، صححھ وعلق علیھ مصطفى أحمد الزرقاالطبع

الزرك��شي، محم��د ب��ن بھ��ادر، البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ، دار      .٧٠
الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، ضبط نصوصھ وخرج أحادیث�ھ وعل�ق            

  .علیھ د محمد محمد تامر
، تبی��ین الحق��ائق، دار الكت��ب  )ھ��ـ١٣١٣(الزیلع��ي، عثم��ان ب��ن عل��ي   .٧١

  .القاھرةاإلسالمي، 
السبكي، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي  .٧٢

س�ید  : ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع، دراسة وتحقی�ق       )ھـ٧٩٤( الشافعي  
عب��د العزی��ز و عب��داهللا ربی��ع، مكتب��ة قرطب��ة للبح��ث العلم��ي وإحی��اء الت��راث،    

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨الطبعة األولى، 
، اإلبھ�اج، دار الكت�ب العلمی�ة،    )ه٧٨٥(لكافي السبكي، علي بن عبد ا    .٧٣

بی��روت، الطبع��ة األول��ى، تحقی��ق جماع��ة م��ن العلم��اء، بی��روت، دار الكت��ب         
  .ھـ١٤٠٤العلمیة، 

، س�نن أب�ي داود،   )ه٢٧٥(السجستاني، أبو داود سلیمان ب�ن األش�عث    .٧٤
  ).ط، م، ت. د(محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، : تحقیق

بن محمد، قواطع األدل�ة ف�ي األص�ول، دار الكت�ب            السمعاني، منصور    .٧٥
  .العلمیة، بیروت، تحقیق محمد حسن محمد الشافعي
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، )ت.د(ال�شاطبي، أب��و إس�حاق إب��راھیم ب�ن موس��ى اللخم�ي الغرن��اطي     .٧٦
  .الموافقات، دار المعرفة، بیروت، لبنان، تحقیق عبداهللا دراز

ال���شاطبي، أب���و إس���حاق إب���راھیم ب���ن موس���ى اللخم���ي الغرن���اطي،         .٧٧
سلیم بن عید الھاللي، دار اب�ن عف�ان، ال�سعودیة، الطبع�ة        : العتصام، تحقیق ا

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢األولى، 
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق )ه١٢٥٠(الشوكاني، محمد بن علي .٧٨

م��ن عل��م األص��ول، دار الفك��ر، بی��روت، الطبع��ة األول��ى، تحقی��ق محم��د س��عید   
  .البدري

ش��عیب األرن��ؤوط، : تحقی��ق ال��شیباني، أحم��د ب��ن حنب��ل، م��سند أحم��د، .٧٩
 -ھ��ـ  ١٤٢١وع��ادل مرش��د، وآخ��رون، مؤس��سة الرس��الة، الطبع��ة األول��ى،       

  .م٢٠٠١
ال��صاعدي، حم��د ب��ن حم��دي، المطل��ق والمقی��د وأثرھم��ا ف��ي اخ��تالف    .٨٠

  .ھـ١٤٢٨الفقھاء، الطبعة الثانیة، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 
المكتب اإلس�المي،  ، المصنف، )ت.د(الصنعاني، عبد الرزاق بن ھمام     .٨١

  .، الطبعة الثانیة، تحقیق حبیب الرحمن األعظمي١٤٠٣بیروت 
، )ه٩٩٤(العبادي، شھاب الدین أبي العباس أحمد ب�ن قاس�م ال�صباغ              .٨٢

محمد حسن محمد إسماعیل، دار الكتب      : الشرح الكبیر على الورقات، تحقیق    
 .ه١٤٢٤العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

، الغیث )ھـ٨٢٦(دین أبي زرعة أحمد بن عبد الرحیم   العراقي ولي ال   .٨٣
محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمی�ة،  : الھامع شرح جمع الجوامع، تحقیق 

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الطبعة األولى، 
العطار، حسن بن محمد بن محم�ود العط�ار ال�شافعي، حاش�یة العط�ار        .٨٤

می�ة، بی�روت،    على شرح الجالل المحل�ي عل�ى جم�ع الجوام�ع، دار الكت�ب العل              
  .الطبعة األولى

عیاض بن نامي بن عوض السلمي، أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ            .٨٥
  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦جھلھ، دار التدمریة، الریاض، الطبعة األولى، 

الغزالي، أب�و حام�د محم�د، المست�صفى، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،            .٨٦
  .الطبعة األولى، تحقیق محمد عبد السالم عبد الشافي

سوي، یعق���وب ب���ن س���فیان ب���ن ج���وان الفارس���ي، أب���و یوس���ف      الف��� .٨٧
أك���رم ض���یاء العم���ري، مؤس���سة    : ، المعرف���ة والت���اریخ، تحقی���ق  )ھ���ـ٢٧٧(

  .م١٩٨١ -ھـ١٤٠١الثانیة، : الرسالة، بیروت، الطبعة
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثب�وت، ال�سھالوي، عب�د العل�ي محم�د                .٨٨

د، دار الكتب العلمی�ة،  عبد اهللا محمود محم: ، تحقیق)ه١٢٢٥(بن نظام الدین 
  ).ط، م. د(ھـ ١٤٢٣

، الق�اموس المح�یط، مؤس�سة    )ت.د(الفیروز آبادي، محمد بن یعق�وب     .٨٩
  .الرسالة، بیروت
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، الم�صباح المنی��ر ف��ي ش��رح غری��ب  )ت.د(الفی�ومي، أحم��د ب��ن محم��د  .٩٠
  .الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت

