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األربعاء  08 جمادى الثاني 1432هـ 11 ماي 2011م

09.00 –  10.00    اجلل�سة العامة الثالثة . الفتيا والفتوى يف اجلزائر )01(.
رئي�س اجلل�سة : د. كمال بوزيدي ، اجلزائر

• التاأهيل االكادميي لوظيفة الفتوى
د. و�سيلة خليفي – جامعة اجلزائر

• الفتوى يف ميزاب واقع واآفاق.
د .حممد بكري اأر�سوم ، باحث ، غرداية

 • ظاهرة االفتاء يف جزائر القرن الع�رشين رجاالتها وق�ساياها

د رابح لوني�سي – جامعة وهران

• منهج االفتاء يف النوازل عند ال�سيخ عبد الرحمن بن عمر باكلي
د. داود بورقيبة ، جامعة االغواط

10.00-10.15   مناق�ســــة

10.15-11.15   اجلل�سة الرابعة : الفتيا والفتوى يف اجلزائر )02(
رئي�س اجلل�سة : د. بومدين كروم ، جامعة تلم�سان

•  احمد حماين وفتاواه الوطنية
د. حمفوظ بن �سغري ، جامعة امل�سيلة

• منهج ال�سيخ احمد حماين يف فتياه تاأ�سال وتطبيقا
د. حمزة العيدية – جامعة وهران

• ال�سيخ اأحمد حماين وفتاواه يف النوازل املعا�رشة بني املطلب ال�رشعي ودواعي 
م�سايرة التطور.

د. ابراهيم لوني�سي – جامعة �سيدي بلعبا�س 

وقانون  االإ�سالمية  ال�رشيعة  احكام  �سوء  على  بالفاحتة  الزواج  حقيقة  �سوابط   •
االأ�رشة.

 د. ليلى جمعي – جامعة وهران

11.15-11.30   مناق�ســـة
11.30-11.45   ا�سرتاحــة

11.45-13.00   جل�سة االإختتام
13.00-13.30   وجبة الغداء

16.00-19.00  زيارة لبع�س االأماكن االأثرية

اأع�ساء اللجنة العلميــة 

• اأ.د. بومدين بوزيد. ..............................مدير الثقافة االإ�سالمية
• اأ.د.عبد املجيد بن نعمية...........رئي�س اللجنة العلمية / خمرب املخطوطات
• اأ.د.دحو فغرور.....عميد كلية احل�سارة االإ�سالمية والعلوم االإن�سانية وهران
• د. حممد عي�سى...................... مدير التوجيه الديني والتعليم القراآين
• اأ..د. حممد �سعيدي.........عميد كلية العلوم االإجتماعية ، جامعة تلم�سان
• اأ.د.اح�سن زقور......................................... اأ�ستاذ جامعي
• اأ.د.خل�رش خل�ساري...................................... اأ�ستاذ جامعي

• د.خلواتي �سحراوي..................................... اأ�ستاذ جامعي
• د.حمند اويدير م�سنان...............اإطار بوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف
• د.يو�سف بلمهدي................ اإطار بوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف
• اأ. بزاز خمي�سي................. مدير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف بتلم�سان
• اأ. بلقوت ح�سني................. مدير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف بوهران
• اأ.د .رابح دوب......................................... اأ�ستاذ جامعي
• اأ.د.عمر �سليمان بوع�سبانة............................... اأ�ستاذ جامعي
• د.حممد برقان........................................... اأ�ستاذ جامعي

• د.اأحمد بحري.......................................... اأ�ستاذ جامعي
• د. عبد القادر �سليماين.................................... اأ�ستاذ جامعي
• د.عبد القادر داودي..................................... اأ�ستاذ جامعي
• د. خمتار حمحامي....................................... اأ�ستاذ جامعي
• اأ.د.حممد �ساحبي........................................ اأ�ستاذ جامعي

12.30-14.15    اجلل�سة العامة الثانية  : واقع الفتوى يف البلدان الإ�سالمية
رئي�س اجلل�ســة : د.رابح دوب ،جامعة االأمري عبد القادر - ق�سنطينة

• ال�سيخ جعفر اولفقي)اأبوعبد ال�سالم(.................. اجلزائر
• كمال بوزيدي......................................اجلزائر
• عبد احلليم قابة......................................اجلزائر
• عبد الوهاب جامع ايلي�سن............................النيجر
• عالء الدين زعرتي...................................�سوريا

• عبد القادر بن زعمية.................................اجلزائر
• حممد الزحيلي.......................................�سوريا

• بنيامني اأرول........................................تركيـا      
14.15-16.00   وجبة الغداء

16.00-18.00  زيارة االأماكن االأثرية بتلم�سان 



 09.00 –  10.00 :   مرا�سيم الإفتتاح الر�سمي

الكرمي • القراآن 
• كلمة ال�سيد وايل ولية تلم�سان

• الكلمة العلمية با�سم اللجنة العلمية: اأ.د �ساهد العربي رئي�س جامعة وهران
• كلمة �سماحة ال�سيخ اأحمد بن حمد اخلليلي مفتي �سلطنة ُعمان با�سم ال�سيوف

• كلمة معايل وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف، د. بوعبد اهلل غالم اهلل

10.00 –  10.10 :  ا�سرتاحة

10.10 –  10.35 : اجلل�سة العلمية املفتاحية
رئي�س اجلل�سة: اأ.د. عمار طالبي - جامعة اجلزائر

ف�سيلة ال�سيخ حممد ال�رشيف قاهر: ع�سو املجل�س االإ�سالمي االعلى– اجلزائر

�سماحة ال�سيخ مفتي �سلطنة ُعمان ، احمد بن حمد اخلليلي

10.35 –  11.50 : اجلل�سة العامة الأوىل : الفتوى يف تراث علماء تلم�سان 
رئي�س اجلل�سة : اأ.د. حممد �سعيدي – جامعة تلم�سان

• العوامل املعتربة وغري املعتربة يف تغري الفتوى
د. يو�سف بلمهدي، اإطار بوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف

• م�سالك تخريج الفتاوى عند ال�رشيف التلم�ساين
اأ. د . خل�رش خل�ساري – جامعة وهران

• جهود التلم�سانيني يف النوازل
د. حمند اأويدير م�سنان - اإطار بوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف

• اإبن مرزوق احلفيد ومنهجه يف الفتوى
د. حفيظة بلميهوب – جامعة اجلزائر

• جهود علماء اجلزائر يف تدوين النوازل
اأ. قندوز ماحي ، جامعة تلم�سان

 11.50 – 12.05    مناق�ســــة

12.05 –  13.30   عمل الور�ســــات

الور�ســـة »ب« :  الفتوى والعوملةالور�سة »اأ« : الفتوى: �سوابطها ومنهاجها

12.05 –  13.20   اجلل�سة الأوىل : الفتوى : حقيقتها ، �سوابطها ، اأهميتها
رئي�س اجلل�سة :اأ.د.عبد املجيد بن نعمية ، جامعة وهـــران

• �رشوط و�سوابط املفتي
د.اإ�سماعيل كاظم لوا�س ، االإمارات

• �سوابط الفتوى واآدابها يف التقريب بني املذاهب االإ�سالمية.
د.عالء الدين زعرتي – �سوريا

• �سوابط الفتوى بني مقام التي�سري ومقام االحتياط
د.خمتار حمحامي – جامعة وهران

• تغريالفتوى: املفهوم ، االأ�سباب ، ال�سوابط.
د.نا�رش قارة – جامعة اجلزائر

• تاأ�سيل قاعدة الفتوى و�سوابطه
د.عبد الوهاب حممد جامع ايلي�سن – نيجرييا

• قواعد التي�سري وتخفيف االفتاء يف ال�رشيعة االإ�سالمية  
اأ.د. اأح�سن زقور – جامعة وهران

12.05 –  13.20    اجلل�سة الأوىل :  الفتوى والو�سائط الت�سالية اجلديدة
رئي�س اجلل�سة: د.خري الدين �سيب ، تلم�سان

• �سناعة الفتوى على ال�سبكة العاملية ، موقع ال�سبكة االإ�سالمية منوذجا.
د. عمر اأنورالزبداين ، �سوريــا

• اأثر عوملة الت�رشيع على الفتوى
»د.احلاج حممد احلاج الدو�س، قطر«

• القواعد املقا�سدية ال�سابطة ل�سناعة الفتوى )القنوات الف�سائية منوذجا (
 »د.اأم نايل بركاين – جامعة باتنة«

• الفتوى عرب و�سائل االإعالم : م�سكالتها وحلولها.
»د. حممد حيدرة ، جامعة م�ستغامن«

• ظاهرة االإفتاء الف�سائيـي : الدالالت وال�سوابـط )درا�سة نقدية واقعية يف �سوء 
كليات ومقا�سد الت�رشيع(

»د. رائف حممد عبد العزيز النعيم – االأردن«

13.20 –  13.35   مناق�ســـة
13.35 –  14.00    وجبة الغداء

الفرتة امل�سائيــة :  17.30-16.00

اجلل�سة الثانية : الفتوى وتغريها

رئي�س اجلل�سة:ح�سن بوكلي، تلم�سان

• تغري الفتوى عند اخللفاء الرال�سدين
د.بنيامني ارول – تركيا

• الو�سطية واالعتدال يف الفتوى
د.ماجد حممد حممود اأبورخية ، جامعة ال�سارقة

• الفتوى بني الثوابت واملتغريات.
د. عكا�سة حوالف –جامعة وهران

13.20 –  13.45   مناق�ســـة
13.45 –  14.00    وجبة الغداء

الفرتة امل�سائيــة :  17.00-16.00

اجلل�سة الثانية : الفتوى والو�سائط الت�سالية اجلديدة )2(

رئي�س اجلل�سة: حممد الهادي احل�سني، اجلزائر

• اثر برامج االفتاء يف القنوات الف�سائية على قيم و�سلوكيات ال�سباب اجلزائري
د. احمد بن دري�س ، اجلزائر

 • �سوابط �سناعة الفتوى تلفزيونيا

اأ. خليل بن الدين ، قطــر.

