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 وصحبهأحق احلمد وأوفاه والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه حممد بن عبدهللا وعلى آله  هلل احلمد

 ومن وااله، أما بعد:
إصوال  كول  طريوقيف العهد النبوو  وبو  تعاىل أكمل هلذه األمة الدين فشمل حلوال ملشاكل احلياة  هللا فإن

الشوورعم موون أ لووه  ابالجرهووا مشووةلة وحوول كوول معتوولة تنروواإ البشوورية إىل يوووم الوودين  وال يةووون  لوو  إال 
 املؤ ل  الذين كملت لديهم آلة االجرها  

،  إال أن اجملرهد املفيت قد يروم احلق فال يصل إليه، و و بال ش  يسعى إلصابة احلق ليحظى ابألجرين
حةم  إ اعليه وسلم:"  هللاهللا عنه قال قال رسول هللا صلى  رضمبن العاص  عمرو فقد ور  يف حديث

  1"واحدأصاإ فله أجران وإ ا حةم فأخطأ فله أجر  فاجرهد مث احلاكم
عرفة سبل إصابة احلق، وأسباإ الللل يف الفرو  وخصوصا امللال افخفية اليت ال ولذا، فإن املفيت حيراج مل

ير  من  و وسط  ربه هلا الشخص، وقد يرا ا غريه، وكما يف املثل الصيين: من يف قمة اجلبل ير  ما الين
 الغابة 

وحيث أن الفرو  تعررب من القرارات املهمة بل  م متثل توقيعا عن رإ العامل  حبةم الشرع، لذا فإن ملال 
ظر والرأمل واسرحتار النصوص وإعمال يرخذه املفيت بعد الن اختا  القرارات تدخل فيها، ألهنا قرار

كيفية اختا  القرار، وموطنها   ت املخرص  يفااباالسرفا ة من كراملقاصد الشرعية، ولذا فإن من املناسب 
 الةرب اإل ارية، مع االسرنارة أبقوال أ ل العلم واألمثلة الوار ة يف كربهم 

ناس للفرو ، وسهولة احلصول عليها مع توسع ومما يليد الرأكيد بطر  مثل  ذا املوضوع، كثرة حاجة ال
 االتصاالت وتيسر ا، عرب حماور عدة، منها:

                                                

 1236والرتمذ   5918والنسائم يف الةرب   1716 مسلم رواه 1
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 آالف املواقع احلاسوبية اليت ميةن أن حتصل على ما تريد من فريا من خمرص  وغري خمرص  يف أحناء املعمورة   1

 كثرة الربامج املباشرة على القنوات الفتائية   2
 ها على اهلواء مباشرة كثرة الربامج يف اإل اعات، وبعت  3
 ختصيص كثري من الصحف واجملالت ركنا لإلفراء، اسرجابة لطلبات الناس   4
 كثري من الوعاظ واملذكرون يرلقون أسئلة بعد احملاضرات، للفريا   5
 أغلب الدول تع  جمموعة من املفر  لسد جلء من حاجة الناس يف الفريا   6
يف املسائل للربامج الرمويلية واملنرجات اإلسالمية، اسرجابة لطلب  كثري  من البنوك تع  جلنة اسرشارية للفريا  7

 اللابئن 

 وجد عد  من رجال األعمال من يع  مسرشارين شرعي  لإلفراء يف املعامالت املالية وجتارة األسهم وحنو ا   8

حياان مئات انرشار أرقام اهلواتف للمفر ، يف عدة قوائم، مما حيرم على املفيت أن جييب على عشرات وأ  9
 الفراو  يف اليوم الواحد  

 

فمن جانب و ذه يف احلقيقة متثل حتداي للمرخصص  يف علوم الشريعة ويقو  مسؤوليرهم أمام هللا تعاىل، 
ينظر املفيت إىل عظيم أجر من يدل الناس إىل افخري ومن يعلمهم  ينهم، ومن جانب اثن ينظر إىل حترمي 

ى من الرقيب العريد:" ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عريد" ، وب  الفرو   ون متعن واجرها ، وخيش
 عينيه حديث:" من أفىت بفريا غري ثبت فإمنا إمثه على الذ  أفراه" 

ومما يةثر من تصدر من مل يصل لأل لية املطلوبة، ما تدفعه وسائل اإلعالم للمفيت ليشارك يف برانمج 
 فيتلون ويتلون وهللا املسرعان   اإلفراء، مما يدخل أ ل الطمع يف الفرو 

وليعلم أنين ال أقصد أحدا بعينه يف كل مثال، ولةن أحببت مجع  ذه امللال لينرفع هبا من يطلع عليها، 
 ومن هللا أسرمد العون والروفيق 

 

 عبدالعليل بن سعد الدغيثر الدكرور: كربه
 asd9406@gmail.comالربيد االلةرتوين/ 

 0505849406 اتف/ 

mailto:asd9406@gmail.com
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 الفصل األول: أهم املزال التي يقع فيها املفتي
 

  مزلة التعلق بأول معلومة: املزلة األوىل: 
من امللال اليت يقع فيها املفيت أن يرعلق أبول معلومة، وقد تةون  ذه املعلومة من املسرفيت أو بعد حبث 

 لومة من كراإ أو سنة أو قول عامل الفقيه يف املسألة يقع نظره على مع
جند أهنا أكثر األصولي   عليهااليت االجرها  للوصول للفريا الصحيحة  جممل شروط ابلنظر يف ولذا فإنه 

العلمية  فالقوةاسرأجرت القو  األم "  منخري  إنترجع إىل شرطم الوالية املذكورة يف قوله تعاىل:" 
يرو  رمحه هللا أحد شيوخه عن  حيثهللا  رمحه الشاطيبنقله  ماسن واألمانة مها جممع الشروط  وما أح

 عاملا بعلم ما إال بشروط أربعة: العاملبعض العلماء قال: ال يسمى 
 علما أبصول  ل  العلم على الةمال  أحاط: أن يةون قد أحد ا
 على العبارة عن  ل  العلم ، قدرة: أن تةون له والثاين
 ا يللم عنه، مب عارفا: أن يةون والثالث
   2على  فع اإلشةاالت الوار ة على  ل  العلم قدرة: أن تةون له والرابع

ومن كان هكذا فإن هذا الزلل يبعد أن يصدر منه الستيعابه النصوص الواردة فيه، وكالم العلماء 
 عنه.
 

