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 الفتوى الشرعية بيي التعطيل والتفعيلبحث بعٌواى :

 

 اى حقوقــــــــــد . عبد الرؤوف شعب                                                          

 غرياى / جاهعة غرياى التربية /كلية 

 

 :                                      تمهٌد 

مين وخاتم المرسمين سيدنا محمد ال اءنبيال مين والصالة والسالم عمى أشرف الحمد هلل رب العال
  . له وصحبه أجمعينآوعمى  

 وبعد :

نيا شرعت لكؿ زماف أل ،الزماف كالمكافتتغير بتغير  نيا ثابتة الأفإف األصؿ في األحكاـ الشرعية 
لكف ىذه األحكاـ قد تختمؼ في بعض الحاالت باختالؼ الكاقعة المنزلة عمييا ، ك كلكؿ مكاف ، 

في الغالب ىي األحكاـ  ياكالتي تتأثر ب ،لزماف كالمكاف يمكف أف يتغير تبعان لتغير ا فمنيا ما
 ؼ كنحك ذلؾ.االجتيادية المبنية عمى المصمحة أك القياس كالعر 

فمكؿ ُحكـ فقيي أثر في الكاقع قد يككف إيجابيا إذا كاف استخالص الفتكل تـ كفقان لقكاعد منيجية 
فيككف األثر المترتب عمى الفتكل أك  ؛ضابطة ، كقد يحدث خمؿ في أم مستكل مف المستكيات 

 مراجعتو لمتأكد كالتحرم .فتجب عمى الُحكـ في الكاقع أثران سمبيان ، 
 زلة كاحدة مف الكضكح نمسائؿ الشريعة كمًّيا بمتككف فتكل  أالاقتضت  - سبحانو -و كمتفإف ح

الذم يحتاج  الكاضح الذم يككف في بيانو النصكُص مف الكتاب كالسنة ، كمنيا الخفي   يا الجمي  نفم
 إلى شيء مف الدّقة كاالستنباط حتى يتـ الكصكؿ إليو.

 آرائيـ كأقكاليـ كاختالؼ مذاىبيـ .دكف في يتعد   عمماءجعؿ ال ىذا ماك 
ختيارىـ ، كآرائيـ ا"الناس مختمفكف في َىمِميـ ك  اهلل : هرحمهـ ( 456يقول : ابن حزم )ت

 (  1)ركف عما سكاه" لى اختيار ما يختاركنو ، كينفكطبائعيـ إ
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ئؿ الشرعية ِقسميف ، أحدىما سائغ اختالؼ الناس في المسا كامتبيف لنا أف أىؿ العمـ قس  يمف ىنا ك 
 غير مشركع ، كالثاني غير سائغ ممنكع ، كالشؾ أف الغير سائغ ممنكع يككف اجتيادان صادران عف

 ؛ "االجتياد الكاقع في الشريعة ضرباف ، رحمو اهلل ق(790ي )تيقكؿ : أبك إسحاؽ الشاطبعالـ 
 يفتقر االجتيادُ  الذيف اضطمعكا لمعرفة ما كىك الصادر عف أىمو؛ أحدىما : االجتياد المعتبر شرعان 

ألف  حقيقتو ،  جتياد اليواال در عمف ليس بعارٍؼ بما يفتقرُ غير المعتبر : كىك الصاكالثاني  ،إليو 
أنو رأُم لمجرد التشيي كاألغراض كخبُط في َعماية كاتباُع لميكل . فكؿ  رأم صدر عمى ىذا الكجو 

 . ( 2)عالى "ػػذم أنزلو اهلل تػػػػػػفال ِمرية في عدـ اعتباره : ألّنو ضدِّ الحؽ ال
عمى حفظ  األفاظ ىذه النصكص كمدارىيككف عمى عمـ بإذف البد لمف يريد أف يتصدر لمفتكل أف 

ذه حاديث النبكية كالعمـ بمدلكالت ىف األكاالطالع عمى قدر كبير م –عز كجؿ  –كتاب اهلل 
قكاعد كضكابط يسيركف عمييا في استنباط األحكاـ الشرعية مف ك ألىؿ العمـ أصكؿ النصكص، ف

آِف "َمف َقاَؿ في الُقر  نه قال :م أوسم هعمي صمى اهلل –بي عن النّ بكية ، فقد ركم السنة النّ الكتاب ك 
 .(3)َطَأ " َبِرأِيو َفَأَصاَب َفَقد َأخ

 جدؿ متكاصؿ بيف التفعيؿ كالتعطيؿ ، ؛عممية حكاـ كتقديـ الفتاكلكبذلؾ تككف عممية استنباط األ
 يا.حر جبيف لنا مالءمة الفتكل أك يفالكاقع ُمختَبر يستطيع أف 

 أهمية الموضوع :
شرعي لمف التي يتـ عبرىا تبميغ الحكـ ال ةدااألشرع اهلل أىمية بالغة باعتبارىا في  لتكتسي الفتك 

مف أشرؼ  ل، كالفتك بيا مكقع عف الشارع في التبميغ  ييمو أمره مف الناس ، كباعتبار أف القائـ
تككف كذلؾ كقد تكالىا ربنا سبحانو كتعالى بنفسو  قاؿ  ككيؼ الط الشرعية كأعالىا شأنان الخط