• اأ�سكال الفتوى عرب �سبكة االأنرتنيت ) املخاطر واحللول املقرتحة (
د.اإبراهيم باعزيز ، جامعة غرداية

• مقا�سد االجتهاد اجلماعي واأثره يف �سبط الفتوى
د . م�سعودة علوا�س- جامعة اجلزائر

الفتوى بني االحتياط والتي�سري

د.عبد القادر بتبغور ،جامعة وهران

• �سوابط انتقاء االأقوال الفقهية يف نظام الفتوى
د.اأحمد معبوط – جامعة اجلزائر          

 17.30 – 17.45  مناق�ســــة   
 17.30 – 18.00   اجلل�سة الثالثة : مناهج الإفتاء

 رئي�س اجلل�سة : د.عبد اجلليل مرتا�س ، تلم�سان

• منهجية اال�ستفادة من ن�سو�س ال�رشيعة يف االفتاء ) ال�سنة النبوية منوذجا (
 د. عبد القادر �سليماين – جامعة وهران

• املنهج  يف عر�س الفتوى روؤية متجددة
د. بدر الدين زواقة – جامعة باتنة

 18.00 – 18.15  مناق�ســــة   

 17.30 – 17.45  مناق�ســــة   

 17.30 – 18.00  اجلل�سة الثالثة : اآفات الإفتاء وم�سكالته
رئي�س اجلل�سة :د.�سحراوي خلواتي ،جامعة �سعيدة           

• الفتيا بني التنطع والت�سيب واآثار ذلك يف املجتمع
د . ماجد اأحمد نيازي الدروي�س – لبنان

• اآفات االإفتاء وم�سكالته
د.منوبة برهاين – جامعة باتنة

 18.00 – 18.15  مناق�ســــة   

الثالثاء  07 جمادى الثاني 1432هـ 10 ماي 2011م

الور�سة »اأ« : الفتوىالور�ســـة »ب«

09.00 - 10.15   اجلل�سة الرابعة : اآفات الإفتاء وم�سكالته )2(
رئي�س اجلل�سة : د.حممد طول- تلم�سان

• مقت�سيات تغري الفتوى     اأ. نور الدين مي�ساوي – جامعة ق�سنطينة
وغري  االإ�سالمية  للمجتمعات  الفكري  االأمن  على  واأثره  الفتوى  يف  ال�سذوذ   •

اال�سالمية     د.اأم كلثوم بن يحي- جامعة ب�سار

• مزالق التنزيل الذرائعي يف الق�سايا املعا�رشة   اأ. عبد اهلل عبد املوؤمن - املغرب
• فو�سى الفتوى واإ�سكالية املرجعية اجلامعة     د. �سالح ع�سكر – جامعة باتنة

• اثر اعتبار امل�سالح العامة يف تغيري الفتوى
د. عبد القادر داودي  - جامعة وهران

• االأعراف التجارية واأثرها يف تغيري الفتوى املعا�رشة
د. يحي �سعيدي - جامعة اجلزائر.

• اثر العرف يف تغيري الفتوى) فقه االأ�رشة منوذجا (
د. ر�سيد عمري – جامعة مع�سكر

10.15 - 10.30  مناق�ســة
10.30- 10.45   ا�سرتاحة

11.00 -12.00   اجلل�سة اخلام�سة : فتاوى املقا�سد
 رئي�س اجلل�سة:حممد الزحيلي – دبــي االإمارات العربية املتحدة 

• الفتوى بني اجلمود والتجدد   د. جمال كركار – جامعة اجلزائر
• ال�سوابط املقا�سدية للفتوى لدى ال�ساطبي

د. احيا بن م�سعود الطالبي –املغرب.

• فقه املقا�سد واأثره يف الفتوى تكوينا وتنزيال
د. عبد الرحمن معا�س – جامعة ق�سنطينة

• فتوى ال�سحابي املقا�سدية   د.حممد احل�سن البغا – �سوريا

12.00 - 12.15  مناق�ســة

09.00 - 10.15   اجلل�سة الرابعة : تنظيم الفتوى
رئي�س اجلل�سة :  د.دحو فغرور، جامعة تلم�سان

• اأهمية الفتوى اجلماعية وحجيتها
 د.عبد املجيد حممد اإ�سماعيل ال�سو�سوة – دبي

• االجتهاد اجلماعي يف معاجلة النوازل ) حقيقته، اأهميته وتطبيقاته(
د. حممد الزحيلي ، جامعة ال�سارقة

• االجتهاد اجلماعي يف معاجلة النوازل ) حقيقته واأهميته (
 د. حممد متعب �سعيد بن كردم - ال�سعودية

• االجتهاد اجلماعي يف معاجلة النوازل
د. حممد اأحمد كنان ميغا- نيامي ، النيجر

• االجتهاد اجلماعي يف معاجلة النوازل
د. نايف بن عمار اآل وقيان الدو�رشي ، ال�سعودية

10.15 - 10.30   مناق�ســة

10.30- 11.30   اجلل�سة اخلام�سة : مرجعيات الفتوى
 رئي�س اجلل�سة: اأ. بنيامني اأرول ، تركيـا

والعمرة  احلج  فتاوى   ( لالأمة  اجلمعي  ال�سلوك  يف  واأثره  الفتوى  اخنالف   •
بامل�سجد احلرام منوذجا(

د.حممد التمبكتي الها�سمي ، ال�سعودية

• ال�سيا�سة ال�رشعية واثرها على تغري الفتوى يف الق�سايا االإقت�سادية.
 د.حممد حممود اأبوليل – االأردن

• تعدد مرجعيات الفتوى يف املجتمع اجلزائري )خلفياته  واآثاره(
د.مرمي عطية ، جامعة �سوق اأهرا�س

• �سوابط االأعمال الطبية الواردة على اجل�سد يف الفقه االإ�سالمي.
اأ. الزهرة بن عمار ، جامعة وهران

11.00 - 11.15  مناق�ســة
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 1 

 وتحديات العولمةاشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية عنوان البحث:               

 المحور الرابع                     محور المداخلة:      

 آفات اإلفتاء ومشكالته              عنوان المداخلة:                 

 
 اسم المشارك :برهاني منوبة                  

 لمية: دكتوراه  العلومالدرجة الع

 التخصص فقه وأصوله                     

 -باتنة  –جامعة الحاج لخضر  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية  

 borhani.manouba@GMAIL.COM :   االلكتروني البريد

   0550751680الهاتف  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد: احلمد هلل والصالة والسالم على
، ورجال العلم  يتحملاا علماء امأمة اإلسالميةما زالت قضية اإلفتاء وبيان حكم اهلل عز وجل إحدى أهم القضايا اليت

، نية واملكانيةاجات والظروف الزماوالعناية، فاي ذات طابع خاص، مأهنا جاءت وليدة احلفياا.إذ أن الفتاوى جديرة باالهتمام 
صالحيته يف جل بعيدة عن  االفرتاضات والتفريعات، بل ربطت بني احلكم وتطبيقه، فكانت دليال على سعة التشريع اإلسالمي و 

، وعلى أهل الفتوى االجتااد يف تلك القضايا واملشكالت والوقائع، وإال أدى ذلك إىل عزل اجملتمع وجتميده، امأزمات املستعصية
اجملتمع اإلسالمي يلاث وراء السراب يف البالد الغربية، فيستعري مناا قوانيناا املخالفة لعقيدة امأمة وشريعتاا، ومن مث يصبح 

 ويستورد مناا حلول مشكالهتا ليطبقاا كما هي على مشكالته فيقع يف اهلوان والضنك.
، مأسباب تعود إىل طبيعة التكوين ويف هذه امأسطر سأعرض لبعض مشكالت الفتوى، واملزالق اليت تعرتض سبيل املفتني

،مأهنا حتما تنتج فتاوى العلمي للمفيت، أو مأسباب أخرى متارس عليه ويفرضاا الواقع، لذا ينبغي أن يكون حذرا من تلك املزالق
 غري منضبطة.

 واعتمدت يف عرض هذا املوضوع اخلطوات املبينة يف اخلطة التالية:
 أوال: مشكالت الفتوى

 ودالتقليد واجلم -1
 تعريف التقليد يف اللغة واالصطالح.أ/   

 ب/ التقليد يف الفتوى
 ج/ حكمه.
 د/ أسبابه.
 ه/ آثاره.

 التعصب -2    
 أ/ تعريف التعصب يف اللغة واالصطالح.

 ب/آثاره.
 عدم مراعاة مقاصد الشريعة. -3    

 معىن املقاصد.أ/ 
 ب/ أمهية مراعاة املقاصد يف الفتوى.

 الشريعة .ج/ خطر إمهال مقاصد 
 ثانيا: مزالق الفتوى

 مزالق تعود إىل خطإ يف صحة إدراك املفيت للحكم ) التكوين العلمي للمفيت( وهي: -1

 أ/ اجلال بالنصوص أو الغفلة عناا.
 ب/ التسرع يف الفتوى واجلرأة علياا.

 ج/ سوء تأويل النصوص. 
 د/ اخلضوع لألهواء.
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 وط متارس ضد املفيت( وهي: ضغد إىل خطإ يف حتقيق مناط احلكم )مزالق تعو  -2
 أ/ اجلال بفقه الواقع.

 ب/ تقليد الفكر الغريب.
 .ج/ اجلمود على الفتاوى القدمية

 ثالثا: الفتاوى غير المنضبطة
 ضوابط الفتوى -1

 أمثلة عن الفتاوى غري املنضبطة. -2

 وفياا النتائج املتوصل إلياا.: خاتمة
 

 أوال: مشكالت الفتوى
 جمملاا عن:مشكالت الفتوى ال خترج يف 

 التقليد والجمود -1
 أ/ تعرف التقليد في اللغة واالصطالح

 تعريف التقليد في اللغة: -
أصله يف اللغة حتلية املرأة بالقالدة، أو الرجل بالسيف، أو اهلدي مبا يعرف به) وهو بالفتح ما ياديه مريد النسك إىل احلرم 

ليعرف أنه هدي فال يتعرض له، ومنه تقليد الواليات واملناصب، يقال قلده من امأنعام( وتقليده أن يعلق عليه جلدة، أو غريها 
فتقلده، وقوهلم قلد فالن اإلمام الشافعي مثال معناه جعل رأيه وظنه االجتاادي يف الدين قالدة له، وامأصل أن  السيف أو العمل

 يقال تقلد مذهب الشافعي.
 تعريف التقليد في االصطالح: -

 . 1حجة لقائله عليه يعرف دليله.أو هو: الرجوع إىل قول ال التقليد هو: العمل بقول من ال يف اصطالح الفقااء
تباع بعض الناس ملن يعظمه، أو يثق به، أو حيسن به الظن فيما ال يعرف أحق هو أم باطل، وعرفه الشيخ حممد رشيد رضا: أنه إ

 . 2وخري هو أم شر، ومصلحة أم مفسدة
 ب/ التقليد في الفتوى:

صورته أن املفيت يرى أن ال يأيت شيئا إال ما أتى به شيخه الذي أخذ عنه يدا بيد، ولو أبعد بنظره لوجد قدماء  املشايخ و 
أخذوا عنه يف بعض رأيه. مث إذا حاججته يف ذلك مل يبعد من رأيه أن يعدك زنديقا، وأنك قد فعلوه وبالغوا فيه حىت خالفوا من 

 .3يدري املسكني أنه بذلك خيالف نصوص دينه، وأنه يتايأ للخروج منه تدعوه إىل اخلروج من دينه وال
ومن العجب العجيب أن الفقااء املقلدين يقف أحدهم على ضعف مذهب إمامه حبيث ال جيد قال العز بن عبد السالم:

ا على تقليد إمامه، بل لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويرتك من شاد الكتاب والسنة وامأقيسة الصحيحة ملذهبه؛ مجود
                                                 

 197/ 2: ، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل بريوتيم اجلوزيةاعالم املوقعني عن رب العاملني ، ابن ق - 1
 182/ 12: م 1999 – 1، خرج آياته وأحاديثه ابراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية بريوت، طتفسري املنارتفسري القرآن احلكيم املشاور ب - 2

 521/ 14/ 5: هـ 1315 -2، حممد رشيد رضا، دار املنار القاهرة، طاملنارانظر جملة  - 3
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يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأوهلا بالتأويالت البعيدة الباطلة نضاال عن مقلده، وقد رأيناهم جيتمعون يف اجملالس فإذا ذكر 
حلق مأحدهم خالف ما وطن نفسه عليه تعجب منه غاية التعجب من غري اسرتواح إىل دليل ملا ألفه من تقليد إمامه؛ حىت ظن أن ا

والبحث مع هؤالء ضائع منحصر يف مذهب إمامه، ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب اإلمام أوىل من تعجبه من مذهب غريه، 
مفض إىل التقاطع والتدابر من غري فائدة جتذهبا، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظار له احلق يف غريه، بل يصر عليه مع 

 علمه بضعفه وبعده.
 .تفقة مع ما يراه املفسر رشيد رضارؤية امأصويل ابن عبد السالم إىل التقليد موعليه فإن 

 :مـهج/ حك

نَا ِإنَّا قَاُلوا َبل  ﴿: ووخبام يف آيات كثرية، مناا ونعى على أهله ،إن اهلل ذم التقليد  َآثَارِِهم   َعَلى َوِإنَّا أُمَّة   َعَلى َآبَاَءنَا َوَجد 
َتُدونَ  َرُفوَها قَالَ  ِإالَّ  نَِذير   ِمن   قـَر يَة   ِفي قـَب ِلكَ  ِمن   َأر َسل َنا َما وََكَذِلكَ ( 22) ُمه  نَا ِإنَّا ُمتـ   َآثَارِِهم   َعَلى َوِإنَّا أُمَّة   َعَلى َآبَاَءنَا َوَجد 
َتُدونَ  َدى ِجئ ُتُكم   َأَوَلو   قَالَ ( 23) ُمق  تُم   ِممَّا بَِأه   .1﴾َكاِفُرونَ  ِبهِ  ُأر ِسل ُتم   ِبَما اِإنَّ  قَاُلوا َآبَاءَُكم   َعَلي هِ  َوَجد 

تباع احلق معذورين عند اهلل تعاىل يف عدم إ واملشركني : فلو كان التقليد عذرا مأحد لكان مجيع الكفارقال رشيد رضا
 حبجة أهنم ليس هلم نظر مييزون به بينه وبني الباطل.