 سبل الوقاية من مزلة التعلق بأول معلومة:
 مهها النصوص الشرعية:حصر املعلومات املؤثرة يف الفتيا وأأوال: 

ليعلم أن اشرتاط العلم ابلنصوص الوار ة يف الةراإ والسنة واسرحتار ا قبل الفرو  شرط يف جواز 
من  أ م الشروط ومل خيالف يف اشرتاطه أحد الشرط و ذا، ولو يف مسألة جلئية، وصحرها الفرو 

                                                

   116نظرية املقاصد عند الشاطيب / عن،  107للشاطيب / اإلفا ات  2
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 يفرمحه هللا  الشافعمالشرعية فقد نص ألنه ال جيوز له الفريا ابلقياس مع وجو  النصوص  و ل   3العلماء
أيها الذين آمنوا ال تقدموا ب  يد  هللا  تعاىل: اي لوافخرب موجو  وقد قا القياسالرسالة على أنه ال حيل 

  4(1")احلجرات:ورسوله
 

 خنل األخبار ومتييزها ما يصلح لالستشهاداثنيا: 
حىت ال يسردل حبديث  الصحيحة، يشرتط أن يكون للمفيت متييز بني األحاديث الصحيحة وغري

رسول هللا صلى هللا  عنألحا يث االرجل يةون عنده الةرب فيها  عنأمحد  اإلمامسئل  فقدضعيف، 
من غريه  ل أيخذ مبا شاء من  الصحيحعليه وسلم واخرالف الصحابة وال يعرف صحة األسانيد وال 

  5 ل ؟ فقال: ال ، بل يسأل أ ل العلم
يف احلديث وليس بعامل ابلفريا؟ قال:  مباتقول يف الرجل يسأل عن الشمء فيجيب  ماأمحد  اإلمام وسئل

عارفا ابلسنن، عاملا بوجوه القرآن عاملا ابألسانيد  يةونينبغم للرجل إ ا محل نفسه على الفريا أن 
ن وقلة لقلة معرفرهم مبا جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف السن خالفالصحيحة وإمنا جاء خالف من 

يفيت الرجل؟ قال: إ ا كان عاملا ابألثر  مىت: هللااملبارك رمحه  البنو قيل  ،من سقيمها" بصحيحهامعرفرهم 
  6بصريا ابلرأ "

 مييلمل يعرف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد مساعه ومل  من:" هللا رمحهالبغدا    افخطيب وقال
جيوز أن يةون الرجل إماما  الهللا:"  رمحهبن مهد   عبدالرمحن وقال  7ب  صحيحه وسقيمه فليس بعامل"

  8يعلم ما يصح مما ال يصح" حىت
ومرنا وأن يةون عاملا حبال الرواة ولو  سندا: ويشرتط أن يةون عاملا بصحة احلديث وضعفه الفروحم وقال

    9تقليدا، كنقله  ل  من كراإ صحيح
                                                

وفواتح  3/292والرقرير والرحبري  2/870ان ، والرب  511 – 509، والرسالة /  274/ 7إبطال االسرحسان يف خامتة األم  كراإيف   كما   3
وشر  خمرصر الروضة  5/456والواضح البن عقيل  3/960وروضة الناظر  2/383 واملسرصفى 2/1027وإرشا  الفحول  2/363الرمحوت 

  5/2322واملهذإ  4/460وشر  الةوكب املنري  426وشر  غاية السول / 3/577
  22-21حجة بنفسه /  احلديث 4
  5/459 الواضح 5
  34عن إيقاظ اهلمة / 2/157واملرفقه  الفقيه 6
  55عن إيقاظ اهلمة / 2/295 اجلامع 7
  55) اهلامش( عن إيقاظ اهلمة / 121السامع واملرةلم/ تذكرة 8
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 معرفة الناسخ واملنسوخاثلثا: 

ملفيت نصا قرآنيا أو حديثا نبواي صحيحا اثبرا يف املسألة املبحوثة، فيسرند على النص ويفيت به، قد جيد ا
مع أنه منسوخ بنص آخر، و و زلل وار  ولذا حرص السلف من الصحابة فمن بعد م على أتكيد معرفة 

 يص أبنه منسوخ  مع الرنبيه إىل أهنم يطلقون على العام الذ   خله الرخص –املرفقه للناسخ واملنسوخ 
مل  فإن ل  فيقول: ألن املنسوخ بطل حةمه، وصار العمل على الناسخ،  اشرتاطهللا  رمحه الطويف ويعلل

وا رمامهم  السلفيعرف الناسخ من املنسوخ أفتى إىل إثبات املنفم ونفم املثبت، وقد اشردت وصية 
قاصًّا يقص يف مسجد الةوفة و و خيلط  هللا عنه أنه رأ  رضم علممبعرفة الناسخ واملنسوخ حىت رو  عن 

فقال له: أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال: ال، قال:  لةت وأ لةت، مث  ابحلظر،األمر ابلنهم واإلابحة 
تقص يف  المن أنت؟ قال: أان أبو حيىي، قال: أنت أبو اعرفوين، مث أخذ أ نه ففرلها، وقال:  أبوقال له: 

 يف مةان عام مع جهل  ابلناسخ واملنسوخ وقصده: ال تعظ     10مسجدان بعد
 

 رابعا: معرفة اإلمجاع واخلالف
 األوليف طالإ الفقه معرفة خالف الفقهاء وأ لرهم و ذا نقص ظا ر، خصوصا اخرالف الصدر  يقل مما

ما جاء به أصحاإ حممد صلى هللا عليه وسلم فما   العلمرمحه هللا:  األوزاعممن الصحابة والرابع  قال 
وقال يف الرابع : أنت خمري، يعين خمري يف   ، هللا رمحه أمحداإلمام  قال ل  فليس بعلم   وكذل   غريكان 

بن كيسان رمحه هللا  صاحل و( يةرب  ل ، وخالفه 124هللا )ت: رمحه الل ر كرابره وتركه  وقد كان 
ننا يرع  كرابة كالم السلف رمحه هللا: ويف زما رجب ابن و( مث ندم على تركه كالم الرابع   قال 140)ت:

  11اجلميع هللا رحمعبيد  وأيبوأمحد وإسحاق  الشافعماملقرد  هبم إىل زمن 
يف رواية : ينبغم ملن أفىت أن يةون عاملا بقول  قالاملفيت أن يعرف افخالف ، فقد  يف أمحد اإلمام واشرتط

  12فيه الناس تةلملرجل كل ما : أحب أن يرعلم ا أخر رواية  يفمن تقدم ، وإال فال يفيت ، وقال 

                                                                                                                                                                   

  4/170واإلحةام  2/870والرب ان  2/363 الرمحوتوقريب منه يف فواتح  4/461الةوكب املنري  شر  9
    4/163لآلمد   واإلحةام 4/461وشر  خمرصر الرحرير 2/1031الفحول  وإرشا   3/580خمرصر الروضة  شر  10
  44-43علم السلف على افخلف / فتل 11
   167/ 4املوقع   إعالم 12
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: من مل يعرف  قرا ةاملوافقات : ولذل  جعل الناس العلم معرفة االخرالف ، فعن  يف الشاطيبقال  وقد 
: من مل يعرف اخرالف القراءة فليس  هللا رمحهبن عبيدهللا الراز    شاماالخرالف مل يشم الفقه   وعن 