ُ يُْفتِيُكْن فِي اْلَكََللَةِ ) ):تعالى  كما تكالىا سيد المفتيف كرسكؿ رب العالميف كفتكاه  (( يَْستَْفتُوًََك قُِل َّللاه
كمياجريف كىـ ىي المصدر الثاني بعد كتاب اهلل تعالى كسار عمى نيجو أعالـ الصحابة أنصاران 

متفاكتكف في فتكاىـ ما بيف مكثر في الفتكة كمتكسط فييا كمقؿ ، ثـ تصدم المجتيدكف مف الفقياء  
ليذه الفتاكل لبياف أحكاميا كتكضيح قصد الشارع منيا فعالن أك تركان لئال يترؾ الناس ألىكائيـ 

 كأغراضيـ .



 م 9102  هجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالًساًية

 

 ( 229 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

اف ، ككانت النصكص الشرعية كلما كانت ىذه المستجدات متجددة ال تنحصر بزماف كال مك
 منحصرة  كاف السبيؿ الى بياف أحكاميا كمعرفة ضكابطيا الشرعية .

يتعجؿ بعض قد ة لمعرفة حكـ الشرع فييا حمعبيا كحاجة الناس المكأماـ كثرة الكقائع كاألحداث كتش
عميو  ميدم منصكصإلفتاء، كيتصدركف إلجابة المستفتيف في قضايا كثيرة بعضيا تقل طالب العمـ

غ كاستسا ،و اضطربت اآلراء كتصادمت الفتاكلنص فيو ، كفي في كتب الفقياء ، كبعضيا جديد ال
ة ليـ بالعمـ كبعض ىؤالء ال عالق سة كال المؤصمة ،ك ؤ عمى اإلفتاء بآرائيـ الغير مدر بعضيـ التجر 

قؿ أف ت الصبغة الشرعية تخرج كمكظؼ ف تخرج في الجامعات ذاالشرعي ، كالبعض اآلخر كا  
تأمؿ في التعمؽ ك الثاقب ك النظر ال، أك أصحاب  تجد فييـ مف ىك أىؿ لذلؾ ناىيؾ عف المجدديف

 . الحاضر حصاد الماضي ، كمتطمبات العصر
و يعمميمو ، يمتفت إليو كال يمتفت عنو كاالجتياد الحقيقي ال بد أف يككف كاقعيان ، يكافؽ الكاقع كال يج

 تحديات العصر . ى في فراغ ، بؿ يجابوكال ييممو ، يبني عميو كال يبن

 شكال العممي الذي ينبني عميه هذا البحث يتمثل في التساؤالت التالية :واال
كما ىك المنيج السميـ في اختيار الفتكل  ما ىي الفتكل كمككناتيا كبنيتيا كمكجبات تغيرىا ؟

ما أثر تعطيؿ الفتكل  في ك  فيو ؟ الفقوالمناسبة لمكاقع ؟ كما ىي العكامؿ المساعدة في فيـ الكاقع ك 
 كاقع األمة ؟ 

 منهج البحث: 
مزماف ل كمالءمتيا بة لمكاقعكالنظر في أحكاـ الفتكة ، كبياف المنيج الصحيح في تفعيؿ الفتكة المناس

في ، كذلؾ بتتبع كجمع أقكاؿ العمماء عف صالك يعتمد ىذا البحث عمى المنيج ، ك  اؿك كالمكاف كاالح
الفتية كاالجتياد كاالشخاص ، ككذلؾ معرفة الضكابط الشرعية المعتبرة في بحث أىمية مقاـ 

  أحكاميا كمستجداتيا .
بيف التعطيؿ الكاقع سيحاكؿ ىذا البحث إيضاح مصطمح الفتكل الشرعية  كلبياف أثر الفتكل عمى
مركز  كالكصكؿ إلى ك بعد الفتكل الشرعية مف الدليؿ كالنص الشرعي ،كالتفعيؿ كبياف قرب أ

 محاكر : ، كقد اشتممت خطة البحث عمى ثالثةالمالءمة بينيما
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 مفيـك الفتكل كصفاتيا . ول :المحور ال 
 يج السميـ في تفعيؿ الفتكل المناسبة لمكاقع.المنّ  المحور الثاني : 
 أثر تعطيؿ الفتكل في كاقع األمة اإلسالمية .المحور الثالث :  
 النتائج كالتكصيات المتكصؿ إلييا مف خالؿ ىذا البحثكتضمنت أىـ : خاتمة ال 

كأخيران أعتذر عّما قد يشكب العرض مف كىـ أك خطأ أك زلؿ إذ العصمة لألنبياء كالرسؿ "كما 
ليو أنيب "  .تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 

 مفهوم الفتوى وصفاتها  :المحور األول 
 تعرٌف الفتوى لغة واصطالحاً :ـ  أوال

و فييا تالرجُؿ في المسألة كاستفتي ىكأفت ،أبانو لو :لغة: قاؿ ابف منظكر " أفتاه في األمرالفتكل 
 اسـ يكضع مكضع اإلفتاء، كيقاؿ : أفتاه في المسألة ُيْفتيو إذا أجابو كفتكل ... فأفتاني إفتاء 

