بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن مسألة الفتوى في عصيرنا ايتا ّعيد مين أايم ميا جبيع عليى ا مية أن ّعشيى بويأنه وّشتبيه ل يورة
ممارسته ،سواء من حيث أالية من جتصدى لها ،أو من حيث القواعد الت جبع التزامها فيها ّ.يسير
ذلك أن الفتوى إخبار عن حكم هللا ّعالى ف المسألة الم روحية .فميا ليم جكين مين جتيولى الفتيوى عليى
درجية ميين العلييم ّلالييه لإجابيية عيين المسييألة الم روحيية أماميه ،ومييا لييم جكيين علييى درجيية ميين التقييوى
وا مانة ،فإن دجن هللا ّعالى وحكمه سيكون عرضة للتضييع والتزجيف والتحرجف.
ولتلك فإنشا نالحظ أن كثيراً من أجالء علماء ا مة ،التجن عرفوا بتقواام وورعهم كانوا جتبيافون عين
مشصع الفتوى ،خوية أن ج ئ أحدام ف الحكم ،فيكون مسلوالً بسبع فتواه عن خ أ جرّكبه غيره.
وقد ّحدث اإلمام الشووي رحمه هللا ّعالى ف كتابه المبموع عن شروط الفتيوى وميا جبيع أن جتحقي
ب
ف المفت من الميلاال فقيا )  :ش طَيرط طالم طفتيي َك طونيه م َكلافًيا مسطي يل ًماَ ،وًيقَيةً َمأطمونًيا ،متَش يَزاًيا َع طين أَسطيبَا ي
اط ,متَيَ يق ً
ظا
يم ي
ف َو ياال طستي طشبَ ي
ص ُّر ي
الت طا ينَ ,ر ي
طال يف طس ي َوخ ََو يار يم طالمرو َءةي  ,فَ يقيهَ الشا طف يسَ ,
ص يحي َح التا َ
صينَ طال يف طك يرَ ,
س يل َ
ع أَ طو ف يه َم ط
َارّه..... .
س َوا ٌء فيي يه طالح ُّر َو طال َعبطد َو طال َم طرأَة َوا ط َ طع َمىَ ,وا ط َ طخ َرس إذَا َكتَ َ
َ
ت إش َ
ع طالم طسليميينَ .
ص ُّح فَتط َواه َ ,ونَقَ َل طال َ ي يع فيي يه ط
إج َما َ
ًم قا َ :واّافَقوا َعلَى أَ ان طالفَا يس َ َال َّ ي
اجتي َها يد نَ طف يس يهَ ,وأَ اميا طال َمسطيتور َوا َيو الايتيي َ
َوجَ يبع َعلَ طي يه إذَا َوقَعَ ط
ِياايره طالعَدَالَية َولَي طم
ت لَه َواقيعَةٌ أَ طن جَ طع َم َل بي ط
اطشَةَ جَ طعسر َم طع يرفَت َهيا َعلَيى َغي يطير
ص ُّحه َماَ :ج َواز فَتط َواه; ي َ ان طال َعدَالَةَ طالبَ ي
ّ ط تَبَ طر َعدَالَته بَ ي
ان :أَ َ
اطشًا ,فَ يفي يه َو طج َه ي
ضاةي َ ,والثااني َ :ال َجبوز َكال ا
ور طال َمسطتو يرجنَ ) .
و َهادَةي َ ,و طال ي َالف َك طال ي َال ي
طالق َ
ف في ي
اح يبحض ي
ص اح ية الشي َك ي
وبمييا أن العلميياء جعلييوا الفتييوى ًمييرة لالجتهيياد ،فقييد اشييترطوا فيييمن جتصييدى للفتييوى أن جكييون أا يالً
لالجتهاد .وأالية االجتهاد قد اشترطت لها شروط معروفة ف كتع ا صو ؛ من ذلك ما ذكيره اإلميام
الغزال ف كتابه (المستصفى) عشد بيانه للق ع الرابع من سفره القيم ايتا االجتهياد وشيروط المبتهيد
فقا  :ط
الرا يبع في ح طك يم طالم طستَثط يم ير َوا َيو طالم طبتَ يهيدَ .وجَ طويتَ يمل اَيتَا طالق ط يع َعلَيى ًَ َالًَي ية فشيون :فَين فيي
(الق ط ع ا
يح طالم طبتَ يهي يد دَ يل ً
ييال َعلَيى دَ يلييل يع طشيدَ التا َعيار ي  .طالفَ ُّ
ين ا ط َ او  :فيي
ياال طجتي َهاديَ ,وفَن فيي التا طق يلييديَ ,وفَين فيي َّ طير يج ي
ياال طجتي َها يد َوالشا َ
الر طكن
ظ ير في أَ طر َكاني يه َوأَ طح َك ي
ام يه أَ اما أَ طر َكانه فَثَ َالًَةٌ :طالم طبتَ يهدَ ,و طالم طبتَ َهد فيي يهَ ,ونَ طفس ياال طجتي َهاديُّ .
ط
ط
طيع فيي في طعيل يم طين ا ط َ طفعَيا ي َ ,و َال
ا ط َ او  :في نَ طف يس ياال طجتي َهاديَ .وا َيو يعبَ َ
يارة ٌ َع طين بَي طت ي ال َم طبهيو يد َواسطيتي طف َرا ي الوس ي
اجتَ َهدَ في َح طمي يل خ طَردَلَية,
الر َحاَ ,و َال جقَا  :ط
ج طستَ طع َمل اإال فيي َما فيي يه ك طلفَةٌ َو َج طهدٌ ,فَيقَا  :ط
اجتَ َهدَ في َح طم يل َح َب ير ا
)....
شي طير َ
ًييم بييين شييروط المبتهييد فاختصييراا بقولييه( :الي ُّير طكن الثايياني طالم طبتَ يهييد َولَييه َ
ان  .أَ َحييدا َما أَ طن َجكييونَ
ط ي
ار ية ا
الظ ين يبيالشا َ
م يحي ًا يب َمدَ يار يك ال ا
ير َميا َج يبيع
ظ ير يفي َهيا َوَّ طقيد ي
و طرعي متَ َم يكشًا يم طن ا طس يتثَ َ
يجم َميا َج يبيع َّ طقديجميه َوَّيأط يخ ي
اصي طالقَا يد َحي ية فيي طالعَدَالَي ية َ ,واَيتَا ج طويتَ َرط يل َب َيو ياز ياال طعتي َميا يد
َّأط يخيره  .الثااني  :أَ طن جَكونَ َعد ًطال م طبتَشيبًا يل طل َمعَ ي
ص اح ية ياال طجتي َها يد).
طس َعد ًطال فَ َال ّ طقبَل فَتط َواه  ,فَ َكأ َ ان طال َعدَالَةَ ش طَرط طالقَبو ي يل طلفَتط َوى َال ش طَرط ي
َعلَى فَتط َواه فَ َم طن لَي َ