هللا قال: ال ينبغم ألحد أن يفيت  رمحه عطاءفقيه   وعن ب فليسبقارئ ومن مل يعرف اخرالف الفقهاء 
يف  الذ ون عاملا ابخرالف الناس ، فإنه إن مل يةن كذل  ر  من العلم ما  و أوثق من ةي حىتالناس 

عيينة رمحهما هللا : أجسر الناس على الفريا أقلهم علما ابخرالف  وابنالسخرياين  أيوإيديه   وعن 
: ال جتوز الفريا إال مال وأمس  الناس عن الفريا أعلمهم ابخرالف العلماء ، وقال  ، زا  أيوإ : العلماء

  قيل له: اخرالف أ ل الرأ ؟ قال: ال ، اخرالف أصحاإ حممد صلى هللا فيهملن علم ما اخرلف الناس 
ر  : وحاصله معرفة مواقع افخالف ال حفظ جم-قالوما أحسن ما  - الشاطيب   إىل أن قال وسلم،عليه 

   13افخالف
: قال  قرا ةعلم اخرالف الناس فقد فقه  وعن  منبن جبري:  سعيدقال  :قال أمحد عنمفلح  ابن ونقل
رأيت أسأل عما خيرلف فيه من ، قال: قلت: إمنا يسأل من يعقل عما خيرلف  مابن املسيب:  سعيدقال 

    14الناس أعلمهم ابالخرالف مأعلبن جبري:  سعيدال خيرلف فيه فلَم نسأل عنه؟ وقال  مافيه، فأما 
 يف السمعاين: حصر األقوال يف املسألة حىت ال يقع إحداث قول مبردع ، قال  افخالففوائد معرفة  ومن

  15إمجاعهم على قول  إمجاع على حترمي ما عدامها    " ألنقواطع األ لة :"
املصنفون يف األمر ابملعروف والنهم  اءالعلمقال  وهلذااإلسالم :"  شيخ، قال  ابليد: معرفة ما ينةر  ومنها

االجرها ية ال تنةر ابليد وليس ألحد أن يللم الناس  املسائلعن املنةر من أصحاإ الشافعم وغريه : إن 
فيها ابحلجج ، فمن تب  له صحة أحد القول  تبعه ومن قلد أ ل القول اآلخر  يرةلمابتباعه فيها ولةن 

  16إنةار عليه "  فال
 

امللال، أن ينشأ املفيت على مذ ب فقهم ويرعلم منه وحيفظ مرنا فقهيا يف  ل  املذ ب، فإ ا  ومن أعظم
ما سئل عن مسألة فأول ما يربا ر لذ نه ما ور  يف  ل  املنت الفقهم، ويغلب عليه، فال يةا  خيرج عنه   

                                                

  وانظر كراإ إبطال  10/ لألمسر ، وجامع بيان العلم وفتله ابإ من يسرحق أن يسمى فقيها ، واإليناس 117 - 5/116 املوافقات 13
  511 – 509، والرسالة /  274/ 7رحسان يف خامتة األم االس
  1/71 الشرعية اآل اإ 14
 ،  3/266 القواطع 15
   30/80 الفراو  جمموع 16
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أمل فيها وإعمال الذ ن افخروج من  ذا املأزق يف االطالع على أقوال الفقهاء اآلخرين من كربهم، والرو 
 للوصول إىل احلةم الشرعم 

 
 ابلرجوع ألهل االختصاص )اخلرباء(معرفة القضية املبحوثة خامسا: 

الفرائض  يقسممهم إ  كيف جيرهد الفقيه يف مسألة اقرصا ية و و ال يدر  ما االقرصا ، وكيف  أمر و ذا
ط أن يعرف من احلساإ ما يصحح به هللا: و ل يشرت  رمحه النوو و و ال حيسن احلساإ وقد قال 

 ومثل  17واألصح اشرتاطه ألصحابناخالفا  فيهإسحاق وأبو منصور  أبوحةى  الفقهية؟املسائل احلسابية 
 وحنو ا  واالقرصا احلساإ كل علم حيراج إىل اجرها  كاملسائل الطبية وأصول العالقات الدولية 

عار له مبيل حنو قول من األقوال، وعليه أن حيذر من وعلى املفيت أن يطر  املسألة على افخبري  ون إش
، كأن يقول الطبيب يف أتثري  خباخ الربو على الصوم: إنه كاهلواء، وال يدخل تقدمي افخبري لرأيه مغلفا برأ 

   فةأن املعدة، وال يرغذ  به اجلسم، والناس يف حاجة إليه، وإ ا مل يسمح هلم فإن حالة املريض ترفاقم
من الطبيب وسيلة ضغط السرصدار الفرو  بعدم فسا  صوم من يسرخدم البخاخ، و و خطأ   ذا الةالم

  من مقدم املشورة، والواجب على املفيت أن ينربه هلذا الللل 
 

 معرفة الواقعسادسا: 
قد يسأل املفيت عن مسألة من بيئة جمهولة لد  املفيت، وال يعرف أحواهلا وظروفها وأعرافها، فيفيت و و 

تر حلاجة اجملرمع الذ  يعيش فيه، مما يوقع يف الللل، ومن أمثلة  ل  أن يفيت العامل برحرمي لبس مسرح
افخمار األبيض للمرأة ألنه تشبه ابلرجال، وسبب خطأ  ذه الفرو  أنه اسرحتر حالة بلده ومل ينظر يف 

 أعراف البلد اآلخر 
نه تشبه ابلنساء، مع أنه يف كثري من البال  ومثال آخر أن يفيت العامل برحرمي ختاإ الرجل ابحلناء أل

اجلميع من رجال أو نساء بال متيل، بل ور  يف احلديث النبو  افختاإ ابحلناء فقد ثبت يسرعمل احلناء 

                                                

  24الفرو /  أ إ 17
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خا م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت :" ما كان أحد يشرةم إىل رسول هللا صلى هللا  -عن سلمى
  18ل:"احرجم" وال وجعا يف رجله إال  قال:أختبها"عليه وسلم وجعا يف رأسه إال قا

وعنها أيتا رضم هللا عنها أهنا قالت: ما كان يةون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرحة وال نةبة إال 
 ويف رواية: كان ال يصيبه قرحة وال شوكة إال 19أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أضع عليها احلناء"

  20ء"وضع عليها احلنا
 

وقد يسأل املفيت عن مسألة فيها شر فيفيت بدرئه ومنعه وحسمه، وال ينربه للشر املرتتب على فرواه والذ  
 افخري: ليس العاقل من يعرف  يف قوله هللا عنه رضمبن العاص  عمرو ينيف على الشر املدروء، وصدق 

  21من الشر ولةن  و الذ  يعرف خري الشرين
حتراج إىل  ذا األصل كثريا، ولذا فإن الواجب على املفيت أن يعرف الواقع احمليط ومسائل السياسة الشرعية 

 ابملسرفيت والظروف اللمانية واملةانية، وواقع املسرفيت 
حىت  للفريا: ال ينبغم للرجل أن ينصب نفسه أمحد اإلمام قالو ذا املعىن مرقرر لد  أ ل العلم، فقد 