ث الذم شب  شاب الحدَ ، أصمو مف الَفَتى كىك الالُفتيا تبيف المشكؿ مف األحكاـ كاالسـ الَفْتكل ك
و ػػػػػػب ا أفتىػػ: م الُفتيا كالفُتكل ك ما أشكؿ ببيانو فيِشب كيصير فتّيان قكّيان ...كقكم، فكأنو ُيقّكم 

 (4) "الفقيو
 صالف :أف الفاء كالتاء كالحرؼ المعتؿ أ –رحمو اهلل  –كذكر ابف فارس 

  . ِجد ةيدؿ عمي طراكة كَ  : أحدهما
 حكـ . يدؿ عمي تبيف  :واآلخر

 (5)َت إذا  سألَت عف الحكـ. يقاؿ: أفتى الفقيو في المسألة بّيف حكميا، كاستفتي
 (6). " حكاـكالَفتكل: الجكاب عما يشكؿ مف األالُفتيا "  :قاؿ الراغب األصفياني

ئؿ يسمى ألة ، كىذا السااء في المغة يعني السؤاؿ عف أمر أك عف حكـ مستا تقدـ نعمـ أف االستفممّ 
اإلفتاء ، كما يجيب بو ىك كقيامو بالجكاب ىك  ،المسؤكؿ الذم يجيب ىك المفتي ك ،المستفتي
 (7)فتاء نفسو كالفتكل .تي كاإلفاإلفتاء يتضمف كجكد المستفتي كالمف ،الفتكل

 " كالمعنى االصطالحي لإلفتاء ىك المعنى الكريـ زيداف: يقكؿ الدكتكر عبد والفتوى اصطالحاً :
فتاء كفتكل كما تتضمنو مف كجكد مستفت كمفت ك المغكم ليذه الكممة ،  كلكف بقيد كاحد ىك أف  ؛ا 
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كأف حكميا المراد معرفتو ىك  ،حكميا تعتبر مف المسائؿ الشرعية المسألة التي كقع السؤاؿ عف
 .(8)" حكـ شرعي 

 صفة الفتوى :ـ  ثانٌا  
ف صحيحة كصادقة يصح لكي تكك  ؛ذكر أىؿ العمـ صفاٍت لمفتكل ىي بمثابة الشركط كالضكابط 

 كىذه الصفات بعضيا ال بد منو كبعضيا تكميمي استحساني فمف ذلؾ : ،االنتفاع بيا
دؿ  كما – اهلل عميه وسمم ىصم -كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ىأن تكون الفتوى قائمة عم -1

دّلت عميو النصكص ا ، أما الرأم فإف كاف مكافقان لمكتاب كالسنة النبكية كمعميو ىذاف األصالف
كتاب كالسنة، أك قائمان عمى الحيؿ أما إذا كاف مخالفان لم ،مقاصد الشرعية فإنو يككف مقبكالن كال

 (9)قبُؿ.المحرمة شرعان فإنو ال يُ 
الؽ الفتيا ف إطمو الفقياء ا نبتُفيـ عمى كجو باطؿ، كليذ اللئن تكون الفتوى محررة اللفاظ أ -2

 :البد أف يقكؿ ،األكؿ كالشرب في رمضاف بعد الفجرفمف سئؿ عف جكاز  ،في اسـ مشترؾ إجماعان 
 ؟ فينبغي أف السئؿ عف بيع رطؿ تمر برطؿ تمر ىؿ يصح كمثمو مف ،الفجر األكؿ أك الثاني

اّل فال.: إف تساكيا كيالن جاز بؿ يقكؿ ،يطمؽ الجكاب باإلجازة أك المنع  (10)كا 
 ان في الفتوى :يالوضوح والب -3

ان ال غمكض فيو كال إبياـ ، كقد ضرب اإلماـ ابف نخبار في الفتكل كاضحان بيّ يجب أف يككف اإل
م سئؿ عف مسألة صحابيا كالمفتي الذدـ كضكح بعض الفتاكل الصادرة عف أالقيـ أمثمة عمى ع
فيذه الفتكل  (11)بو فالف ككت –عز كجؿ  -ض اهلل فرائ يقسـ بيف الكرثة عمى :في المكاريث فقاؿ

 مبيمة مجممة  كليس مقصكد المستفتي أف يككف الجكاب عف نازلتو بيذا الشمكؿ كاإلشكاؿ .
كالف. دكف ترجيح فييا ق : قكؿ المفتي في مسألة كذلؾ؛ عدـ الكضكح في الفتكل كمف األمثمة عمى
 قدر عقكليـ . المجاؿ مخاطبة الناس عمىؿ في ىذا كيخ مرجح ، أحد القكليف بأدنى

 كالـ مكجز كاضح مستكؼ لما يحتاج إليو المستفتي مّما يتعمؽ بسؤالو أف تككف الفتيا ب -4
ك تعميـ أك لو، ألف المقاـ مقاـ تحديد، ال مقاـ كعظ أ ثرّنب اإلطناب كاإلطالة فيما ال أكيتج

 .(14)تصنيؼ 
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كلفظ كاضح حسف تفيمو العامة  كال  ،تككف بخط كاضح مكتكبة فاألفضؿ أفإذا كانت الفتكل  -5
 (.15)ثـ ينظر الجكاب بعد كتابتو  ،ر أحد عميولئال يزكّ  يستقبحو الخاصة، كيقارب سطكره ككمماتو؛

تكفر في الفتكل الشرعية لكي تككف سميمة يصح أىـ الصفات الشرعية التي يجب أف تىذه ىي 
 االحتجاج بيا .