أدرى الناس  –امأئمة  –د من غري معرفة دليله؛ مأهنم عن امأئمة اجملتادين القول بعدم جواز امأخذ بقول أح ثبت كما
هبة مبقدار ضرره على الدين، وأنه شلل حيول دون النشاط العلمي، وهو إىل جانب ذلك كله امتاان لقيمة احلجة، وتعطيل ملو 

مأصول أن املقلد ليس التقليد إبطال لفائدة العقل( فكانت هذه سنة العلماء؛ مأن الذي يف كتب االعقل، ويرحم اهلل من قال: )
ال إصالح إال بدعوة، وال دعوة إال حبجة، وال حجة مع ) معدودا من أهل العلم، وللشيخ حممد رشيد رضا كلمة جديرة أن حتفظ:

  . 2التقليد(
 هو أشد منه عن امأئمة الذين بالغوا فيذلك، بل رمبا أسرفوا. ومن باب املثال ال احلصر: ونقل مثل هذا أو ما

حطب وفيه أفعى تلدغه وهو ال م الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بال حجة كمثل حاطب ليل، حيمل حزمة قال اإلما -
  . 3يدري
وقد صرح اإلمام مالك، بأن من ترك قول عمر بن اخلطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف مبن ترك قول اهلل   -

  . 4والرسول لقول من هو دون إبراهيم أو مثله

 حنيفة: ال ينبغي ملن مل يعرف دليلي أن يفيت بكالمي قال أبو  -

 كما روي عنه أنه قال:ال حيل مأحد أن يفيت بقولنا ما مل يعلم من أين قلنا
: ال تقلدوين، و ال تقلدوا مالكا، وال الشافعي، وال الثوري وتعلموا كما تعلمنا. ويقول أيضا: من قلة بن حنبل أمحدقال   -

  5الرجال.وقال كذلك: ال تقلد دينك الرجال فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا.علم الرجل أن يقلد دينه 

                                                 
1

 24إلى  22سورة الزخرف:  - 
 201/ 3/ 35جملة املنار:  - 2
 200/ 2اعالم املوقعني /  - 3
 201/ 2املرجع نفسه:  - 4
5

-2/200و اعالم الموقعين:  212-211/ 20م:  1983- 4اب الجديد، بيروت، طمجموع الفتاوى ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق صالح الدين المنجد، دار الكت - 

201 
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 :د/ أسبابه -
إن التقليد يقرر أن املتأخر ليس له أن يقول بغري ما يقول املتقدم، وجعل ذلك عقيدة حىت وقف الفكر وجتمد العقل. 

 وغريمها أمهاا باختصار:وامأسباب يف ذلك ظاهرة، أوضحاا اإلمامان الغزايل والعز بن عبد السالم 
اخلوف من جماراة الناس واحمليط، فقد جينب كثريون عن إبراز ما عندهم من إفادات وإشارات وحتليالت خشية اخلالف أو  -

 1السخرية والشذوذ أو التسفيه أزمة الفام:
 املباراة واملماراة وحب الظاور وما يتعلق بذلك، وهو عكس امأمر امأول -

إلفتاء وامأوقاف وهو الغالب على زماننا هذا مقارنة بالسلف الصاحل، الذين كانوا يتورعون من اإلفتاء، املنافع يف القضاء وا -
 ويتخوفون من القضاء.

الثقة واالطمئنان بالرتبية العلمية على املذهب، واالقتصار عليه يف التعلم، مث يف التعليم واإلفتاء، ومن طبع اإلنسان أن ما  -
ميلك عليه أمره، ويؤثريف نفسه تأثريا يصرفاا عن كل ماعداه إال أصحاب العقول الكبرية والنفوس يعتاد عليه زمنا طويال 

 العالية، الذين تكون احلقيقة ضالتام، والصواب وجاتام.

عندما دخلت على قلوهبم عقائد أخرى،  عبادة اهلوى، واتباع خطوات الشيطان، فالتقليد علة عرضت على املسلمني -
 الم يف أفئدهتم، وكان السبب يف متكناا من نفوسام التشاي و اتباع اهلوى.سكنت عقيدة اإلس

 ـاره:آثـه/ 
اصر، ومييت شعورها عن املطالبات حبقوقاا، ويقعدها ات، ويسلب مناا صفة التعاون والتنإن التقليد جيلب على امأمة آف

 وجل وعبادته واإلخالص له .عن اكتساب العلم واجلد يف رضى اهلل عز  
 ه فإن للتقليد آثار وخيمة وكثرية، ولكن سأذكر أمهاا:وعلي

يصل إليه من املتقدم صري النقل فوضى، فكل شخص يأخذ عمن عرفه وظن أنه أهل لألخذ عنه  إن مجود املتأخر على ما -
إىل  بدون حبث وال تنقيب حىت شاع بني الناس من امأقوال وموضوعات امأحاديث ما ترتفع امأصوات بالشكاية منه من حني

 .آخر
يله، كل ما نراه من البدع املتجددة فمنشؤه سوء االعتقاد، الذي نشأ من رداءة التقليد عند حد قال فالن بدون حبث يف دل -

يدعو إليه الكتاب العزيز، والسنة الشريفة.قال الشيخ ابن  مهال العقل يف العقائد على خالف ماوال حتقيق يف معرفة حاله، وإ
تفكري، وإمنا يتبع فيه امأبناء ما وجدوا عليه  وراثي وهو اإلسالم التقليدي الذي يؤخذ بدون نظر والباديس: إن اإلسالم ال

، وهو إسالم معظم عوام امأمم اإلسالمية، وهلذا تراها مع ما أدخلت على اإلسالم من بدع اعتقادية وعملية، ومع ما اآلباء
ى به بديال ولو حلقاا ما حلقاا من خصومه من بالء وهوان، أمهلت من أخالق اإلسالم وأحكامه... متمسكة به ال ترض
ال تناض إال بعد تنبه أفكارها وتفتح أنظارها، واإلسالم الوراثي وعليه باإلسالم الوراثي ال ميكن أن يناض بامأمم ، مأن امأمم 

 .2مبين على اجلمود والتقليد فال فكر فيه وال نظر...

 ائق عن العلم والعمل ومانع لكل سعادة شخصية أو مجاعية.وعالتقليد عجز، والعجز علة كل آفة، -

                                                 
 10ص منافذ اخلروج مناا(، أبو يزن محزة بن فايع الفتحي:  -مظاهرها -انظر أزمة الفام )أسباهبا - 1
  3/241: 2009 - 1، شركة دار امأمة للنشر والتوزيع، طد. عمار طاليب  ابن باديس حياته وآثاره ، - 2
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التقليد جناية على الشريعة، وذلك يف جره إىل محل الناس على إمهاهلا. قال حممد عبده: كانت الشريعة اإلسالمية أيام كان  -
ها، وان يلتمسوا محاية ، وهي اليوم تضيق عن أهلاا حىت يضطروا إىل أن تناولوا غري اإلسالم إسالما مسحة تسع العلم بأسره

حقوقام فيما ال يرتقي إلياا، وأصبح امأتقياء من محلتاا يتخاصمون إىل سواها، فصعب تناول الشريعة على الناس حىت رضوا 
جبالاا عجزا عن الوصول إىل علماا، فال ترى العارف هبا من الناس إال قليال ال يعد شيئا إذا نسب إىل من ال يعرفاا. وهل 

اهل بشريعة أن يعمل بأحكاماا؟ فوقع أغلب العامة يف خمالفة شريعتام، بل سقط احرتاماا من أنفسام؛ مأهنم يتصور من ج
فاماا لصعوبة  العبارات وكثرة ال يستطيعون أن يطبقوا أعماهلم على مقتضى نصوصاا، وأول مانع هلم ضيق الطاقة عن 

  .1ختالفاال

بسبب التقليد الذي هنى اهلل عنه، هجرت ه تلميذه الشيخ حممد رشيد رضا: "لوليس بعيد عما قاله الشيخ حممد عبده، ما قا
السالطني الشريعة يف أمر القضاء، والسياسة بزعم دعوى أن الشريعة شاقة وغري مطابقة ملصلحة الزمان، وتركتاا عامة امأمة أيضا يف 

عدو إال احليل يتخبطون ... فتمذهبام ليس هو متذهب عمل أكثر أحواهلا ومجيع معاملتاا، بل أن أكثر املتفقاة متحريون تراهم يف 
واكتساب ثواب، بل اعتقاد وأقوال، ونزاع جدال، وضياع ونفاق.. وكان نتيجة هذا التقليد أن شوهوا وجه الشريعة الغراء حىت ظن 

  2من ضعف إدراكه وعدم إحساسه أن الشريعة ليست سوى ما بأيدي هؤالء املقلدة".
 تقليد هو املسؤول عن إقصاء الشريعة اإلسالمية عن ميدان القضاء.وباختصار فإن ال

 التعصب -2
 أ( تعريف التعصب في اللغة واالصطالح

  * تعريفه في اللغة:
مادة عصب تدل يف أصل اللغة على اللي والشد، يقال: عصب الشيء إذا لواه وشده، وعصب الشجرة: ضم ما تفرق من 

 .3لعصابة، مبعىن عصب وتعصب يف احلقيقة هو شد العصابة، ومنه العصبة لقوم الرجل وقرابتهمن اأغصاهنا وهو مأخوذ من الشد 
والتعصب: ميل أفراد العصبة بعضام إىل بعضام وتشددهم يف املدافعة عمن يتصل هبم جبامعة العصبية اليت كان مناطاا 

 .4عند العرب القرابة والعشرية
 * تعريفه في االصطالح:

 5رشيد رضا بقوله:" هو اإلفراط يف التشدد يف الدين إىل درجة يؤذي به املتعصب خمالفه فيه" عرفه الشيخ حممد 
 وتربز يف الصعيد اإلسالمي صورتني من صور التعصب مها:

واملعاونة  الرعاية واملناصرة  امأجداد لتضمن له القبيلةة وامأصالة، ويصون تراث اآلباء و تعصب للقبيلة: وهو الذي ميجد العراق -
 .يف الغالب