 فيه مخس خصال: يةون
o مل يةن له نية مل يةن عليه نور وال على كالمه نور ن له نية فإ يةون: أن أوهلا 
o يةون له علم وحلم ووقار وسةينه، أن: الثانية 
o يةون قواي على ما  و فيه،  أن: والثالثة 
o وإال متغه الناس، الةفاية: الرابعة 
o الناس  معرفة: افخامسة 

هلم وضع  عارفاه مالحظا ألحوال الناس الناس": فمىت مل يةن الفقي معرفةقوله: " شارحاعقيل  ابن قال
   22الفريا يف غري موضعها

                                                

 ( 5681رواه الرتمذ  وأبو  اوو  وابن ماجه وحسنه األرانؤوط يف حتقيق جامع األصول) 18
( وقوال: صوحيح ووافقوه الوذ يب وحسونه األرانؤوط يف حتقيوق 4/40(واحلواكم )3502بون ماجوه )( وا3858 اوو ) ( وأبوو2054أخرجوه الرتموذ ) 19

 (  5645جامع األصول )
 ( 2059( والصحيحة)4860رواه ابن ماجه والرتمذ  وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع) 20
  3/74أعالم النبالء  سري 21
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 فيه،العبارة نفسها:  ذا أصل عظيم حيراج إليه املفيت واحلاكم فإن مل يةن فقيها  شارحاالقيم  ابن وقال
وتصور له الظامل  يصلح،فقيها يف األمر والنهم مث يطبق أحدمها على اآلخر وإال كان ما يفسد أكثر مما 

ينبغي له بل  وافخداع واالحريال    املةرة املظلوم وعةسه، واحملق بصورة املبطل وعةسه، وراج عليه بصور 
وعوائدهم وأعرافهم، فإن الفتوى تتغري بتغري  واحتياهلمأن يكون فقيها يف معرفة الناس وخداعهم 

  .24وذلك كله من دين هللا" واألحوال،الزمان واملكان والعوائد 
للسياسة العادلة وقع انفصام يف  الكايفضعف الفقهاء من العلم  وبسببم: " االسال شيخ وقال

هذا يدعو خصمه إىل الشرع وهذا يدعوه اىل  والسياسة،اجملتمع االسالمي فصار يقال: الشرع 
  26"السنة معرفةالسياسة، والسبب تقصري هؤالء يف 

 ابحلق إال بنوع  من الفهم: ةمواحلالقيم: وال يرمةن املفيت وال احلاكم من الفرو   بنا وقال
o قع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات حىت االو  فهم: أحدمها

 به علما. حييط
o هللا الذ  حةم به يف كرابه أو على لسان رسوله  حةمالثاين: فهم الواجب يف الواقع و و فهم  والنوع

اآلخر، فمن بذل جهده واسرفرغ وسعه يف  ل  مل يعدم أجرين أو  لىعيف  ذا الواقع  مث يطبق أحدمها 
   27مبعرفة الواقع والرفقه فيه إىل معرفة حةم هللا ورسوله يروصلأجرا  فالعامل من 

                                                                                                                                                                   

  463 – 5/460 عقيل البن الواضح 22
 

  166- 4/161 املوقع  إعالم 24
 

  20/293 الفراو  26
  38-37عند أ ل السنة واجلماعة/ الواقععن عن فقه  38و  7وحنوه يف الطرق احلةمية/ 1/87الوقع   إعالم 27
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مزلة سوء الفهم للقضية املفىت بها، أو للنصوص الواردة املزلة الثانية: 
 فيها، أو كالم العلماء:
 إناإلسالم:"  شيخقال ماهلا للوصول إىل الفرو  الصحيحة شرط للمفيت، معرفة الدالالت اللغوية وإع

فرض واجب، فإن فهم الةراإ والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم  ومعرفرهانفس اللغة العربية من الدين، 
ال يرم الواجب إال به فهو واجب  مث منها ما  و واجب على األعيان، ومنها ما  و  ومااللغة العربية، 

  28على الةفاية" واجب
 نعمهللا: أرأيت الرجل يرعلم العربية ليقيم هبا لسانه ويقيم هبا منطقه؟ قال:"  رمحه البصر  للحسن وقيل

العجمة يرأولون القرآن على  أ لةرهموقال:"  ،توجيهها فيهل " هفليرعلمها، فإن الرجل يقرأ ابآلية فيعيا
  29غري أتويله"

هللا : من تبحر يف النحو ا رد   رمحه الشافعمالعربية عناية فائقة ، قال كبار األئمة يعنون بعلوم   كان  وقد
  30مسائل الفقه إال أجبت عنها من قواعد النحو منإىل كل العلوم  وقال أيتا : ال أسأل عن مسألة 

السبب يقول  وهلذا  31إال االسرعانة على الفقه – العربيةيعين علوم  –: ما أر ت هبا أيتا الشافعم وقال
هللا  ورحم  32برجل غري عامل بلغة العرإ يفسر كراإ هللا إال جعلره نةاال أوتىهللا: ال  رمحه مال إلمام ا

 لو رأ  زماننا  ذا!!  كيف  مالةا
من ضل من  كثرأ إنجين:  ابنعلوم العربية سبب ضالال يف فهم كثري من املرفقهة ، قال  يف والتعف

اسرهواه واسرخف حلمه ضعفه يف  ،فإمناطريقة املثلى إليها أ ل الشريعة عن القصد فيها ، وحا  عن ال
  33هبا ذه اللغة الةرمية الشريفة اليت خوطب الةافة 

 فهوهللا: وإ ا فرضنا مبردائ يف فهم العربية فهو مبردئ يف فهم الشريعة، أو مروسطا  رمحه الشاطيب وقال
العربية كان كذل  يف  يفا انرهى إىل الغاية مروسط يف فهم الشريعة، واملروسط مل يبلغ  رجة النهاية، فإ 

الفصحاء الذين فهموا القرآن حجًة،  منالشريعة، فةان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغري م 
                                                

  1/470 االقرتاء  28
  1/304 االعرصام  29
  67صفحة 182رقم  العد عن جملة البيان  231الذ ب البن العما  /  شذرات 30
  1/75 السري 31
  68صفحة 182 رقمعن جملة البيان العد   179/  2للسيوطم  اإلتقان 32
  67صفحة 182عن جملة البيان العد  رقم  245/ 2 افخصائص 33
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الرقصري عنهم، وكل من قصر فهمه مل يةن حجة،  مبقدارفمن مل يبلغ شأوه فقد نقصه من فهم الشريعة 
  34وال كان قوله مقبوال"

 

 اية من مزلة سوء الفهم:سبل الوق
علم أصول الفقه  و ميلان العلوم الذ  يرتب العقل إ  إن  معرفة أصول الفقه:ضرورة التبحر يف أوال: 