 صدار الفتوى تتمثل فيما يمي :التي يجب أن يراعيها المفتي عند إأما الضوابط الشرعية 
 فتاء :قبل اإل االلتجاء إلى اهلل تعالى-1

} ُسْبَحاًََك اَل  ، كقد قالت المالئكة قبمنا :؛ ألّنو العميـ الخبير -سبحانو كتعالى  -إذ كؿ عمـ منو 

 (16) { لِيُن اْلَحِكينُ ِعْلَن لٌََا إاِله َها َعلهْوتٌََا إًِهَك أًََت اْلعَ 
 سبحانو - ليو يصحح بداية كؿ عمؿ بالرجكع فيو إ كأف ،المفتي أال يفتي بعممو لذلؾ كجب عمى

أنو كاف ال يفتي حتي يقكؿ " ال حكؿ  –رحمو اهلل  –ماـ مالؾ ، كليذا فقد  تبث عف اإل -كتعالى
ا ينبغي لممفتي المكفؽ إذ"  : -اهلل  رحموُ  –كما أركع ما قالو اإلماـ ابف القيـ  كال قكة إال باهلل "،

مميـ الصكاب ،  لحقيقي الحالي ال العممي المجرد إلىنزلت بو المسألة أف ينبعث مف قمبو االفتقار ا
الذم  تح لو طريؽ السداد كيدلو عمى حكموكمعمـ الخير ، كىادم القمكب أف يميمو الصكاب كيف

 .(15) ذا الباب فقد قرع باب التكفيؽ "ى قرع فمتى ،شرعو لعباده في ىذه المسألة
كقمة الكرع مّما  –كجؿ  عز -مة باهلل يف ضعؼ الصالمزالؽ التي يقع بيا بعض المفت كلعؿ مف أشد

 أك أىكاء غيرىـ . ،يؤدم إلى إرضاء أىكائيـ
 فهم الواقعة المفتي فيها : -2
 –قيـ الجكزية ي الشيء فرع عف تصكره ،قاؿ ابف ف الحكـ عمذلؾ بمعرفتيا المعرفة الكافية ،ألك 

 : كالحكـ بالحؽ إال بنكعيف مف الفيـ ،مكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكلكال يت –اهلل  رحمو
يحيط  بالقرائف كاألمارات كالعالمات حتىفيـ الكاقع كالفقو فيو كاستنباط عمـ حقيقتو ما كقع  أحدهما:

 بو عممو .
لساف رسكلو  اهلل الذم حكـ بو في كتابو أك عمىفيـ الكاجب في الكاقع كىك فيـ حكـ " : وثانيهما

 (16). "الكاقع في ىذا الكاقع ثـ يطبؽ أحدىما عمى
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حكلو في عصره كأف تككف لو معرفة تامة باالقتصاد كالقانكف  كليذا فعمى المفتي أف يعمـ ما يجرم
ذا سئؿ عف شيء مف ذلؾ عمـ كيؼ يجرل إيثة مف طبيعيات كطب كغيرىا، حتى كالعمكـ الحد

 الحكـ يدكر مع عمتو كجكدان كعدمان . بو ، إذكالعمة المنكطة  عمييا الحكـ الشرعي بعد فيـ كاقعو
كىذا يحتاج  المصالح كالمنافع  ال تتعطؿ كحتى إذا منع شيئان أك كرىو نظر إلى بديؿ لو مباح حتى

 معرفة بالكقع كبمقاصد الشرع . إلى
ك إجماع ، كال ُيمقييا مف دليؿ مف الكتاب أك السنة أ المفتي أن يذكر ما يعضد الفتوىعمى  -3

مجّردة ، فإف ىذا أدعى لمقبكؿ بانشراح صدر كفيـ لمبنى الحكـ ، كذلؾ أقرب إلى  تيفإلى المست
 (7)الطاعة كاالمتثاؿ .

ىذا حكـ اهلل كرسكلو إال بنص قاطع ، أما األمكر االجتيادية فيتجنب فييا  ال يقول في الفتيا : -4
ذا حاصرت أىؿ حصف فأرادكؾ أف تنزليـ عمى ك  ":  -مى اهلل عميو كسمـ ص -بي ذلؾ لحديث النّ  ا 
 (8)تصيب حكـ اهلل فييـ أـ ال " يـ عمى حكـ اهلل ، فإنؾ ال تدرم أنزلحكـ اهلل فال ت

 ج السلٌم فً تفعٌل الفتوى المناسبة للواقعالمنه ـالمحور الثانً 

الفتكل ىي عممية تفاعؿ بيف الحكـ الشرعي المستنبط مف األدلة التفصيمية كبيف الكاقعة مكضكع 
 الفتكل في إطار الكاقع الذم تقـك فيو ىذه الكاقعة . 