                                                 
 521/  14/ 5جملة املنار:  - 1
 540/ 14/ 7املرجع نفسه:  - 2
 2964، ص: 31، ج4لسان العرب، ابن منظور، دار املعارف القاهرة، مادة عصب، مج  - 3
 املرجع نفسه - 4
 1/3/66جملة املنار:  - 5
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ينتصر لفكرة أو شخص أو طائفة، دون استدالل أو حوار. وغري خاف شيوع هذا النوع يف تعصب للمذهب: وهو الذي  -
 . 1املسائل الفقاية والدعوية وما أورثته من مفاسد على حساب تقليل النصوص وتشويش النظرة الصحيحة

 .واملعىن امأخري هو الذي نعنيه يف هذا البحث
 تولد من التعصب آثار أمهاا:ي ب( آثاره:

خمالفة النصوص الصحيحة: إن املفيت ليس شارعا للدين، وإن كان جمتادا، وإمنا وظيفته بيان حكم اهلل الذي أنزله يف كتابه، أو  -
ة وعليه فال ينبغي للمفيت أن يقول بقول خيالف فيه النص الشرعي، مأجل نصر  –صلى اهلل عليه وسلم  –بينه على لسان رسوله 

: ذ ال جيوز للمفيت أن يشاد على اهلل ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو أكرهه هواه أو نصرة مذهب معني. قال ابن القيم
يعلم أن امأمر فيه كذلك مما نص اهلل ورسوله على إباحته أو حترميه أو إجيابه أو كراهته. وأما ما وجده يف كتابه الذي تلقاه إال ملا 

  2ينه فليس له أن يشاد على اهلل ورسوله به، ويغر الناس بذلك، وال علم له حبكم اهلل ورسوله.عمن قلده د
تقدمي الرأي عن النص الصحيح، ونشر اخلالف بني املذاهب، وشيوع املناظراة واجلدل بينام، وطعن أتباع املذاهب بعضام يف  -

وعاا وتنأى عن غريه، وتناى عنه وذلك مفض إىل التفرق بني امأمة، بعض، وانتشار الفنت بني املسلمني، فكل طائفة تدعو إىل متب
وجعل دين اهلل تابعا للتشاي و عرضة  لالضطراب واالختالف، وهذا كاه دليل على أن التقليد ليس من عند اهلل الختالف الكثري 

 فيه.
كثري من احلقائق العلمية احلديثة واملستجدات يعاين الكثري من املتعصبني اجلمود الذي من خالله ينكرون ال التحايل على الدين:

وأقوال  إن بعضا من املفتني من اخللف قلبوا أوضاع الدين، فزيفوا كتاب اهلل وسنة رسولهيف احليل. قال الشيخ رشيد رضا: "فوقعوا 
خالف أقوال متبوعام مناا  خلفائه وأصحابه فأعرضوا على أقوال من قلدوه، فما وافقاا مناا قالوا: لنا وانقادوا له مذعنني، وما

قالوا: احتج اخلصم بكذا وكذا ومل يقبلوه ومل يدينوا به، واحتال فضالؤهم يف ردها بكل ممكن، وتطلبوا هلا وجوه احليل اليت تردها، 
وه بعيناا عليه ردها بتلك الوج أنكرواحىت إذا كانت موافقة ملذاهبام وكانت تلك الوجوه بعيناا قائمة فياا شنعوا على منازعام و 

  .3"وقالوا: ال ترد النصوص مبثل هذا
جداد يصعب عليام مفارقة ما اعتادوه وما ألفوه، فام لى تقليد ما ورثوه عن اآلباء وامألى التقليد: فالذين يصرون عاجلمود ع -

ال جيوز العمل و  تسمح بأخذ شيء غري مذهباا، وتعد املذاهب امأخرى كشرائع مستقلة جامدون متعصبون، وهي الدعوة اليت ال
 . 4ال امأخذ مناا

قال رشيد رضا: " فقد نبغ يف هذه السنني رجال مجدوا على ما قاله بعض مصنفي املتأخرين فاختذوهم أربابا من دون اهلل، 
كبار   وأقوال –صلى اهلل عليه وسلم  –حيلون ما أحلوا و حيرمون ما حرموا، ويقدمون أقواهلم على قول اهلل تعاىل، أو قول رسوله 

الصحابة... وقد زعموا أن الواجب علينا هو امأخذ مبا قاله أولئك املصنفون، وانه ال جيوز لنا خملفتام وال نسبة الساو والغفلة إليام 
  5فضال عن الغلط، وأن خالف ما قالوه بدعة وضاللة وفسوق ماما قوية صحته.

                                                 
 12انظر أزمة الفام: ص  - 1
 4/175اعالم املوقعني:  - 2

 6/16/612جملة املنار:  - 3
 ، موقع د. عالء الدين الزعرتي انظر مكانة الفتوى ومزالقاا - 4
 5/320/ج20جملة املنار: مج  - 5
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الذي يكفل بقاء الدين هو إغالق باب االجتااد بل إبقاء بابه إغالق باب االجتااد واالنشغال باالفرتاضات اخليالية، فليس  -
مفتوحا ملا يف إغالقه حتجريا لواسع وحرمان من نعمة كبرية أنعم اهلل هبا على املسلمني، فضال على أن إغالقه يؤدي إىل إغالق 

 . 1باب العلم الصحيح
 مراعاة مقاصد الشريعة  -3

 أ( معنى المقاصد: 
اليت شرعت امأحكام لتحقيقاا، أ, هي املصاحل اليت تعود إىل العباد وإسعادهم يف دنياهم وأخراهم،  هي الغايات وامأهداف

 . 2سواء أكان حتصيلاا عن طريق جلب املنافع، أو عن طريق دفع املضار
 .3ويعرب بعضام عن املقاصد بقوله: هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظماا

 معرفة المقاصد شرط لإلفتاء:ب(
إن مراعاة هذه املقاصد أمر تشاد له قواعد الشريعة، وهي حمل اعتبار لدى امأئمة اجملتادين، والعلماء احملققني، وهلذا فإن 
مجاور أهل العلم يقرون أن امأحكام مبقاصدها على تفاوت بينام يف مدى امأخذ هبذا املبدأ ذلك أن نصوص الشريعة وأحكاماا 

للة مبصاحل ومقاصد وضعت مأجلاا. قال ابن القيم: " إن الشريعة مبناها وأساساا احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي مع
عدل كلاا، ورمحة كلاا، ومصاحل كلاا، وحكمة كلاا، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن 

 .4إىل العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت إلياا بالتأوبلاملصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة 
مراعاة مقاصد الشريعة عند تقريره احلكم، إذ أن معرفة هذه املقاصد أمر البد منه لكل فقيه وعليه ينبغي للمفيت عدم إمهال 

فحاجة املفيت واجملتاد إىل معرفة وأصويل ومفت، بل تتجاوز أمهيتاا من اخلاصة إىل العامة، وإن كانت امأمهية تتفاوت قدرا وسعة، 
 . 5مقاصد الشريعة أكرب وأمشل من حاجة غريه

ولقد جعل اإلمام الشاطيب معرفة مقاصد الشريعة من شروط اجملتاد و املفيت، فقال: " إذا بلغ اإلنسان مبلغا فام فيه 
وصف هو السبب يف بلوغه منزلة اخلليفة  الشارع قصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة، ويف كل باب من أبواهبا، فقد حصل له

 .6يف التعليم والفتيا و احلكم مبا آراه اهلل تعاىل" –صلى اهلل عليه وسلم  –للنيب 
 ج( أهمية مراعاة المقاصد لدى المفتي 

تربط بني  ذهب العلماء إىل أن للمقاصد الشرعية أمهية قصوى، وأثرا بالغا يف استنباط احلكام الشرعية، إذ أن املقاصد حلقة
فاملقاصد ليست جمرد معرفة ومتعة معرفية،...بل هي كسائر علوم اإلسالم علم ينتج عمال ريسوين: "امأحكام وحكماا، قال ال

 . 7وأثرا، علم له فوائده وعوائده"

                                                 
 انظر مكانة الفتوى ومزالقاا - 1
 79: ص م1991- 1، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، الرياض، طيوسف حامد العاملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، امل - 2
 119: ص م19992- 1، دار قتيبة دمشق، طمحادي لعبيديشريعة، انظر الشاطيب ومقاصد ال - 3
 3/3اعالم املوقعني:  - 4
 81: ص م 2000- 1، دار ابن حزم، طالكمايلمن فقه املوازنات بني املصاحل الشرعية، عبد اهلل  - 5
 دراز، خرج آياته وفارس موضوعاته عبد السالم عبد الشايف: دار الكتب يف أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه عبد اهلل دراز ووضع ترامجه حممد عبد اهلل املوافقات - 6

 77-4/67: العلمية بريوت
 75: ص 2003 - 1، أمحد الريسوين، دار اهلادي بريوت، طالفكر املقاصدي قواعده وفوائده - 7



 9 

 وعليه يتحقق مقصود الفتيا عندما تقدم للمستفيت بعللاا وحكماا، فيحصل بذلك منافع مجة أمهاا:
  فيزداد إميانا وقناعة، 1بانشراح صدر املستفيت إذا علم ما يعود عليه من نفع من جلب املصلحة ودرء املفسدةاإلذعان للعمل ،

 .2بعدأمأن النفوس إىل قبول امأحكام املطابقة للحكم واملصاحل أميل، وعن قبول التحكم الصرف والتعبد احملض 
  مقاصد الشريعة تعني املفيت على فام النصوص الشرعية معرفة دالالت النصوص وفاماا وحصول العلم لدى املفيت؛ إن

فيتوصل إىل املعىن املقصود، فيعرف ما ميكنه أن يقيسه عليه إذا وقع له مرة أخرى، لذلك ذهب ابن القيم إىل أنه جيب على 
ق عطائه وقلة املفيت أن يذكر دليل احلكم، وال يلقيه إىل املستفيت ساذجا جمردا عن حكمه وعلله، وإال دل ذلك على ضي

 .3بضاعته من العلم

  وضوح أبعاد الفتيا والبناء علياا: فإذا راعى املفيت مقاصد الشريعة اتضحت لديه أبعاد الفتيا، إذ أن املبىن إذا عرف أساسه
وإلقاء  ال يستغىن عنه، وخصوصا يف عصرنا حتددت سعة البناء بذلك. قال يوسف القرضاوي: " إن ذكر احلكمة والعلة أمر

خبالف ما  غري مستساغة لدى كثري من العقول فتوى ساذجة جمردة من حكمة التشريع، وسر التحليل والتحرمي جيعلاا جافة،ال
 .4إذا عرف سرها و علة حكماا

 د( خطر إهمال مقاصد الشريعة:
ة، أو إباحة الربا مما سبق يتضح أنه جيب امأخذ بقول املفيت ما مل خيل مبقاصد الشريعة، فإن أخل بشيء مناا كمنع الزكا

الضار الذي حرمه اهلل رمحة بالناس، فإن كالم املفيت ساقط ال يقبل، إذ ال تصح أن تبطل الفتوى النص، بل ال تصح مع النص 
 :يوالعربة باملقاصد واملعاين، ال بامألفاظ واملباين. ومن اآلثار السلبية إلمهال مقاصد الشريعة وعدم اعتبارها مايل

 ط والشذوذالوقوع في التخب: 