 أ م الراز األصولي  للمجرهد أن يةون عاملا أبصول الفقه، وجعله  مجهور اشرتطوينمم الرفةري، وقد 
وال  مؤخرا: وعلم األصول أصل الباإ، حىت ال يقدم اجلويينوقال  الشوكاين،العلوم للمجرهد، واسرحسنه 

  35يؤخر مقدما ويسرب  مراتب األ لة واحلجج

 ، وتقدم بعض النقوالت يف أمهية  ل  اثنيا: ضرورة التبحر يف العلوم العربية

 
 مزلة امليل غري الواعي إىل التعلق بالوضع الراهن:املزلة الثالثة: 

صص  يف علوم الشريعة، إ ا ما طرحت وجهة نظر ختالف السائد يف املرخ منكثري امليل عند  جند  ذا 
ول: ال تشوشوا على الناس، والناس على  ذا من قدمي، وما مسعنا هبذا يف آابئنا قاجملرمع، فإننا نسمع من ي

 األول     وحنو  ل  من العبارات 
أ ل اإلصال  ابلوا يات من  ومبثل  ذه احلجج انرشرت البدع العملية، والبدع االعرقا ية، وكم حورإ

}َبْل قَالُوا ِإانا  تعاىل، ولذا تةرر يف القرآن  م املشرك  املرمسة  مبا عليه اآلابء واألجدا ، كقوله احلجج
ولذا جند يف رسائل اإلمام حممد بن     22َوَجْداَن آاَبءاَن َعَلى أُماٍة َوِإانا َعَلى آاَثرِِ م مُّْهَرُدوَن {اللخرف

و اإ لعلماء زمانه املنشورة يف اجمللد الثاين من اتريخ ابن غرام تةرار هلذا املعىن، والرحذير من الرعلق عبدال
 النصوص لعدم عمل الناس هبا  ىابلوضع الرا ن وإغفال احلق املبين عل

 حتمل ، ويف الرغيريفتو الرغيري، ألن يف الرعلق ابلوضع الرا ن راحةاكما أن لرطوير األعمال أعداء، و م ر 
للمسؤولية، وقد تورث الندم والنقد، وكما  و معلوم فإن من ال يغري ال خيطئ كما أن من ال يعمل ال 

                                                

  4/83 املوافقات 34
خمرصر  وشر  3/580خمرصر الروضة  وشر   6/25 واحملصول 2/870والرب ان  2/1032وإرشا  الفحول  137والذخرية/ 2/352 املسرصفى 35

  5/2324 واملهذإ  4/163واإلحةام لآلمد   4/461الرحرير 
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خيطئ  وقد ينجر  ذا النلوع النفسم لإلنسان على بعض األمور الشرعية وخصوصا يف املعامالت املالية 
حتصى، تب  أن املفيت قد يرأثر هبذه  احلديثة واسرخدام الرقنية اجلديدة يف األمور الشرعية، وهلا شوا د ال

   النلعة اإلنسانية املرخوفة من الرغيري 
 

 املزلة الرابعة:مزلة املوافقة للرأي السائد دون اقتناع
و ذا مالحظ عند بعض الباحث  واملفر ، فقد تسأل شخصا مرصدرا للفرو  عن حةم ما حيدث يف 

العوام فإنه ينةص على عقبيه ويغري فرواه مراعاة لرأ  املوالد فينةره، فإ ا سئل يف مةان عام أمام 
اجلما ري، وكم من مفت يقرر يف  رسه رأاي برحرمي شمء أو حتليله أو وجوبه، فإ ا كان يف مةان عام 
خاف من إبداء رأيه، والواجب على الباحث أن جيعل احلق مطلوبه، وال يفيت خبالف ما ال يعرقد ألنه من 

 غش عبا  هللا 
 

 املزلة اخلامسة: مزلة التعلق باألحداث املاضية
قد يرعرض املفيت حلدث ما جيعله يسرحتره إ ا سئل عن شمء قريب من  ل  احلدث، فقد مير يعايش 
حا ثة رجل أ إ ولده على بعض األمور مما سبب  روبه وتغيبه عن البيت ونلوعه إىل اإلجرام املنظم، مث 

دة عليه، فرجد يف لفظه نلوعا إىل عدم الترإ وإصال  افخلل ابحلوار يسأل املفيت عن أت يب الولد والش
 ، ألنه يسرحتر تل  القصة وخيشى أن يؤ   ضرإ االبن إىل ما حدث يف السابق  

 

 املزلة السادسة:مزلة حب املخالفة واملعاكسة للسائد:
الريار رغبة يف املخالفة من أنواع الللل افخفية، نلوع البعض ملخالفة الفراو  السائدة، والسباحة ضد 

واالشرهار، والرفريق ب   ذا الصنف ومن قبله حيراج إىل أتمل وأتن، وشا د  ذا الصنف أن تر  
الرناقض جليا يف فراواه، فمرة يسردل حبديث مرسل يؤيد قوال يراه، ويف مسألة أخر  ير  احلديث املرسل 

، ويف فرو  اثنية يقرر أن اإلمجاع السةويت أبنه ضعيف  ومرة يسرشهد بقول صحايب مل يعرف له خمالف
ليس حبجة، و ةذا جتد الرناقتات يف جهة االسردالل وطريقره مما جيعل  جتلم أن  ذا املفيت قد وقع يف 

 مللة خمالفة السائد والسباحة ضد الريار 
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 املزلة السابعة: مزلة الثقة املفرطة:
ه السؤال أنه حميط بةل شمء، فيسأل عن حديث، وسببها عدم احرتام الرخصص، فقد يظن من يوجه إلي

فينسفه أبنه ال أصل له، مع أنه يف الصحيح ، أو يسأل عن مسألة اقرصا ية مرخصصة فيفيت فيها مع 
 عدم إحاطره بةنهها         

 

 املزلة الثامنة: مزلة احلذر املفرط:
علماء شروطا لرطبيق  ذا املبدأ، ومىت ما و ذه املللة انجتة من سوء تطبيق مبدأ:" سد الذرائع"، فقد  كر ال

 ختلفت وقع افخطأ  
 

 استجالب األدلة املؤيدة: مزلةاملزلة التاسعة: 
فقد يؤيد املفيت رأيه أب لة برحميلها ما ال حترمل، أو يل أعناقها لروافق فرواه، وقد يسردل مبا ليس بدليل  

املفيت وضع اجلواإ مث حبث عن الدليل املؤيد،  كاألحا يث الباطلة واملنامات، وحنو  ل  مما يدل على أن
 مع أن الواجب أن يسرحتر األ لة مث يسرنبط اجلواإ والرأ  الفقهم منها 

 

 املزلة العاشرة:مزلة الصياغة
فقد جند أن املسرفيت إ ا أرا  أن يؤثر على املفيت ليسرصدر فرو  تناسبه فإنه يبدأ السؤال بذكر املخاطر 