دراؾ  لمكاقع محؿ كعميو فإغراؽ المفتي في النصكص كاألدلة كاألحكاـ المستنبطة منيا دكف فيـ كا 
ىك جمكد يفقد الشريعة مركنتيا كقدرتيا عمى مسايرة  ،كالكاقع الذم تقكـ فيو ىذه الفتكل ،الفتكل
 ككثيران ما يضع الفتكل في غير مكضعيا .  ،الكاقع

ككذا إغراؽ المفتي في الكاقع دكف االطالع الكافي عمى النصكص كاألدلة كفتاكل العمماء ىك تفريغ 
فتاء في الديف بغير عمـ كال ىدل .   لمشريعة مف مضمكنيا كا 

 جمكد كتجميد لمنصكص عمى كاقع قد يككف غير كاقع الفتكل .  النوع الول :
 لكاقع . تفريط كتضيع لمشريعة لصالح ا النوع الثاني :

كقد بالغ المفتكف في كال االتجاىيف فانيـز بعضيـ أماـ الكاقع كحرص عمى استرضائو عمى حساب 
 الشرع فكصؼ بالتسيب كاالستيانة . 
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ع الكاقع ما كتجمد آخركف أماـ النصكص كجيمكا أف الشريعة فييا مف عناصر المركنة كالتفاعؿ م
 عالج كؿ أدكار العصكر . ، تضع األمكر مكضكعيا كتيجعميا تصمح لكؿ عصر

كالمفتي الحصيؼ بيف ىذيف الطرفيف فيك عمى قدر تبحره في فيـ النصكص ككيفية استنباط 
؛ أم بتفاصيمو كبذلؾ يحسف تحقيؽ مناط الفتكل ان إدراكان جيدان لمكاقع كمحيط ان األحكاـ منيا ، مدرك

  تطبيؽ حكـ الكاقعة مكضكع الفتكل.
 تكل المناسبة لمكاقع يعتمد عمى القكاعد اآلتية : كالمنيج السميـ في تفعيؿ الف

 الدوران مع النص حٌث دار :أوالً : 

كتعني بذلؾ أف النص ىك مدار الفتكل فحيثما كجد النص فال مجاؿ لمحديث عف االجتيادات 
 مكركف أكالن بطاعة اهلل، كليذا فإننا مأمع صراحة النص " استنادان إلى القاعدة األصكلية " ال اجتياد

مف مصادر التشريع كالمصالح المرسمة  امجأ لغيرىمف في كتاب اهلل كسنة نبيو ، كال نيمثمَ كرسكلو م
نستعمميـ إال  كالعرؼ كاالستحساف إال عندما تفتقد في المسألة مكضكع الفتكل النص الصريح كال

 (99)عمييا الفقياء . بالضكابط الشرعية التي نّص 
 مع النصكص كاستنباط األحكاـ منيا :  التعامل ثانٌاً :

 –صمى اهلل عميو كسمـ  –نبي مع النصكص بمنيج السمؼ الصالح الذيف مدحيـ الّ  يمكف التعامؿ
، كنستميـ نيجيـ كفيميـ في التعامؿ (02)... الحديث   ـ الذيف يمكنيـ "ناس قرني ثخير ال بقكلو "

الكتاب  ، فالثابت الذم ال يقبؿ التغير ىك نّص كالمتغيرتدرؾ الفارؽ بيف الثابت مع النص ببصيرة 
كالسنة ، كالمتغير ىك صنع البشر مف أعماؿ الفيـ فييا سكاء عمى صعيد األحكاـ أك عمى صعيد 

 الفتكل . 
عميو بالعصمة كالبراءة مف الخطأ،  قد أنعـ اهلل –صمى اهلل عميو كسمـ  –كال يكجد بشر غير النبي 

نما ىـ بشر يجرم ال يضيؼ عمى كالميـ قداسة خاصة ك منيجيـ كفيميـ  لتزامناكعميو فإف ا ا 
 عمييـ الخطأ . 

 ،أعناقيا استرضاء لرغبات العكاـ يِّ لَ  تجاىؿ األدلة الشرعية أك ىناعني بالتيسير التيسير ال ن ثالثاً :
شباعا ك  نما نقصد بالتيسير الدكرافا  مماء ـ العحيث دار بفي مع النّص  لشيكاتيـ تسييال عمييـ، كا 

ُيِريُد  : " -تعالى  رة  مف عند اهلل لقكلو، إذ أف الشريعة جاءت ميس  األثبات مف سمؼ األمة كخمفيا
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ظر تيسير الميسريف بعيدان عف تتن كما جاءت سيمة ال (12)" ِبُكُم اْلُعْسرَ  ُيِريدُ  المَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل 
 قكاعدىا كنصكصيا . 

 :  مراعاة مقاصد الشرٌعة  رابعا  :
يقصد بالمقاصد الشرعية ىي : المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك 
معظميا بحيث ال تختص مالحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة فيدخؿ في ىذا : 

مالحظتيا كيدخؿ في ىذا خمك التشريع عف ي أكصاؼ الشريعة كغايتيا العامة كالمعاني التي ال
ي أنكاع كثيرة ػػػػػػة فػأيضا معاف مف الحكـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ كلكنيا ممحكظ

 ( 00)منيا . 
 (02) ة العباد"ح: "الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا لمصم يراد بالمقاصد أيضاً 

ة إلى مراعاتيا عند فيـ النصكص لتطبيقيا الحاج كلذلؾ فإف الناظر في الفتاكل كالنكازؿ في أمّس 
لحاؽ حكميا بالنكازؿ كالمستجدات ، ككذلؾ إذا أراد التكفيؽ بيف األدلة المتعارضة  عمى الكقائع كا 
ذا دعتو الحاجة إلى بياف حكـ في مسألة مستجدة عف  فإنو البد كأف يستعيف بمقصد الشرع ، كا 

ة أىداؼ الشريعة لعرؼ المعتبر تحرل بكؿ دقّ طريؽ القياس أك االستصالح أك االستحساف أك ا
 (02)كمقاصدىا . 