فمن فاته النظر يف مقاصد الشريعة وقع يف التخبط ة واالضطراب وأتى بامأقوال الشاذة اجملافية ملقاصد الشرع، ذلك أن  
     . يقول اإلمام الشاطيب: 5لنوازل احلياة بكل تقلباهتا وتشعباهتا املقاصد آداة لتقومي االجتااد وتوسيعه، ومتكني من استيعاب

، ويقول أيضا يف ذم اجلال باملقاصد: "...حىت ال جتد 6منا هو على حرف واحد هو اجلال مبقاصد الشرع..."ومدار الغلط إ"
يف هدم لكياهنا حىت يصري مناا إىل ما ظار له ببادئ رأيه من غري إحاطة مبعانياا وال  -الشريعة–أحدهم آخذا ببعض جزئياهتا 

 .7رسوخ يف فام مقاصدها..."
 الغلو واالنحراف: 

من أسباب ظاور الغلو و االحنراف يف امأمة اجلال مبقاصد الشريعة اليت من بيناا اليسر ورفع الرج، لذلك جند أن من كتب  إن
 -عن الغلو وأسبابه وآثاره يذكر أن معرفة مقاصد الشريعة ورعايتاا سبب مانع  من الغلو والتطرف. يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

من الصرب على جور  –صلى اهلل عليه وسلم –: " وهذا كله مما يبني أن ما أمر به النيب  -حلكم املسلميف الر د عن اخلارجني على ا
                                                 

 75، الكويت: ص 1976 – 1، طالفتيا ومناهج اإلفتاء، مكتبة املنار اإلسالمية نظر حممد سليمان عبد اهلل امأشقر،ا - 1
 5/427هـ : 1400- 1حتقيق فياض العلواين، دار النشر الرياض، ط الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، - 2

 162 -4/161أعالم املوقعني:  - 3
 1/14: م1988- 1، مكتبة رحياب اجلزائر، طفتاوى معاصرة - 4
 50عية: ص امأصول العامة والقواعد اجلامعة للفتاوى الشر  - 5
 244/ 2: م1991- 2االعتصام، أبو اسحاق الشاطيب، ضبطه وصصحه أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية بريوت ، ط - 6
 175/ 4املوافقات:  - 7
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امأئمة، وترك قتاهلم واخلروج عليام، هو أصلح امأمور للعباد يف املعاش واملعاد، ,أن من خالف ذلك متعمدا أو خمطئا مل حيصل 
 .1بفعله صالح بل فساد"

 اتهام الشريعة بالقصور: 

و آفة كثري ممن اشتغلوا بعلم الدين أهنم طفقوا على السطح، ومل ينزلوا إىل امأعماق؛ مأهنم مل ل الدكتور يوسف القرضاوي: "قا
آللئاا، فشغلت الظواهر عن امأسرار واملقاصد، وأهلتام الفروع عن امأصول... يؤهلوا للسباحة فياا، والغوص يف قرارها، والتقاط 

. 2ام و أقالمام كأهنا قاصرة عن حتقيق مصاحل اخللق والقصور ليس يف الشريعة، وإمنا هو يف أفاامام"فظارت الشريعة على ألسنت
وقال يف موضع آخر: " ويف عصرنا رأينا ومسعنا من أغفلوا النظر إىل مقاصد الشريعة، ورفضوا ربط امأحكام باحلكم واملصاحل... 

ال حتتمل، بضيق أفاامام، وسعة أوهامام، رأينا من يبالغ يف ختطئة امأئمة السابقني فوقعوا يف أخطاء فاحشة،ومحمَُّلوا شريعة اهلل ما 
والكفارات، رغم موافقة ذلك  قيمة يف زكاة املال، وزكاة الفطرومن تبعام من العلماء املعاصرين عندما أجازوا الرتخيص يف أخذ ال

 .3طال مردودا، وهذا غرور عجيب من هؤالء..."لغرض الشارع ومصاحل الناس، حىت أهنم ليعتربون إخراج القيمة با

 
 ثانيا: مزالق الفتوى 

، واضطربت فيه املوازين، وتصارعت فيه امأفكار، قد يقع املفيت يف فيه املشاكل وتنوعت فيه الصعوباتيف عصر كثرت 
رية اليت تفضي إىل وقوع املتصدي أخطاء وانزالقات؛ مأنه كغريه من الناس يصيب وخيطئ. كان من الواجب التنبيه على املزالق اخلط

 للفتوى إىل احنرافات، إذ قد حيلل ما حرم اهلل، او حيرم ما أحل اهلل . وميكن إرجاع هذه امأخطاء سببني:
 األول: خطأ في صحة إدراك المفتي للحكم ) التكوين العلمي(

 في تحقيق مناط الحكم )ضغوط تمارس ضد المفتي( الثاني: خطأ
 بني بالتفصيل فأقول وباهلل التوفيق:وسأعرض هلذين السب

 خطأ في صحة إدراك المفتي للحكم ) التكوين العلمي(السبب األول: 
 فقد خيطئ املفيت يف فتواه بسبب قصور يف تكوينه العلمي، فال يدرك احلكم الصحيح ويظار ذلك يف اآليت:

  الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها: -1

،كما لو أفىت حبكم له خطأه، بأن ظار له نصا صحيحا صرحيا أو جممعا عليه خيالف مقاله قد يُقدم املفيت على فتوى، مث يتبني
إن فساد العامل وخرابه إمنا ينشأ من قال ابن القيم: "وسنده يف ذلك حديث يظنه صحيح مث تبني أنه حديث باطل أو ضعيف. 

الفاسدان يف قلب إال استحكم هالكه، ويف أمة إال هذان امأصالن  تقدمي الرأي على الوحي، واهلوى على العقل، وما استحكم 
وخطأ اجلال بالنص أو الغفلة عنه إمنا يكثر يف نصوص السنة خاصة، وقد أرجأ الدكتور يوسف القرضاوي  .4فسد أمرها أمت فساد"

أحاديث الصحيحني أو هذا بتساهل البعض يف امأخذ باحلديث النبوي، والالمباالة يف العمل به، حىت أن بعضام ليفيت مبا يناقض 

                                                 
 4/531: هـ1406- 1، ابن تيمية، حتقيق حمد رشاد سامل، مؤسسة قرطبة للنشر، طانظر منااج السنة - 1
 47- 73: م2001- 1ديدة يف ضوء القرآن والسنة، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة بريوت، طدراسة ج فقه امأولوياتيف  - 2

 239: م1998- 1يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة مصر، ط السياسة الشرعية - 3
 1/68عالم املوقعني: إ - 4
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. ومثال ذلك أن يفيت بعضام جبواز منص 1حجة على دين اهللبامأحاديث الصحيحة  ؟أحدمها؛ مناقضة صرحية بينة، وجيعل عمله
فوق شعرها الطبيعي تزور به على الناس. فلو اطلع هؤالء  -أو الرجل -احلواجب، أو لبس الشعر االصطناعي الذي تستعمله املرأة 

 يف صحيح البخاري وحده لوجدوا أن فيه حديثا صحيحا صرحيا يقطع حبرمة ذلك الفعل وهو؟ على ما ورد 

 :التسرع في الفتوى والجرأة عليها -2

 من املزالق اليت يقع فياا املفيت عند تصديه للفتوى، التسرع واجلرأة 

 (: أما األول )التسرع
رتوي، ليكتمل فامه لسؤال املستفيت. فقد امتاز عصر فيعين اعتماد املفيت على ما حفظه من معلومات دون التأين وال

الصحابة بالتأين يف إصدار الفتوى وتقريب أوجه النظر يف النوازل والوقائع، وربطاا بالدليل الذي حيكماا، ولذلك كانوا  يتدافعون 
دروا الفتوى واحلكم فياا إال عن تبصر الفتوى ويذمون من يسارع إلياا، بل ما كانت تنزل النازلة إال فزعوا فياا إىل الشورى، ومل يص

"التأين من اهلل،   :. عن ابن وهب قال: " مسعت مالكا يقول العجلة يف الفتوى نوع من اجلال واخلرق"، وكان يقال2وحكمة
ى ذلك قال ابن الصالح: "ال يسرع املفيت بالفتوى قبل استيفاء حقاا من النظر والفكر، ورمبا حيمله عل .3والعجلة من الشيطان"

، وقال ابن القيم: 4تومهه أن اإلسراع براعة، واإلبطاء عجز وجال، ومأن يبطئ و ال خيطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل"
"كان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون التسرع يف الفتوى، ويود كل واحد منام أن يكفيه أياها غريه، فإذا رأى أهنا قد تعينت 

 .5معرفة حكماا من الكتاب والسنة، أو قول اخللفاء الراشدين مث أفىت"عليه بذل اجتااده يف 
 أما الثاني: 

أو الرجوع إىل املصادر و املراجع، أو مراجعة أهل العلم، فعلى املفيت أن يكون فاو اجلرأة على الفتوى دون حتقق أو تثبت 
وكثرته  كل أفراد اجملتمع. و اعترب اإلمام ابن القيم قلة العلم ورعا متثبتا مأن فتواه شريعة عامة ال تتعلق بالسائل فقط بل تتعدى إىل

هي السبب يف اجلرأة على الفتوى فقال: "اجلرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه أفىت عن كل ما 
 .6الصحابة فتيا"يسأل عنه بغري علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه، وهلذا كان ابن العباس من أوسع 

 .7) أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار( –صلى اهلل عليه وسلم  –وعلى املفيت أن يستحضر حديث النيب 
 
 
 
 :سوء التأويل للنصوص -3

                                                 
 انظر الفتوى بني االنضباط والتسيب - 1
نقال من امأصول العامة و القواعد اجلامعة للفتاوى  55-54، وأصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي حممد رياض: 362/ 17التحصيل البن رشد:انظر البيان و  - 2

 14الشرعية: ص
 104، ص 10، ج20057حديث حسن، أخرجه البياقي: السنن الكربى: رقم  - 3
 20: ص بن عبد القادر، دار الوفاء املدية املفيت واملستفيت، حتقيق موفق بن عبد اهللأدب  - 4
 1/33اعالم املوقعني:   - 5
 املرجع نفسه  - 6
 1/57:  هـ1403- 1، أبو حممد الدارمي، حتقيق فواز أمحد زمريل، وخالد سبع العاملي، دار الكتاب العريب بريوت، طسنن الدارمي - 7
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أو بسبب حنلته  ا ملذهبتأويله له، إتباعا هلواه، أو تقليد سوء حيث ، ولكن يأتيه اخلطأ من قد يستحضر املفيت النص 
، فليس له أن -صلى اهلل عليه وسلم  –قال ابن القيم: "إذا سئل عن تفسري آية من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل . العقدية..

 .1وهواه، ومن فعل ذلك استحق املنع من اإلفتاء واحلجر عليه" حنلتهخيرجاا عن ظاهرها بوجوه التأويالت الفاسدة ملوافقة 
 ومن أمثلة سوء التأويل مثال: 

من املضرات، وذلك بناء على ام أنه ال دليل على حترمي اخلمر يف الدين، ولكن هناك أمر باجتناهبا ملا فياا ما قاله بعض
رُ  ِإنََّما َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها يَااآلية: ﴿ َن َصابُ  َوال َمي ِسرُ  ال َخم  َز اَلمُ  َواأل  س   َواأل  َتِنُبوهُ  الشَّي طَانِ  َعَملِ  ِمن   رِج  ِلُحونَ  ُكم  َلَعلَّ  فَاج   2﴾تـُف 

 ن هذا املفيت ال يرى دليال على احلرمة إال لفظ احلرام.فكأ
، أو يفضي إىل فوات ما شرع له احلكم صلى اهلل عليه وسلم –وعليه فكل تأويل خيالف نص كالم اهلل أو كالم الرسول 

وصالح لم من قصد الشرع وحكمته،نص، وما عمن مصلحة أو دفع مفسدة فاو باطل، مأن املذهب احلق هو احملافظة على ال
 التأويل و فساده متوقف على قصد املفيت وفامه للنص.