ال: تعلمون ما يف الشمء الفالين من أضرار على النفس والدين واألخالق، وقد انرشر واألضرار، بقوله مث
يت ابلسؤال، فقد يؤثر ب  الناس، فنأمل منةم تبي  خطره للناس وحةم اسرعماله، فاملسرفيت حاصر املف

    عليه أبخذ ما يريد من فرو  إن مل ينربه هلذه احليلة من املسرفيت 
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 من الوقوع يف الزللم ما يعصم املفتيلفصل الثاني: أها
 أوال : القرب من الله عز وجل

ال ش  أن إصابة احلق حتراج إىل إصال  السرية والسريرة للمفيت، واالعرصام ابهلل تعاىل والقرإ منه ليوفق 
 األمر من جهر  ، فلمن نسأل بعدك عليناهللا فقيل له : رمبا اشرد  رمحهأمحد  اإلمام سئل قدللصواإ، ف

 بقول أمحدأ ل أن يوفق للصواإ  قال ابن القيم: واقرد  اإلمام  فإنه الوراق، عبدالو اإ؟ فقال : سلوا 
املطيع  وامسعوا منهم ما يقولون ، فإهنم جتلى هلم أمور  أفواههللا عنه : اقرتبوا من  رضمبن افخطاإ  عمر

زالت عنه معارضات السوء ، وكان نور  هللا ، وكلما قرإ القلب من هللا  منصا قة ، و ل  لقرإ قلوهبم 
 فإنوأقو  ، وكلما بعد عن هللا ، كثرت عليه املعارضات ، وضعف نور كشفه للصواإ ،  أمتكشفه للحق 

هللا  رضمللشافعم  مال العلم نور يقذفه هللا يف القلب ، يفرق به العبد ب  افخطأ والصواإ  وقد قال 
 ايألقى على قلب  نورا فال تطفئه بظلمة املعصية  وقد قال تعاىل : " قد  هللاعنهما أول ما لقيه : إين أر  

النور الذ  يفرق به العبد  الفرقان( ، ومن 29الذين آمنوا إن ترقوا هللا جيعل لةم فرقاان ") األنفال :  أيها
    36كان فرقانه أمت وابهلل الروفيق  هللاب  احلق والباطل ، وكلما كان قلبه أقرإ إىل 

 

 ى الله عند استغالق المسائل عليهأن يكثر من اللجوء إل : ثانيا
توضَأ ، مث  مث، -أ  امةث–مسألة فقال يل : ِقرا  عن مالةابن أيب أويس : سألت خايل  إمساعيل قال

   37يقوهلا  حىتجلس على السرير مث قال : ال حول وال قوة إال ابهلل ، وكان ال يفيت 
عليه فر منها  واسرصعبتهللا روحه إ ا أعيره املسائل  قدساإلسالم  شيخ هللا:وشهدت رمحهالقيم  ابن وقال

الصواإ من عنده ، واالسرفرا  من خلائن  واسرنلالإىل الروبة واالسرغفار واالسرغاثة ابهلل واللجأ إليه ، 
   38بدأيررابع عليه مدا ، وتل لف الفروحات اإلهلية إليه أبيرهن ي أنرمحره   فقلما يلبث املد  اإلهلم 

الدعاء ابحلديث الصحيح : اللهم رإ جربائيل  يةثررمحه هللا : حقيق ابملفيت أن  أيتاالقيم  ابن وقال
أنت حتةم ب  عبا ك فيما كانوا فيه خيرلفون ا دين ملا اخرلف  والشها ةوميةائيل وإسرافيل عامل الغيب 

                                                

   212 – 211/  4املوقع   إعالم 36
  8/62 السري 37
  4/140املوقع    إعالم 38
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إ ا  وكانيخنا كثري الدعاء بذل  ، وكان ش ،إن  هتد  من تشاء إىل صراط مسرقيم" إب ن فيه من احلق 
هللا عنه  رضم مبعا  اقرداءأشةلت عليه املسائل يقول : اي معلم إبرا يم علمين، ويةثر االسرعانة بذل  

موته ، وقد رآه يبةم ، فقال : وهللا ما أبةم على  نيا كنت  عندبن خيامر السةسةم  ملال حيث قال 
هللا  رضمجبل  بن معا ميان اليت كنت أتعلمهما من  ، فقال على العلم واإل أبةمأصيبها من  ، ولةن 

أيب الدر اء وعند  عوميرالعلم عند أربعة :  اطلبعنه : إن العلم واإلميان مةاهنما ، من ابرغامها وجدمها ، 
األرض عنه أعجل  أ لالرابع ، فإن عجل عنه  ؤالء فسائر  و كربن مسعو  وأيب موسى األشعر   عبدهللا

    39مبعلم إبرا يم صلوات هللا عليه ، فعلي 
 

 ثالثا: استشعار المسؤولية
العامة ، فقد  علىبين أمية يرون قصر الفريا يف املسائل العامة على أحد العلماء خشية الرشويش  أئمة كان
 كانوا أيمرون منا اي يف احلج  أمية و( أن بين 114بن أيب راب  ) ت  عطاء ترمجةهللا يف  رمحه الذ يب كر 

 مال فعبدهللا بن أيب جنيح   ويف ترمجة  عطاءيةن  مليصيح: ال يفيت الناس إال عطاء بن أيب راب  ، فإن 
هللا عليه وسلم سو  مال ، وعقب  صلىكان ينا   : ال يفيت يف مسجد رسول هللا   أنه افخطيب  كر

يده ، أن يقيم سوق : فيجب على من بسط هللا  وعليهالشيخ بةر أبو زيد على  ل  ملا أور ه فقال: 
احلجر السرصال  األ اين أوىل من احلجر السرصال  األبدان  فإناحلجر يف الفريا على املرعامل  ، 

م إال لمل جيعل على الفريا كبال فسيسمع هلا طبال ، وأن ال ميةن من بذل الع إنواألموال ، وإن الوايل 
   40له  املرأ ل
أمصيبة  خلت علي  ؟ واراتع لبةائه ،  يبةي ؟، فقال : ما يبةم  فوجدهالرأ   ربيعةعلى  رجل و خل

يف اإلسالم أمر عظيم  مث قال : ولبعض من يفيت  ا نا  وظهرفقال: ال ، ولةن اسرفيت من ال علم له ، 
  41أحق ابحلبس من السراق

                                                

  211 – 210/  4املوقع   إعالم 39
  41/  الرعامل 40
لرعامل / 3/277الفوائد  بدائع 41   32عن ا
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قره ، ومن ال أحوال املفر  ، فمن صلح للفريا أ يرصفحهللا: ينبغم لإلمام أن  رمحهالبغدا    افخطيب وقال
اإلمام إىل معرفة من يصلح للفريا أن  وطريقأن يعو  ، وتواعده ابلعقوبة إن عا     وهناهيصلح منعه ،  