أف كضع الشرائع إنما ىك لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ  فإذا ثبت بما ال يدع مجاالن لمشؾ : "
ما فيو مصمحة لمعباد كدرء  مفتي في الكقائع الحادثة اعتبار، كاف لزامان عمى المجتيد كال (02)معان " 

 عمييـ . ما فيو مفسدة 
كفتكاه حتى ال يخرج عف كميات  ي أف يراعي تحقيؽ المصالح في حكموِ كعميو فيجب عمى المفت

 الشريعة كمقاصدىا العميا . 
أم منيا كذلؾ أف بتغير إف لمزماف كالمكاف كاألشخاص مكانيـ في الفتكل ككثيران ما تتغير  خامساً :

 معيـ .  شطر الفتكل عمييـ كعمى تفاعؿ النّص 
ير الفتكل بتغير أم منيما أك مف مفردات الكاقع األخرل ، فالكاقع المتغير و فال حرج أف تتغكعمي

لذلؾ فقد أفتى الفقياء المتأخركف مف شتى  ة بتغير األعراؼ كالمصالح كالنظر،يستمـز فتكل متغير 
ح ، كصرّ ياؤىـ األّكلكفالمذاىب الفقيية في كثير مف المسائؿ بعكس ما أفتى بو أئمة مذاىبيـ كفق
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ىؤالء المتأخركف بأف سبب اختالؼ فتكاىـ عمف سبقيـ ىك اختالؼ الزماف كفساد األخالؽ في 
المجتمعات ، فميسكا في الحقيقة مخالفيف لمسابقيف مف فقياء مذاىبيـ ، بؿ لك ُكِجَد األئمة األكلكف 

،  (02)لمتأخركف في عصر المتأخريف كعايشكا اختالؼ الزماف ك أكضاع الناس لعدلكا إلى ما قاؿ ا
تكل كاختالفيا في فصؿ : " تغيير الف –اهلل  رحموُ  –اإلماـ ابف القيـ  كعمى ىذا األساس تحدث

 .(07)يات كالعكائد " األمكنة كاألحكاؿ كالنّ بحسب تغير األزمنة ك 
 . كالبيئيةكضاع كاألحكاؿ الزمنية كبي ف أف كثيران مف األحكاـ الشرعية االجتيادية تتأثر بتغير األ

 أثر تعطٌل الفتوى فً واقع األمة اإلسالمٌة ـالمحور الثالث 

خالية مف التنطع ، معافاة مف الّتسّيب، بعيدة عف األقكاؿ صمة تأصيالن شرعيان إذا كانت الفتكل مؤ 
فييا رضى الحؽ ، كمالحظان بيا مصالح الخمؽ ، فإف الفتكل  ىمراعالشاذة ، مبنية عمى األدلة، 

 مت فإنيا تترؾ في األمة آثاران سمبية . أما إذا تعطّ  ،ألمة آثاران طيبةتترؾ في ا
مـ صار ػػػالع ىػػػادعا كؿ مف ػػػكالعمماء العامميف ، فم أخذىا إال مف الفقياء المتمكنيف فال يصح
: إف ىذا العمـ  قاؿ محمد بف سيريف إليو بات بحؽ الفتكل قائمان ، كقديمان  كؿ مف انتسب عالمان ، كال
 ف تأخذكف دينكـ . ركا عمّ ديف ، فانظ

 منيا : آثاران سيئة ، كأضراران في الفرد كالمجتمع فادحة ترؾ فتعطيؿ الفتكل ي
  :التعدي على حدود هللا  أوال  :

، قاؿ  - عز كجؿ -فما أفدح الخطب حيف تنتيؾ حرمات اهلل بفتاكل جائرة تنسب إلى ديف اهلل 
َواَل َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنِتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحرَاٌم ِلَتْفَتُروا َعَمى اهلِل اْلَكِذَب ِإنَّ  } : تعالى

 .(12) {الَِّذيَن َيْفَتروَن َعَمى اهلِل اْلَكِذَب اَل ُيْفِمُحوَن 
ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغيِر ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربِّي الَفَواِحَش مَ  } : - عز وجل -وقال  ا َظَهَر ِمنَها َوَما َبَطَن َواإلِْ

ْل ِبِه ُسْمَطاًنا َوَأن َتُقوُلوا َعَمى اهلِل َمااَل َتْعَمُموَن   .(12){اْلَحقِّ َوَأن ُتْشِرُكوا ِباهلِل َما َلْم ُيَنزِّ
 الجرأة على دٌن هللا :: ثانٌا  