وأعظمام  وفورها ويل، وحبسب قصور أفاامام وث هلم على التأملتأولون أصناف عديدة، حبسب الباعواقال ابن القيم: "
حنرافا، فمنام من يكون تأويله أويله أشد اقصده وقصر فامه كان ت توغال يف التأويل الباطل من فسد قصده وفامه، فكلما ساء

 .3لنوع شباة عرضت له، أخفت عليه احلق، ومنام من يكون تأويله لنوع هدى من غري شباة، بل يكون على بصرية من احلق..."
 الخضوع لألهواء: -4

باطلة، بعنوان االنتصار للدين والغرية ه إلياا أهل الفتوى، االنتصار مأنفسام اخلبيثة وحظوظام وأهوائام اليتنبمن امأخطاء اليت ال 
تباع املنفعة، والباطل على احلق: هو إتباع اهلوى، وعكسه هو إ يثار اللذة علىرشيد رضا يف هذا السياق: "إقال  على احلق.

 .4اهلدى"
اء هبديه، االهتدبدعوى ن بكتاب اهلل، وحيرفون كالمه عن معناه عبو فإن بعض أهل الفتوى يل ،هلوى واهلدىفرغم تضاد ا

 .5وعد  الشاطيب إتباع اهلوى أصل االبتداعأمره وهنيه وإمنا هو إتباع اهلوى، والعمل ب
تباع اهلوى، الرتجيح بني امأقوال املختلفة، واآلراء املتباينة، بغري مرجح من دليل نقلي أو نظر أهل العلم إىل أنه مما يدخل يف إ ونبه

 . 6النفسي إىل ذلك القول، ولعله أضعف امأقوال حجة...امليل عقلي، أو اعتبار مصلحي، إال جمرد 
وجوه وقوع املفيت يف مثل تلك الزالت فقال: "ال جيوز للمفيت أن يعمل مبا يشاء، من امأقوال والمن وهلذا حيذر ابن القيم 

ذهب إليه مجاعة فيعمل مبا يف العمل مبجرد كون ذلك قوال قاله إمام، أو وجاا  من غري نظر يف الرتجيح و ال يعتد به، بل يكتفى
هبا الرتجيح وهذا حرام باتفاق يشاء من الوجوه وامأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو املعيار، و 

 .7امأمة"

                                                 
 4/145اعالم املوقعني:  - 1
 90سورة املائدة:  - 2
 4/251الم املوقعني: اع - 3

 10/2/81جملة املنار:  - 4
 2/120املوافقات:  - 5
 4القرضاوي، الفتوى بني االنضباط والتسيب: ص  - 6
 4/211اعالم املوقعني:  - 7
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حنراف ويكثر إتباع اهلوى يف زماننا هذا وخباصة أهواء احلكام والساسة، رجاء يف منصب أو جاه أو عطاء... وهذا كله ا
عن اجلادة، وزيغ عن احلق، وهو حرام يف الشرع. قال ابن القيم: "ال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتشاي والتخري وموافقة 
الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه، وغرض من حيابيه فيعمل به، ويفيت به، وحيكم به، وحيكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا 

 .1كرب الكبائر"من أفسق الفسوق وأ
 الثاني: خطأ في تحقيق مناط الحكم ) ضغوط تمارس ضد المفتي(السبب 

هناك من أهل الفتوى حيسنون قراءة الكتب، ويفقاون حكم اهلل، ولكنام ينسون أو يتجاهلون أن هناك ضغوطات أخرى 
 متارس ضدهم، ينبغي معرفتاا واإلحاطة جبوانباا، مناا:

  الجهل بفقه الواقع: -1
على فقه الواقع، فليس كل ما يصلح حمليط يصلح لآلخر، إذ أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان،  غي للفتوى أن تبينينب

وعليه جيب على املفيت أن حيسن تنزيل وتطبيق النص الشرعي على املسألة املراد حبثاا. ومم منطلق أن الواقع هو املخترب احلقيقي 
ال جيوز للمفيت يف املسائل الدائرة على اللفظ فيما " :. قال ابن القيم2عليه لدعاوى اإلصالح فإن تطبيق امأحكام الشرعية تتوقف

اعتاده هو من فام تلك امألفاظ، بل عليه أن يعرف أهلاا واملتكلمني هبا فيحملاا على ما اعتادوه وعرفوه، ولو كان خمالفا حلقائقاا 
 .3ضل وأضل"اا ويكون بذلك قد مل تصادف فتواه حملامأصلية، ومىت مل يفعل ذلك 

إثبات اهلالل واليت دائما يرافقه منافسة يف النفوذ السياسي، فاناك من  ومن املعضالت حاليا وسبباا عدم اعتماد فقه الواقع، مسألة
يثبت، وهناك من ينفي، وجتد السباق بينام االثنني معا من الدول، حىت تعم الفوضى والكآبة عند املسلمني. وحمل اخلالف يف هذه 

خبالف البالد  احلجاز غالبا متحققة لصفاء اجلو  ة، هل جيوز إثباته بغري الرؤية كاحلساب، فعلى سبيل املثال رؤية اهلالل يفاملسأل
 الشمالية الباردة فاجلو غالبا فيه غيم، وال ميكن حتقق الرؤية، فالعلماء فريقان يف اجلواز واملنع ، ولكل دليله.

ى قول أصحاب الرأي الثاين طاملا كانت هناك دقة يف احلساب وتطور للعلم يف هذا فالسؤال املطروح: ملاذا ال يفىت عل
 .4الزمان؟

وقد ثبت يف قواعد اإلسالم تغري احلكم بتغري العرف الذي بين عليه، إذ قد يستند احلكم إىل عرف أو وضع كان قائما يف 
اادة من ميشي يف الطريق مكشوف الرأس، أو حليق زمن امأئمة اجملتادين مثال، مث تغري هذا العرف يف زماننا كإسقاط ش

 .5اللحية...
وقد قال اإلمام مالك رمحه اهلل: "حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، قال الزرقاين : " ومراده أن حيدثوا أمورا 

 .6تقتضي أصول الشريعة فياا غري ما اقتضته قبل حدوث ذلك امأمر"

                                                 
 املرجع السابق - 1
 12املكتب اإلسالمي بريوت، ص –م 1990، 1تأمالت يف الواقع اإلسالمي، عمر عبيد حسنة، ط - 2
 4/175قعني: اعالم املو  - 3

 173 - 171م، دار الكتب العلمية بريوت: 2002، 1فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، ناجي ابراهيم السويد، ط - 4
 289السياسة الشرعية، القرضاوي: ص - 5
 5/ 2: م 1981، دار املعرفة،بريوت شرح املوطأ - 6



 14 

يف الشريعة يتبع العوائد، يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة، وليس وقال القرايف: "كل ما هو 
هذا جتديدا لالجتااد  من املقلدين حىت يشرتط فيه أهلية االجتااد، بل هذه قاعدة اجتاد فياا العلماء وامجعوا علياا، فنحن 

 .1نتبعام فياا من غري استئناف اجتااد"
 لى الفتاوى القديمةالجمود ع -2

نباط امأحكام، فمثال بيع احلصاة  من أخطر املزالق اليت يقع فياا املفيت داء اجلمود على القدمي يف تفسري النصوص واست
 واملالمسة، واملنابذة من البيوع اليت قد حيتاج إىل تصورها وهي ليست موجودة اليوم، ولكن تكرارها دائما غري مطلوب.

 حاصل يف واقع املسلمني اليوم لدى بعض اجلامدين من الفقااء الذين يعيشون بأجسامام مع الذرة فاجلمود على القدمي
عة الضوء، والتكنولوجيا املتطورة، وأساليب احلياة املعاصرة، وبعقوهلم مع البعري الشارد، والعبد اآلبق، واملاء الذي خالطه وسر 

لو عمر املسلمني دهرهم ما احتاجوا  وال توقفوا علياا مأنه قد عفى علياا الطحلب... وما إىل ذلك من الفتاوى واملسائل اليت 
 َعاِصَفة   الرِّيحَ  َوِلُسَلي َمانَ ﴿عند تفسريه لقوله تعاىل:  –رمحه اهلل  –. وقد فعل هذا الشيخ شااب الدين حممود امألوسي 2الزمن

ِري َر ضِ  ِإَلى بَِأم رِهِ  َتج  َنا الَِّتي األ  ء   ِبُكلِّ  ُكنَّاوَ  ِفيَها بَارَك  ، فاو مل يتصور أن يظار لدى الناس شيء يسمى 3﴾ َعاِلِمينَ  َشي 
الذي هو معجزة إهلية: "ومن العجب أن أهل لندن قد  –عليه السالم  –)الطائرة(، قال رمحه اهلل بعد حديثه عن بساط سليمان 

. يف حني أن الفقه 4، وال أظنه يعم على الوجه الذي أرادوا"ولعوا منذ زمن بعيد بصنع سفينة جتري يف اهلواء بأخبرة حيبسوهنا فياا
اإلسالمي هو فقه واقعي يراعي الزمان واملكان وامأحوال، ومما يدل على ذلك مثال ما ذهب إليه املالكية وبعض الشافعية بأن من 

شرط ابن قاسم من املالكية وغريه  مات وليس له وارث من ذوي الفروض أو العصبة، فإن الرتكة تؤول إىل بيت مال املسلمني، وقد
صار ما تركه اهلالك إىل بيت املال"، لذلك كون بيت مال املسلمني منتظما، حني قال: "إذا كان اخلليفة مثل عمر ابن عبد العزيز 

لفتوى يف هذه وملا فسد بيت مال املسلمني يف زمن املتأخرين يف العاد العباسي، حني ظار العبث بأموال املسلمني غمري  الفقااء ا
 . 5املسألة فذهبوا إىل أن من مات وليس له وارث، يتصدق مباله على الفقراء وال ينتقل إىل بيت املال

ومما تغري أيضا ما عرف عند املتقدمني من امأكل يف الشوارع، ولبس العمامة، ورد شاادة حالق اللحية، ولكن مع تطور 
ل يف املطاعم املكشوفة للمارة سبيل املتعجلني، عمت به البلوى بني املسلمني فضال أساليب احلياة، وتغري عادات الناس، صار امأك

 .6أنه لو ردت شاادة كل حليق، لتعطلت مصاحل املسلمني وحقوقام
قال القرايف: "فماما جتدد من العرف اعتربه، وماما سقط أسقطه، وال جتمد على السطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا 

إقليمك يستفتيكن ال ختربه عن عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه... فاذا هو احلق الواضح، جاءك رجل من غري 
 .7واجلمود على املنقوالت أبدا ضالل يف الدين، وجال مبقاصد املسلمني والسلف املاضني"

                                                 
 177 - 176/  1: ، عامل الكتب بريوتالفروق - 1
 114م، اململكة املغربية، جامعة حممد اخلامس: ص 1996الجتااد الفقاي أي دور وأي جديد، تنسيق حممد الروكي، انظر ا - 2
3