    42هبميسأل علماء وقره ، ويعرمد أخبار املوثوق 
فهو آمث عاص ، ومن أقره من والة األمور فهو  للفرو هللا: من أفىت الناس وليس أ ال  رمحهالقيم  ابن قال
هللا: ويللم ويل األمر منعهم كما فعل بنو أمية ، و ؤالء مبنللة من يدل  رمحهاجلوز   ابن أيتا   قال آمث

معرفة له  الوليس له علم ابلطريق ، ومبنللة األعمى الذ  يرشد الناس إىل القبلة ، ومبنللة من  ،الركب 
  على ويل األمر منع من ال من  ؤالء كلهم ، وإ ا تع حاالابلطب و و يطب الناس ، بل  و أسوأ  

 شيخ، فةيف مبن ال يعرف الةراإ والسنة ، ومل يرفقه يف الدين   وكان  املرضىالرطبب من مداواة حيسن 
يقول : قال يل بعض  ؤالء: أجعلت حمرسبا على  فسمعرههللا شديد اإلنةار على  ؤالء    رمحهاإلسالم 

  43خ  حمرسب وال يةون على الفرو  حمرسب؟والطبا افخبازينالفرو  ؟ فقلت له : يةون على 
 

 رابعا: جعل الحق هو الهدف
 قيق العيد  ابنمجع وعدو احلق  و الرعصب ، سواء للمذا ب الفقهية أو للشيوخ، أو للسائد يف اجملرمع، 

واجرماعا يف  انفرا اهللا املسائل اليت خالف مذ ب كل واحد من األئمة األربعة احلديث الصحيح  رمحه
حرام وأنه جيب على الفقهاء املقلدين  اجملرهديند ضخم و كر يف أوله أن نسبة  ذه املسائل إىل األئمة جمل

فيهم، ألهنم مل يدعوا العصمة، ولةن  بعيب  وليس  ل  44عليهم فيةذبواهلم معرفرها لئال يعلو ا إليهم 
يقول  اليتنه ألحد أبنائه هللا ع رضممسعو   ابنوصية  أحسنالعيب فيمن عرف  ل  فلم يعرتف به  وما 

كان بعيدا بغيتا ومن   وإنفيها: ال تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك ابحلق فاقبل منه 
  45جاءك ابلباطل فار  ه عليه وإن كان حبيبا قريبا

                                                

  18-17الفرو  للنوو  / آ اإ 42
  177/  4املوقع   إعالم 43
  84احلديث حجة بنفسه/  99اهلمم للفالين / قاظإي 44
  1/419الصفوة  صفة 45
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 منازعة الميل النفسي والهوىخامسا: 
أبهنا أ ون أقوال العلماء يف  الرخصة تعرفقد متيل النفس التباع الرخص والرسهيل بال مسوغ شرعم، و 

   46مسائل افخالف
هللا عنه قال: ثالث  رضم افخطاإبن  عمرالسلف من زالت العلماء فمن  ل  ما ور  عن  حذر وقد

  47متلون وأئمةيهدمن الدين؛ زلة عامل وجدال منافق ابلقرآن 
ا للذكر إال قال ح  جيلس:" ال جيلس جملس كانهللا عنه أنه   رضمبن جبل  معا ما ور  عن   ل  ومن
 التاللة:"  وأحذركم زيغة احلةيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة وفيه   " املراتبونحةم قسط،  ل   هللا

يدريين رمح  هللا أن احلةيم قد  مابن عمرية:  يليدعلى لسان احلةيم، وقد يقول املنافق كلمة احلق"  فقال 
ويف -قال: بلى اجرنب من كالم احلةيم املشرهرات احلق؟ل كلمة يقول كلمة التاللة وأن املنافق قد يقو 

ما  ذه؟ وال يثني   ل  عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق احلق إ ا مسعره فإن  هلااليت يقال  -رواية املشربهات
  48نورا" احلقعلى 
والةف عن فيه ثالث شرائط: االجرها  والعدالة  اسرةملمن  املفيت(:" 489الةبري )ت السمعاين وقال

 :حالرانالرخص والرسا ل، وللمرسا ل 
o مقصريرسا ل يف طلب األ لة وطرق األحةام وأيخذ ببا ئ النظر وأوائل الِفَةر، فهذا  أن: إحدامها 

 يف حق االجرها ، وال حيل له أن يفيت وال جيوز أن يسرفىت 
o 49و آمث يف األول"يرسا ل يف طلب الرخص وأتول السنة فهذا مرجو ِز يف  ينه و  أن: والثانية  

                                                

  12السفهاء/ زجر 46
 بسند صحيح  2/110وابن عبدالرب يف اجلامع  1/71الدارمم  أخرجه 47
 وسنده صحيح  47( واآلجر  يف الشريعة /4611أبو  او ) رواه 48
  55/لسفهاءاالبن أمري احلاج احلنفم عن زجر  3/341والرحبري  الرقرير 49
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 سادسا: مراعاة التخصص
هللا عنه ابجلابية وقال: من   رضم عمرالذ  تقرتيه الشريعة ، وعليه  د  السلف ، فقد خطب   و و ذا

جاءه شمء من  إ ابن عيينة  سفيان وكان  50بن اثبت زيدكان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت 
   51: سلوا  ذا فيقول الشافعم، الرفت إىل  والفرياالرفسري 

 

 عدم العجلةو التأني والتثبتسابعا: 
منها :وال يعجل ابلقول به  ون الرثبت     اليترمحه هللا يف وصاايه للمرفقه  الشافعماإلمام  أحسن ولقد

  52من نفسه حىت يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يرتك واإلنصافوعليه يف  ل  بلوغ جهده 
عنه أنه  نقلأتنيه يف الفرو  وأتمله قبل إصدار ا، فقد  يف مال بة لإلمام عجي أحواال الشاطيب نقل وقد

قال: رمبا ور ت علم املسألة متنعين من الطعام والشراإ والنوم  فقيل له : اي أاب عبدهللا! وهللا ما كالم  
من كان  من    قال : فمن أحق أن يةون  ةذا إال تلقوهعند الناس إال نقر يف حجر، ما تقول شيئا إال 

منذ بتع عشرة سنة فما اتفق يل فيها رأ  إىل اآلن  وقال: رمبا  مسألة ةذا   وقال: إين ألفةر يف 
   53فيها ليايل  فأفةرور ت علم مسألة 

من مثانية أئمة فةيف ينبغم أن أعجل  أقاويلهللا: أان أحفظ مسائل فيها مثانية  رمحه سحنون وقال
 ؟ 54ابجلواإ

هللا ، فقد قال : وأما الذ  أقوله  رمحه تيمية ابنسرقصاء يف البحث شيخ اإلسالم أ ل العلم ا أكثر ومن
تقدم من أجوبيت ، وإمنا أقوله يف كثري من اجملالس : إن مجيع ما يف  فيمااآلن وأكربه وإن كنت مل أكربه 