 -تعالى  -هلل الجرأة عمى ديف اهلل ؛ فال تبقى إف أخذ الفتكل مف غير أىميا يسكؽ المستفتي إلى 
تكل جائرة ثـ فيرتكب ما سأؿ عنو بف ،في نفسو إنابة –تعالى  –في قمبو رقابة ، كال إلى الحؽ 

 ه مف قمة الخشية ، كظممة المعصية  مف ذنب إلى آخر حتى تيكل بو أىكاؤه في مكافيتدىد
 سحيؽ . 
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 شٌوع الباطل و إلباسه لبوس الحق :ثالثا  : 
 ِإَلى َيْهِدي َمنْ  ُشَرَكاِئُكمْ  ِمنْ  َهلْ  ُقلْ  }كذلؾ مف التمبيس عمى الخمؽ ، كالطمس لمعالـ الحؽ : 

 َفَما ُيْهَدى َأنْ  ِإالَّ  َيِهدِّي اَل  َأمَّنْ  ُيتََّبعَ  َأنْ  َأَحق   اْلَحقِّ  ِإَلى َيْهِدي َأَفَمنْ  ِلْمَحقِّ  َيْهِدي المَّهُ  ُقلِ  اْلَحقِّ 
 (33){َتْحُكُموَن  َكْيفَ  َلُكمْ 

 الضالل عن صراط هللا العزٌز الحمٌد : :رابعا  
تباع سمؼ األمة ، كمنيجيـ القائـ عمى الكتاب كالسنة ، كفي ذلؾ إف الخير كؿ الخير في إ

 كرحـ اهلل مف قاؿ : خرة الحيا في الدنيا ، كنجاتيا في اآلص
 (32) )متن جوهرة التوحيد( خمف خير في إتباع من سمف *** وكل شر في ابتداع منوكل 

فإذا تقمد اإلنساف العمـ عف غير أىمو ضؿ عف الطريؽ ؛ فقد ركل الشيخاف مف حديث عبداهلل بف 
 اْنِتزَاًعا اْلِعْممَ  َيْقِبُض  اَل  المَّهَ  ِإنَّ قاؿ :  -صمى اهلل عميو كسمـ  –عمرك بف العاص أف رسكؿ اهلل 

 رؤوساً  النَّاُس  اتََّخذَ  َعاِلًما ُيْبقِ  َلمْ  ِإَذا َحتَّى اْلُعَمَماءِ  ِبَقْبضِ  اْلِعْممَ  َيْقِبُض  َوَلِكنْ  اْلِعَبادِ  ِمنْ  َيْنَتزُِعهُ 
 .(31)َوَأَضم وا " َفَضم وا ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  َفَأْفَتْوا َفُسِئُموا ُجهَّااًل 

 العاملٌن والفقهاء المتمكنٌن: االنصراف عن العلماء : خامسا  
ا أدل ممّ  كدبّ  ىذه األياـ ، حتى صرنا نرل العامة ُتِشّيُخ كؿ مف ىبّ كما أكثر ىذه الظاىرة في 

 –ر عمى الديف  كاالفتراء عمى أئمة المسمميف، حتى بات صكت الحؽ في بعض األجكاء إلى التسكّ 
 مالذان . –تعالى  –نشازان كال يجد إال إلى اهلل 

 ا عمت بيا البمية تاهلل إنيا فتنة ع مت فأعمت ، كرمت القمكب فأْصَمْت ، كلمّ  " ابن القيم : قال
لدييـ مفتكف ، كمؤثره عمى ما سكاه عندىـ  الرزية ، فإف طالب الحؽ مف مظاّنو كعظمت بسببيا

 .(22)مغبكف"
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 :الخاتمة
 تناولت فٌها أم النتائج والتوصٌات التالٌة: 

 النتائج أوال  :

أن الفتوة الشرعٌة كانت على الدوام  وسٌلو من أهم وسائل األمة االسالمٌة فً -9

الدفاع على لحمتها ووحدتها الترابٌة واختٌاراتها ضد مظاهر الغزو واالستٌالب 

 العقدي والفكري والسلوكً

ان للفتوى قواعد وضوابط كلٌة استنبطها الفقهاء من أصولها الشرعٌة وادلتها  -0

لنقلٌة والعقلٌة ، وأن األعقاد علٌها اعتماد على أصولها ، واتكاء على ما ٌضمن ا

ذلك من تمكن المفتً من أدائه وإحسانه آللته  ٌقتضهللفتوى حسن تنزٌلها مع ما 

 وخبرته بمادته .

التعرف على مناهج الفقهاء فً ربط الحكم بالنازلة مع مراعاة الضوابط الشرعٌة  -2

 لتحقٌق مقصد الشارع .المتصلة بالفتوى 

أن مدار الفتوى التٌسٌر ال التعسٌر ورفع الحرج والمشقة ، والتوسط واالعتدال فً  -2

األمر كله ، إذ هو منهج االسالم العام تجنباً لمظاهر التضٌٌق والتشدد والتعطٌل ، 

والتوسع المفضً الى التحلل من كل ضابط وكله غلو فً الشرع مخالف لعمل ومنهج 

 مة فً االفتاء .سلف األ

التأكٌد على أهمٌة العمل المؤسسً تنظٌماً للعمل وتوحٌداً للجهود وتقلٌصاً من  -2

 دوائر الخالف وقطعاً لدابر الفتنة .