محم��د : القاس��مي، محم��د جم��ال ال��دین، الفت��وى ف��ي اإلس��الم، تحقی��ق   .٩١
عب���دالحكیم القاض���ي، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، لبن���ان، الطبع���ة األول���ى،   

  .م١٩٨٦
القراف��ي، أحم��د ب��ن إدری��س، الف��روق، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،       .٩٢

  .الطبعة األولى، تحقیق خلیل المنصور
القراف��ي، ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س ب��ن عب��د ال��رحمن الم��الكي،   .٩٣

عب�د الفت�اح أب�و    : فتاوى عن األحك�ام، اعتن�ى ب�ھ     ، اإلحكام في تمییز ال    )٦٨٤(
 -ھ��ـ ١٤١٦غ��دة، دار الب��شائر اإلس��المیة، بی��روت، لبن��ان، الطبع��ة الثانی��ة،     

  .م١٩٩٥
القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بك�ر ب�ن ف�رح األن�صاري الخزرج�ي                .٩٤

أحم��د البردون��ي  : ، الج��امع ألحك��ام الق��رآن، تحقی��ق  )ھ��ـ٦٧١(ش��مس ال��دین  
 -ھ�ـ  ١٣٨٤الكتب المصریة، القاھرة، الطبع�ة الثانی�ة،       وإبراھیم أطفیش، دار    

  .م١٩٦٤
، سنن ابن ماجة، دار الفكر، بی�روت،   )ت.د(القزویني، محمد بن یزید    .٩٥

  .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي
كوكسال، إس�ماعیل، تغی�ر االحك�ام ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة، مؤس�سة                .٩٦

  . م٢٠٠٠الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 
، محم��د عم��یم اإلح��سان، قواع��د الفق��ھ، ال��صدف ببل��شرز،     المج��ددي .٩٧

  .كراتشي، الطبعة األولى
، مجل���ة األحك���ام، )ت.د(مجموع���ة م���ن العلم���اء ف���ي جمعی���ة المجل���ة   .٩٨

  .كارخانھ تجارت كتب، تحقیق نجیب ھواویني
محم��د ی��سري إب��راھیم، الفت��وى أھمیتھ��ا ض��وابطھا وآثارھ��ا، الطبع��ة    .٩٩

ن عب�دالعزیز العالمی�ة لل�سنة النبوی�ة        األولى، بح�ث مق�دم لنی�ل ج�ائزة ن�ایف ب�            
 .والدراسات اإلسالمیة لعام

المرداوي، علي بن س�لیمان، التحبی�ر ش�رح التحری�ر، مكتب�ة الرش�د،          .١٠٠
ال���سعودیة، الطبع���ة األول���ى، تحقی���ق د عب���د ال���رحمن الجب���رین، ود ع���وض    

  .القرني، ود أحمد السراح
كت��ب المرس��ي عل��ي ب��ن إس��ماعیل، المحك��م والمح��یط األعظ��م، دار ال     .١٠١

  .العلمیة، بیروت الطبعة األولى تحقیق عبد الحمید ھنداوي
، )ت.د(مسلم، م�سلم ب�ن الحج�اج أب�و الح�سین الق�شیري النی�سابوري              .١٠٢

  .صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي
م����صطفى إب����راھیم، الزی����ات أحم����د، عب����د الق����ادر حام����د، النج����ار        .١٠٣

  .لوسیط، دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة، المعجم ا)ت.د(محمد
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، كشف القناع   )ه١١٤٠(المعداني، أبي الحسن علي الحسن بن رحال       .١٠٤
محم��د أب��و األجف��ان، ال��دار التون��سیة للن��شر،   : ع��ن ت��ضمین ال��صناع، تحقی��ق 

  .م١٩٨٦
المقدسي، عبد اهللا بن أحمد، روضة الناظر، جامعة اإلم�ام محم�د ب�ن               .١٠٥

  .، تحقیق د عبد العزیز عبد الرحمن السعیدسعود، الریاض، الطبعة الثانیة
، القواع��د، )ه٧٥٨(المق��ري، أب��ي عب��داهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د  .١٠٦

أحمد ب�ن عب�داهللا ب�ن حمی�د، جامع�ة أم الق�رى، مرك�ز إحی�اء الت�راث،                 : تحقیق
  .  مكة المكرمة

المن��اوي، محم��د عب��د ال��رءوف، التوقی��ف عل��ى مھم��ات التع��اریف،         .١٠٧
دایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، الطبعة األولى، محمد رضوان ال. د: تحقیق
  . ھـ١٤١٠

المنیاوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطی�ف،             .١٠٨
الشرح الكبیر لمخت�صر األص�ول م�ن عل�م األص�ول، المكتب�ة ال�شاملة، م�صر،                 

  .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢الطبعة األولى، 
ل�م أص�ول الفق�ھ    النملة، عبد الكریم بن علي بن محمد، المھذب ف�ي ع         .١٠٩

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠: المقارن، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة األولى
، آداب )ھ��ـ٦٧٦(الن��ووي، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف   .١١٠

ب�سام عب�د الوھ�اب الج�ابي، دار الفك�ر،      : الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقی�ق  
  .ه١٤٠٨دمشق، الطبعة األولى، 

 المجم�وع ش�رح المھ�ذب، دار        النووي، أب�و زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف،           .١١١
  .الفكر، بیروت
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