ولة عن الصفات فليس عن الصحابة اخرالف يف أتويلها ، وقد طالعت الرفاسري املنق آايتالقرآن من 
والصغار  الةبار، وما رووه من احلديث ، ووقفت من  ل  على ما شاء هللا تعاىل من الةرب  الصحابة

من آايت الصفات أو  شيئاإىل ساعيت  ذه عن أحد من الصحابة أنه أتول  أجد أكثر من مائة تفسري فلم

                                                

  359/ 2ابن سعد يف الطبقات  رواه 50
  10/17 السري 51
  510/ الرسالة 52
  211 – 210/  4 املوافقات 53
  12/66 السري 54
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تثبيره ، وبيان أن  ل   ل  و  تقريرأحا يث الصفات خبالف مقرتا ا املفهوم املعروف ، بل عنهم من 
  55إال هللا  حيصيهمن صفات هللا ما خيالف كالم أ ل الرأويل ما ال 

عنده إ ا أشةل عليه منها شمء إىل أن حيقق  الفرو ( ال أينف من أتخري 805البلقيين )ت السراج وكان
طلب من سائليه هللا ي رمحهابن ابز  عبدالعليلما كان اإلمام الشيخ  وكثريا  56أمر ا من راجعة الةرب

   57اإلمهال حىت يسرقصم الشيخ يف البحث
 

 من المتأهلين للفتيا، واستشارتهممباحثة اآلخرين ثامنا: 
 لرتكوصاايه للمجرهد : وال ميرنع من االسرماع ممن خالفه ألنه قد يرنبه ابالسرماع  يف الشافعم يقول

لسلف يردارسون الفقه ويرباحثون الليايل كان ا  وقد  58الغفلة ويل ا  به تثبيرا فيما اعرقد من الصواإ
 وتفريقه لأل  ان ومترينه للعقول  اجلانبالطوال ملا عرفوه من أمهية  ذا 

 

 لقضايا المستحدثةالفتوى الجماعية في اتاسعا: 
احلسن  أبو قال ،59الباإ النصوص الوار ة يف الشور  وفعل الصحابة يف الوقائع املسرجدة  ذا أصل

 الفاروق  وكان 60بدر  أ لهلا  جلمعبن افخطاإ  عمرلو ور ت على  املسألةليفيت يف  األز  : إن أحد م
السن ما  اموا من أ ل االجرها  كابن عباس رضم هللا  يفهللا عنه يشاور الصحابة ولو كانوا حداثء  رضم
رآن ومل متض هللا عنه قال: اي رسول هللا: األمر ينلل بنا مل ينلل فيه ق رضم علمور  عن  وقد   61عنهما

  62"واحد: أمجعوا العامل  من املؤمن  فاجعلوه شور  بينةم، وال تقتوا فيه برأ  فقالمن  سنة 

                                                

  135 – 134سورة النور /  تفسري 55
  34عن الرعامل/ 211طبقات احلفاظ/  يل 56
  234يف طريق الطلب / معامل 57
  511/  الرسالة 58
  211/  4 املوافقات 59
 عن أيب حص   416/  5، و م يف السري   178/  4املوقع   إعالم 60
  210/  4املوقع   إعالم 61
  1/178الطرباين كما يف اجملمع  رواه 62
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 أحدعمر  بنبن عبدهللا   ساملالرابع  حيرصون على االجرها  اجلماعم فقد جاء يف ترمجة  كبار  وكان
وا فيها مجيعا فنظروا فيها وال يقتم املسألة  خل جاءهتم: كانوا إ ا قالاملبارك  ابنالسبعة عن  الفقهاء

  63فيها فيصدرون فينظرونالقاضم حىت يرفع إليهم 
يقم األمة من مشاكل االخرالف الذ  ينرج عنه  -خاصة يف األمور العامة  - اجلماعم فاالجرها 
 مللينااإلمام  قال  64اآلراء، ومسرند  ل  النصوص العامة يف األمر ابلشور  وتطبيق افخلفاء هلا اخرالف

وجب االقرداء  والسنة،هللا: إ ا اخرلف األئمة وا عت كل فرقة أبن قوهلا  و الذ  يوافق الةراإ  رمحه
وسلم، فيحتر اإلمام أ ل زمانه  عليهابلصحابة وطلبهم احلق ابلشور  املوروثة عن النيب صلى هللا 

م من الغلبة واملفاخرة، عما اخرارت، ومينعه فرقةفيناظر م فيما متى وحدث من افخالف، ويسأل كل 
يريدا  إنعلى القصد به إىل هللا تعاىل، فإن هللا تعاىل يقول:"  وحيتهموأيمر م ابإلنصاف واملناصحة، 

   65فبذل  يرب  هلم نظر الةراإ والسنة ،هللا بينهما"  يوفقإصالحا 
من بيت  أرزاقوازل وهلا يف األندلس جمالس للشور  ب  أ ل العلم يرشاورون فيها يف املسائل الن كان  وقد

  66املال كما يف املوافقات
خترص  اإلسالممكبار علماء القرن املاضم ضرورة إجيا   يئة عامة مؤسسية على مسرو  العامل   أ رك ولقد

: وإن أقل ما جيب على العلماء يف  ذا العصر أن عاشور ابنإبصدار الفراو  العامة للمسلم ، فقال 
العلمم أن يسعوا إىل مجع جممع علمم حيتره أكرب العلماء ابلعلوم الشرعية يف   الغرضيبردئوا به من  ذا 

 ويصدرواقطر إسالمم على اخرالف مذا ب املسلم  يف األقطار، ويبسطوا بينهم حاجات األمة،  كل
 رتبة اجيدوهنم قد ابلغو  الذينفيها عن وفاق فيما يرع  عمل األمة عليه، ويعينوا يومئذ أمساء العلماء 

شاكر: العمل الصحيح املنرج  أمحدأمهية االجرها  اجلماعم أيتا قال الشيخ  ويف   67االجرها  أو قاربوا
  68فإ ا تبو لت األفةار وتداولت اآلراء ظهر وجه الصواإ إن شاء هللا االجرماعم و االجرها  

                                                

  34/الرعامل 63
  28اجلماعم/  االجرها  64
  6/232احمليط لللركشم  البحر 65
  101 – 98/  4 املوافقات 66
  302الشريعة / مقاصد 67
  252عن االجرها  ومقرتيات العصر/ 95واللغة / الشرع 68
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 الفراو يصدرون   يئات فقهية عاملية، و يئات أخر  قطرية، ولةن ال زال بعض أ ل العلم قامت ولقد
يسربد فيها جمرهد ابلفرو ، بل أن تةون الفرو  مجاعية حىت ال يرشرت  ال أنيف األمور العامة اليت حقها  

 أن جيمع الةلمة ويوحد الصف ويصفم القلوإ   هللاالناس  فنسأل 
وصلى هللا وسلم  أسأل هللا أن يعصمنا من الللل، وأن يوفقنا لصاحل القول والعمل، واحلمد هلل أوال وآخرا،

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع  