  صياتو التثانيًا:  
بناّء عمى ما سبؽ بيانو ، كرغبة في معالجة اآلثار السيئة ألخذ الفتكل عف غير أىميا ، فإنني أتقدـ 

 تية : بالمقترحات اآل
العكدة في القضايا الكبرل كالمسائؿ الشائكة إلى المجامع الفقيية كمؤسسات اإلفتاء المتخصصة -9

 في العالـ اإلسالمي . 
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كمعرفة  ى العمماء األثبات المشيكد ليـ بسعة العمـ ، كدقة الفيـ الرجكع في المسائؿ األخرل إل-0
دراؾ مقاصد الشارع .   الكاقع ، كا 

قاة أىؿ العمـ جانب الجيات األخرل المكثكقة مرجعان سريعان لقضايا كل مف ثتشكيؿ لجاف فت-2
 األمة ، تطرح عمييا إشكاالتيا ، كتجد لدييا حال لمعضالتيا . 

عقد ندكات فقيية يقكـ عمييا اختصاصيكف يتمتعكف بثقة األمة كعممائيا ، يبحثكف في مشكالت -2
 كالن كاقعية .ماألمة اإلسالمية ، كيقدمكف ح

عقد دكرات عممية يقـك بيا مف عرفت بالعمـ كفايتو ، كتحققت فيو معرفتو ، كتكافرت لو -2
 .  توصالحيتو ، كاستفاضت في الناس أىمي

كفي اآلخر ، أختـ كالمي كما بدأتو بحمد اهلل سبحانو كتعالى أف ييديني إلى الحؽ كيكفقني 
لمتمسؾ بو ، ك أتضرع إليو أف يختـ بصالح األعماؿ عمرم، كيمف عمى المسمميف باليداية كالتكفيؽ 

كسمـ ، إنو نعـ المكلى كنعـ النصير، كاهلل أعمـ كأحكـ، كصؿ اهلل عمى سيدنا محمد كآلو كصحبو 
 تسميما، كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ . 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ بركاية قالكف عف نافع-*
بي زكريا يحي بف شرؼ الديف النككل ،عناية بساـ اب الفتكل كالمفتي كالمستفنتي :ألأد-1

 ـ. 1988-ىػ 1408عبدالكىاب الجبي ،دار الفكر بيركت ،الطبعة الثانية 
 ق.1422صكؿ الدعكة :د.عبدالكريـ زيداف ،مؤسسة الرسالة بيركت ،الطبعة التاسعة أ-2
جكزم ، الطبعة األكلى ابف الإعالـ المكقعيف عف رب العالميف :لألماـ ابف القيـ الجكزية ،دار -3
 ىػ .1423،
ؼ ،دار الغرب الجامع الكبير :أبي عيسي محمد بف عيسي الترمذل ،تحقيؽ :بشار عكاد معرك -4

 ـ.1996كلي ،االسالمي الطبعة األ
ظاىرم ،دار الحديث القاىرة حمد بف حـز الاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ :ألبي محمد عمي بف أ-5

 ىػ.1404كلي ،ط األ
 ىػ  1409أحمد بف الشيخ محمد الرزقا ، دار القمـ دمشؽ ،الطبعة الثانية لفقيي العاـ :المدخؿ ا-6
بك اسحاؽ الشاطبي ،تعميؽ الشيخ محمد مخمكؼ ،دار الفكر المكافقات في أصكؿ الشريعة :أ-7

 ىػ .1417بيركت 
/  ىػ1416، 4إيضاح قكاعد الفقو : محمد صدقي البكرنك ، مؤسسة الرسالة ، طالكجيز في -8

 ـ . 1996
ستاني المعركؼ بأبي داككد ، عمؽ عميو العالمة سنف أبي داككد :سميماف بف األشعت السج-9

 . 2،ط بدكف سنة نشر لباني ، مكتبة المعارؼ الرياضاألمحمد  ناصر الديف 
بف اسماعيؿ البخارم ، اعتني بو :أبك صييب الكرمي بي عبداهلل محمد صحيح البخارم :أ-10

 ـ .1998-ىػ 1419الدكلية فكار ،بيت األ
لحجاج القشيرل النيسابكرم بيت األفكار الدكلية بي الحسيف بف مسمـ بف اصحيح مسمـ : أ-11

 ـ .1998ىػ-1419كلي ،،الطبعة األ
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-ىػ1381كلي ،،مطبعة البابي الحمبي ،الطبعة األصفياني فردات القرآف الكريـ : الراغب األم-16

 ـ 1961
،تحقيؽ : محمد الطاىر الميساكم ،دار الطاىر بف عاشكر محمد  سالمية :مقاصد الشريعة اإل-17

 ـ .  2001 -ىػ 1421األنفاس األردف ، الطبعة الثانية 
،دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة الخامسة اسي مقاصد الشريعة اإلسالمية كمكارميا :عالؿ الف-18

 ـ. 1993
 أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ، كتحقيؽ :عبدالسالـ ىاركف ، معجـ مقايسيف المغة-19

 ىػ .1422 التراث العربي بيركت ،الطبعة األكلى حياءإالبف فارس ،دار 
د عند اإلماـ الشاطبي :د.أحمد الريسكني ،تقديـ : طو جابر العمكاني ،المعيد نظرية المقاص-20
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