 81سورة األنبياء:  - 
 ، حممد اآللوسي أبو الفضل، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح  - 4
 116قاي أي دور وأي جديد: ص انظر االجتااد الف - 5

 118املرجع السابق:  - 6
 3/176الفروق:  - 7
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درته اهليئات العلمية يف املسائل وعليه أرى أنه جيب على املفيت اليوم أن يتابع كل ما حبثه العلماء يف هذا العصر، وما أص
املعاصرة، وأيضا ينبغي اإلحاطة بقرارات كبار العلماء، وما تصدره اجملامع الفقاية، فال ينشغل املفيت بأمور احلاجة إىل غريها أقوى، 

ه على طريقة تناسب فيعتين هبا، بل البد من التعرف على املستجدات. قال الشيخ صاحل آل الشيخ: "البد للباحثني أن يدرسوا الفق
الزمن املستقبل، وإال سيأيت زمن بسبب تقصرينا تتام الشريعة بأهنا غري مسايرة هلذا الزمن، وأن العلماء ما استطاعوا أن 

 .1يتكلموا..."
 تقليد الفكر الغربي: -3

املغلوب يتشبه أبدا لقد قرر ابن خلدون قبل أكثر من مخسمائة عام أن املغلوب مولع باالقتداء بالغالب، فقال: "ترى 
بالغالب يف ملبسه، ومركبه، وسالحاا يف اختاذها، وأشكاهلا، بل يف سائر أحواله... والسبب يف ذلك، أن النفس تعتقد الكمال 

 .2أبدا، فيمن غلباا وانقادت إليه"
قليد معروف العلة ولكن ما ذكره ابن خلدون، وأيده فيه غريه من العلماء إمنا هو من طبائع امأمم الضعيفة، وهذا الت

والسبب، إنه الضعف النفسي والشعور بالنقص، وإذا كان امأمر كذلك فيمكن معاجلته عن طريق العلماء وأهل الفتوى بامأساليب 
الرتبوية والطرق العلمية، حىت يسلم الفرد واجملتمع من هذه العادة. إن اإلسالم ال يعارض امأخذ باملفيد الصاحل، ولو كان من العدو، 

 أنه حيرص على كيان املسلم من أن يندمج بغري املسلمني فتضيع هويته وأصالته الربانية، وعلى ذلك كان من أخطر مزالق الفتوى غري
يف العصر احلايل التقليد للفكر الغريب، حيث أن الكثري من الناس يتبعون هنج الغرب، وحياكونه يف حياته، دون قيد وال استثناء، وال 

ننا، وال عاداتنا وتراثنا، وجيعلون كل ما عليه الغرب هو الصواب والصحيح مستدلني على ذلك مبا وصل إليه الغرب مراعاة ملبادئ دي
 من علم، وتكنولوجيا، وإبداع...

ومما يندرج حتت ذلك مثال من العادات وامأمراض اليت انتشرت يف املسلمني، إقامة السارات ليلة رأس السنة امليالدية، وإمهال 
و حيلاا. وهناك عدة  خ بالسنة اهلجرية، والتعامل بالفوائد الربوية، وهجر ألفاظ حتية اإلسالم...ذلك كله مأن الغرب يبيحااالتأري

 فتاوى مناا ما يتعلق بالسياسة ومناا ما يتعلق بالرتبية، أو باالقتصاد نشم فياا رائحة الغرب، من ذلك:
 اإلسالم قرر ذلكمساواة املرأة بالرجل مساواة مطلقة وادعاء أن  -
 عمل املرأة يف اجملال السياسي دون قيود -

 سفر املرأة بدون حمرم -

 ضرورة عمل املرأة يف السينما -

 التساهل التدرجيي يف موضع احلجاب -

 الدعوة إىل العلمانية بصراحة وجرأة -

3جواز مصافحة املرأة للرجل من غري حمارماا، أو القبلة بدال من املصافحة -
 

                                                 
 مكتبة الشيخ صاحل آل الشيخ: الفقااء ومتطلبات العصر - 1
 147: 1989 -7مقدمة ابن خلدون، دارالقلم بريوت، ط - 2
3

 2008الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، قسم الدراسات اإلنسانية ، المغرب  انظر : أثر الفتوى على الواقع، ماهر حامد محمد الحولي، بحث مقدم ليوم دراسي تنظمه  - 
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ا َجَعل َنا أُمَّة   ِلُكلِّ ﴿يقول تعاىل:  َم رِ  ِفي يـَُنازُِعنَّكَ  َفاَل  نَاِسُكوهُ  ُهم   َمن َسك   ُهد ى َلَعَلى ِإنَّكَ  رَبِّكَ  ِإَلى َواد عُ  األ 
َتِقيم   فقد ذكر الطربي وغريه من املفسرين يف شرح اآلية: "أن لكل أمة شرعة ومنااجا يتقربون هبما إىل اهلل تعاىل، فال ،1﴾ُمس 

 .2م إىل عادات املشركني ومناسكام، مأنه على حق، بل عليه أن يدعو الناس إليه، مأنه على طريق واضح مستقيم"ينجذب املسل
 

 بطةغير المنضالفتاوى  ثالثا:
 البد من حتديد شروط الفتوى وضوابطاا لنفرق عندئذ بني الفتوى املنضبطة، وغري املنضبطة 

 ضوابط الفتوى: -1
ضوابط الفتوى، وتفصيل قواعدها، مناا ما ذكره اإلمام الشافعي يف قوله: "الحيل مأحد أن  لقد أفاض العلماء يف حتديد 

يفيت يف دين اهلل إال رجال عارفا بكتاب اهلل، بناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، 
، وبالناسخ واملنسوخ، ويعرف من احلديث مثل ما عرف من  -وسلم صلى اهلل عليه  –ويكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول اهلل 

ا بالشعر وما حيتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع اإلنصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على القرآن، ويكون بصريا باللغة بصري 
احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا فليس اختالف أهل امأمصار، وتكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفيت يف 

 .3له أن يفيت"
وليس اإلمام الشافعي فقط من تكلم عن ضوابط الفتوى وقواعدها، بل أن جل  العلماء تكلموا يف هذه املسألة، وأكثروا  

ل مائيت ألف؟ قال: فياا بالتشديد، فاإلمام أمحد بن حنبل ملا سئل عن الرجل حيفظ مائة ألف حديث أيكون فقياا؟ قال: ال، قي
 .4ال، قيل: فثالمثائة ألف؟ قال: ال، قيل: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا وحرك يده، وكان رمحه اهلل قد أخذ عن ستمائة ألف

 أمثلة عن الفتاوى غير المضبطة: -2
ما أن فتواه غري منضبطة، الشك أن املفيت إذا زلت قدماه، وقع يف املزالق املذكورة سابقا، عندئذ ال يعترب حكمه شرعيا، ك 

فضال عن تلك املزالق، فاناك احنرافات أخرى حتصل للمفيت نشأت عن ضعف مراقبته هلل تعاىل، وعظمة الدنيا وأهلاا يف عينه، 
 وميكن حصر عدم انضباط الفتاوى يف امأمور التالية:

نصوص الشرعية. فاإلغراء باملال، واملناصب، وحب الدنيا أ( نظرة املفيت غري العادلة للناس، وجماراة رغبات احلكام دون االنضباط بال
أن يكون حسن الصد يف اختيار له تأثري كبري على الفتوى واستنباط احلكم الشرعي، قال أبو زهرة فيما جيب أن يكون عليه املفيت: "
ن كأولئك املفتني الذين يتعرفون ما خيتار، فال خيتار إلرضاء حاكم، أو هلوى الناس، ويتجاهل غضب اهلل تعاىل ورضاه، فال يكو 

. ومن الفتوى اليت أثرت فياا السياسة ونظرة احلكام، 5مقاصد احلكام قبل أن يفتوا، فام يفتون من أجل احلكام، ال مأجل احلق"
ى من قضية حتديد النسل، فكلما روجت برامج السلطة هلذا املشروع، وكانت متحفزة إليه، كلما وجدنا من يأخذ بيدها إىل الفتو 

                                                 
 67احلج: سورة - 1
 م1988جامع البيان مأحكام القرآن، دار الفكر بريوت  - 2
3

 4/46اعالم الموقعين:  - 
4

 45/ 4المرجع السابق:  - 
 342 - 341: ص ، دار الفكر العريب بريوتتاريخ املذاهب اإلسالمية - 5
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أي طريق ومياد كل سبيل، رغم أن هذا الدين تعرض حلرب إبادة يف هذه امأيام، من حتالف الصايونية واالستعمار، فكيف تصدر 
 .1امأوامر من الرؤساء بتكثري امأتباع ومباركة النسل، ويفتوهنم بالعقم والتقليل

مجاع فبعد انعقاد اإل تدخل يف معىن الربا أم ال؟ الفوائد البنكية هلقضية ومسألة أخرى ال تقل جدال عن سابقتاا وهي  
هو الذي ميلك الثروة وميلك اإلغداق  على حترمي هذه الفوائد منذ أمد بعيد، ظار اليوم من يفيت جبوازها. إذ أن السلطان مل يعد

الغواية مصادر أخرى، اإلغداق و ان أغىن امأغنياء، وإمنا صار نع وحده، بل تغريت الدنيا وتعددت مراكز الثروة، ومل يعد السلطوامل
 .2أضعفت شخصية الكثري أمام سلطان املال

ب( تعليم الناس احليل ليتخلصوا هبا يف الظاهر من احلقوق اآلدمية أو ما كانت هلل، فمن أهم امأسباب اليت جتعل الفتوى غري 
بعض النصاب قبل متام احلول، مث يسرتده منضبطة أن يفىت بإسقاط حق، أو تصحيح عقد فاسد عن طريق التحيل، كمن يفيت ببيع 

اب الشديد. أو كمن يفيت الرجل اهلل وأوعد عليه بالعقفاذه حيلة حمرمة باطلة ال تسقط ما فرضه  حتيال على إسقاط حقه يف الزكاة.
 سخ عقد زواجاا.فنبفساد عقد زواجه ليكون طالقه الثالث لغوا، فيمكنه عندئذ الرجوع إىل مطلقته، أو يعلم املرأة أن ترتد لي

لوجود هذه  ام قط اإلفتاء باحليل، فقال: "وكان املقتضىوهاهو ابن القيم يؤكد حترمي احليل، وأن الصحابة مل يثبت عن 
فلم حيفظ عن رجل واحد منام أنه أفىت حبيلة واحدة مناا أو أمر هبا أو دل علياا، بل احملفوظ عنام الناي والزجر  موجودااحليل 

جبوازها رجل منام، ولكانت مسألة نزاع كغريها، بل أقواهلم وأعماهلم  يل مما يسو  فياا االجتااد مأفىتهذه احل عناا؛ فلو كانت
 .3ثرهم آئمة احلديث والسنة يف اإلنكار..."حترمياا واملنع مناا، ومضى على أ وأحواهلم متفقة على

 واخلضوع هلا ال للشرع: جماراة تطورات العصرج(
ىل وجود فتاوى غري منضبطة، االنصياع واخلضوع التام للعصر على حساب النصوص الشرعية. إن أخطر ما يؤدي إ

 فالتطور له أثره يف تغيري الفتوى لكن ال يعين ذلك أننا نضرب بالنص الشرعي عرض احلائط باسم العصرنة وجماراة الواقع، ونقبل
ان امأشقر: "إن للواقع اجلاري سلطانا على النفوس بتصور لألحكام الشرعية. قال سليم بصحة الظروف وشرعيتاا، مع خمالفتاا

صعوبة تغيريه، ولكن جيب أن يستشعر املفيت أن الشرع جاء إلصالح العوائد و امأحوال الفاسدة، وأن الواجب إصالح العوائد 
أن يكون لديه من القوة باهلل لتوافق الشرع، ال أن يعدل الشرع ليجاري الظروف، فالبد للمفيت أن يذكر احلق فيما خيالف الشرع، و 

 .4بعد عنه واخلروج عليه. وليحذر أن جيعله الناس جسرا إىل الباطل"ى أن ينطق باحلق ولو أكثر الناس الويف اهلل ما حيمله عل
وى صدار فتالواقع و الزمان، ولكنه ال يسو  إففي واقعنا اليوم مثال أصبح الكثري من النساء خيرجن متربجات، فاذا تغري يف  

، وأيضا تنتشر اخلمور بشكل واضح يف الواقع املعيش، حىت بني املنتسبني لإلسالم، ...خلع احلجاب، وال جيوز االختالطجبواز 
ال يسمح للمسلم شرب اخلمر، مأن احلكم الشرعي ينص على حترمياا، وال يسو  هذا تغيري احلكم الشرعي،  فماما كان انتشارها

 لرشوة...وكذا احلال بالنسبة للربا وا
وباختصار الحيل اإلفتاء جبواز أمر حرمه اهلل، ماما كان الواقع يفرضه، مأن تغيري الفتوى يف أي زمان أو مكان ال جيوز أن  

 يكون تغيريا يف الدين

                                                 
 220: ص  1984 - 3انظر قذائف احلق، الغزايل، منشورات ذات السالسل، الكويت، ط - 1
 169: ص 1994 – 1، فامي هويدي ، دار الشروق بريوت ، ط التدين املنقوص انظر - 2
 174/ 3اعالم املوقعني:  - 3

 85الفتيا ومناهج اإلفتاء:  - 4
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 د( أن يشدد فيما له خمرج شرعي صحيح، فيرتك الوجه املشروع، وخيرب بفتيا أشد مما جيب إظاارا لالستحسان يف الدين، وشدة
 .1التقوى والورع، وامتثاال لظواهر امأحكام وحرفية النص، وادعاء على اآلخرين التساهل واالحنراف

وعليه فال جيب على املفيت التشديد بل عليه أن حيرص على التيسري والتسايل يف تطبيق امأحكام، وليس املقصود بذلك  
طية يف الفتوى وتقدمي امأيسر على امأحوط، والتيسري يف ما تعم به اإلتيان بشرع جديد أو إسقاط ما فرض اهلل، إمنا املقصود الوس

 البلوى ومراعاة الرخص، وقد دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة مناا:
رُ ﴿قوله تعاىل:  - رَ  ِمن ُكمُ  َشِهدَ  َمن  فَ  َوال ُفر قَانِ  ال ُهَدى ِمنَ  َوبـَيـَِّنات   لِلنَّاسِ  ُهد ى ال ُقر َآنُ  ِفيهِ  أُن ِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشه   الشَّه 

هُ  رَ  ِبُكمُ  اللَّهُ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  َأيَّام   ِمن   َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأو   َمرِيض ا َكانَ  َوَمن   فـَل َيُصم  رَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل  ال ُيس  ِمُلوا ال ُعس   َولُِتَكبـُِّروا ال ِعدَّةَ  َولُِتك 
ُكُرونَ  ُكم  َوَلَعلَّ  َهَداُكم   َما َعَلى اللَّهَ  2﴾َتش 

 

 ِبَذاتِ  َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتَـُّقوا َوَأطَع َنا َسِمع َنا قـُل ُتم   ِإذ   بِهِ  َواثـََقُكم   الَِّذي َوِميثَاَقهُ  َعَلي ُكم   اللَّهِ  نِع َمةَ  وَ اذ ُكُروا ﴿قوله تعال: و  -
3﴾الصُُّدورِ 

 

 .4دينكم أيسره( :) خري –صلى اهلل عليه وسلم  –ويقول الرسول  -

 .5: )أحب امأديان إىل اهلل احلنفية السمحة( –صلى اهلل عليه وسلم  –وقال أيضا  -

 .6: )إن اهلل حيب أن تأتى رخصه، كما يكره أن تأتى معصيته( –صلى اهلل عليه وسلم  –وقال أيضا  -

ا خطأ إذ أن هناك أحوال وظروف ولكن البعض استغل قاعدة أن الشريعة يسر، يف أن التيسري والرتخيص يف كل شيء. وهذ
البد فياا من امأخذ بامأحوط ال بامأيسر. لذلك اختلف أهل العلم يف حال التخيري أياما يرجح، امأخذ بالرخصة واليسر، أم 

 امأخذ بامأحوط وامأشد.
اات نظر يف وج، ونتج عن ذلك تباين والناظر يف امأدلة الشرعية جيد أهنا تتعارض يف ترجيح أحد اجلانبني على اآلخر

 ، ومن ذلك: العلماء
قال اإلمام الشاطيب: "إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق باملكلف عن حتمل املشاق، فامأخذ هبا مطلقا موافقا 

 .7لقصده، خبالف الطرف امأخر، فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق املناي عنه يف القرآن والسنة"
 .8ن يفيت العامة مبا فيه تغليظ إذا رأى يف ذلك مصلحةوذكر القامسي أن للمفيت أ 

لكن الدكتور يوسف القرضاوي يذهب إىل عكس  ما ذهب إليه القامسي حيث يقول: " قد يفيت العامل بامأحوط لبعض أهل 
 . 9العزائم واملتورعني من املتدينني، أما العموم فامأوىل هبم امأيسر"

                                                 
 املرجع نفسه - 1
2
 185البقرة:  - 
3
 7المائدة:  - 
 رواه البخاري وأمحد  - 4
 رواه البخاري و أمحد - 5
 1886رواه أمحد وابن حبان والبياقي ، صحيح اجلامع الصغري:  - 6
 1/287املوافقات:  - 7
 94انظر الفتوى يف اإلسالم، حتقيق حممد عبد الكرمي ،قصر الكتاب اجلزائر:  - 8
9
 89في فقه األولويات:   - 
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تأرجح بني العمل بامأحوط، والعمل بامأيسر، واشتبه عليه امأمر، فأياما حيكم باإلحتياط ومن مث إذا عرضت على املفيت مسألة ت
 أم بالرخصة؟ ميكن اإلجابة على ذلك مبا يلي:

ملا كان اإلميان متقلبا زيادة وضعفا ، فإن هذه امأحوال تتقلب بتقلبه، فإذا كانت نفس السائل مقبلة ألزماا املفيت  
. لكن املفيت قد يتورع يف نفسه، أما فيما يفيت به الناس ينبغي أن ينظر ما جيب 1برة ثبتاا بالرتخصباإلحتياط، وإذا كانت مد

، أو إمجاع -صلى اهلل عليه وسلم –شرعا، وأال يشدد على الناس وهذا عندما تكون الرخصة غري خمالفة لكتاب اهلل أو سنة رسوله 
ىل إشاعة التيسري على الناس بدل التعسري، والتبشري بدل التنفري، وخاصة من  أهل العلم، والسيما أن عصرنا أكثر من غريه حاجة إ

 كان حديث عاد باإلسالم، وكان حديث عاد بتوبة.
ومن الفتاوى غري املنضبطة يف ذلك ما ذهب إليه كثري من العلماء بعدم جواز رمي اجلمرات قبل الزوال. مما أدى إىل قتل  

من شدة الزحام على الرمي بعد الزوال، مع أن الفقااء سالوا يف الرمي حىت أجازوا  أن جيمع  العديد من احلجاج وطئا بامأقدام
 احلاج الرمي يف اليوم امأخري، وأجازا اإلنابة فيه لعذر.

وقد أجاز الرمي قبل الزوال ثالثة من امأئمة الكبار: فقيه املناسك عطاء، وفقيه اليمن طاووس وأبو جعفر الباقر حممد ابن  
 2ي بن احلسني من فقااء آل البيتعل

فضال عن ذلك فإن الوسطية واالعتدال مسة هلذا الدين، ومسة مأهل العلم من املسلمني فيما بني التشديد املفرط والتيسري غري 
 .املنضبط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة
                                                 

1
 102( ص 4لمصالح الشرعية ، الكمالي: )من فقه الموازنات بين ا - 

2
 92و  89انظر في فقه األولويات، القرضاوي:  - 
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مع تقدمي امأمثلة على ذلك ، وحتديد مجلة من أبرز املزالق اليت يقع فياا أهل اإلفتاء، اجتادت يف مجعاا وترتيباا، هذه 
 الضوابط والشروط اليت ينبغي للمفيت الوقوف عندها، حىت اليقع يف فتاوى غري منضبطة، واجملال يتسع لبسط القول أكثر.

 وتوصلت من خالل ذلك إىل نتائج أمهاا اآليت: 
ا إال من الفقااء املتمكنني، والعلماء وبذلك ال يصح أخذه –كما قال ابن القيم   –إن الفتوى توقيع عن رب العاملني  -1

 املتبحرين.

إن الفقه اإلسالمي غين جدا، وقادر على استيعاب كل واقعة، أو نازلة حتل بامأمة، وإن املؤلفات الفقاية حتوي حلوال  -2
 ناجحة لكثري من القضايا املعاصرة.

يتصدون لإلفتاء، قبل متكنام من أدواته  جيب احلذر من فوضوية الفتاوى،  وإال جيب أن يعاقب القانون أولئك الذين -3
 الضرورية، وضوابطه الشرعية كما يعاقب  على القيام بأي مانة يقوم هبا من ليس أهالهلا.

جباود ابن القيم رمحه اهلل يف إيضاح  كل ما يتصل بعامل اإلفتاء، وال أبالغ عندما أقول: إنه ال يوجد من  عرتاف الجيب ا -4
الفتوى كابن القيم ، حيث خصص هلا أكثر من ثالمثائة صفحة يف جملده الرابع ، إعالم  العلماء من فصل القول يف

 املوقعني.

حتمل على إطالقاا بل ينبغي أن توجه يف إطار الشرع، وال  البد من ضبط قاعدة ) تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان (،وال -5
 خترج عنه.

 جتد اهتماما من الباحثني يف املستقبل مناا: هذا البحث، أقدم هذه املقرتحات علااوبعد إجناز 
 اقرتح أن تدرس مقررات متخصصة بفقه الفتوى، لطالب قسم الشريعة خاصة، جتمع بني الدراسة التأصيلية والتطبيقية. -1
تشكيل جلان فتوى من أهل العلم الثقاة، كمرجع لقضايا امأمة، تطرح علياا اإلشكاالت، وجتد احللول املناسبة، وتكون  -2

 ه اللجان على مستوى كل والية.هذ

 الرجوع يف املسائل الكربى والقضايا الشائكة، إىل اجملامع  الفقاية ومؤسسات اإلفتاء املتخصصة يف العلم اإلسالمي. -3

 إجياد برامج  إعالمية لتحذير العامة من التصدي لإلفتاء والتنبيه على خطورة ذلك وما يؤول إليه. -4

 لبث يف القضايا املستجدة، والنوازل الطارئة على غرار اجملمعات الفقاية العاملية.املطالبة بإنشاء جممع فقاي، ل -5
  

 
 أسأل اهلل عز وجـل أن يجعـل هـذا العمـل المتواضـعوفي األخير 

  خالصا  لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
 
 
 
 

 المعتمدة المصادر والمراجعأهم قائمة 
 مالقرآن الكري
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