ًم أوضح معشى كونه محي ا ً بمدارك الورع موضحا ً الملاال العلمية التي ال بيد مشهيا في المبتهيد،
وذلك بإحاطته بما جبع أن جحيي بيه مين القيرآن والسيشة مميا جتعلي بحجيا ا حكيام وأحادجثهيا .وكيتلك
اإل طج َمياعي) وكيتلك ا مير
اإل طج َمياعي َحتايى َال ج طفتيي َ بي ي َيال ي
ف طي
اإلجماع ،فقا ( :فَيَ طشبَ يغ أَ طن َّتَ َميازَ يع طشيدَه َم َواقييع ط ي
بالشسبة للقياس ومعرفته بأصوله وقواعده.
بدأ بهتا البيان قو  :إن قضية الفتوى كانت مثار جد بيين كثيير مين العلمياء ،حيو الويروط التي
جبع ان ّتحق فيمن جتولى الفتوى .نشا نرى البرأة على إصدار الفتاوى جزافا ً غد شأن كثير ممن
جشتحلون صفة الدعاة أو العلماء؛ إما إرضاء لتي نفوذ ،أو اّباعا ً لهوى ،أوطمعا ً ف الوصو إلى مغشم
دنيوي .بل غد دعوى االجتهاد م ية لبعض المشدسين التجن جرجيدون أن جتسيوروا حصين ايتا اليدجن
ليقوضوا بشاءه من داخله.
لتلك فإنه جبع على أال العلم ف ايتا العصير أن جضيعوا الضيواب الصيارمة التي ّصيون دجششيا مين
عبث العابثين وّووجه المحرفين ،وغلو المت رفين.
إن وجود ايئا علمية مت صصة ّتولى أمر الفتوى أمر مفيد جداً لتحقي اتا الهدف .ولكن بورط أن
ّتكون اته الهيئا نفسها من مت صصين أكفاء .
ًم ة أسئلة ا محاور ورقت ف جزئها ا و التي جتعل بقواعد الفتوى ،وبما ان بيين الفتيوى وأاليية
االجتهاد صلة وًيقة فقد جعلت اته المحاور ف أربعة نقاط ا :
-1

ما مبا االجتهاد ؟

-2

ماذا نعش بكلمة مت صصين أكفاء ؟

-3

وما موقع ال براء من اته الهيئا  ،وما مدى ّأًير صوّهم ف ايئة الفتوى ؟

-4

ا مر الرابع :ال جبع أن ّصيل الهيئية إليى ر جية واحيدة في كيل مسيألة ّ يرح ؟ وبميا أن
المسائل الم روحة مسائل اجتهادجة ،فإن ايتا جعشي أن نتيبية االجتهياد ال بيد أن ّسيتشد إليى
دليل ،واتا الدليل إما أن جكون دليالً ق عياً ،واتا احتماله مرجيوح ،نشيا إنميا نعيال مسيألة
غير مشصوص عليها وال مبمع على حكمها ،وإما أن جكون ِشياً ،وعشدئت جغلع أن ّ تليف
فيها اآلراء .

أما مبا االجتهاد فإنه ف غيير ميورد اليشإ ،إذ ال اجتهياد في ميورد اليشإ ،وكميا نصيت الميادة
( ) 16مين مبليية ا حكييام العدلييية ( :ال مسييا لالجتهيياد في مييورد الييشإ ) ونفهييم ميين كلميية الييشإ
معشييها ،المعشى ا و  :ما ورد فيه من الوارع بيان لحكمه.
والمعشى اآلخر  :ما كان من الوضوح بحييث ليم جعيد قيابالً للتأوجيل .وايو ميا ذكيره ا صيوليون في
بيان درجا الوضوح ف خ اب الوارع من الكتاب أو السيشة .ومين ًيم فإنيه ال مبيا لقبيو رأي
جصادم نصا ً شرعيا ً بدعوى االجتهاد.
وقد جكون االجتهاد فيما ورد جه للوارع خ اب ،ولكن االجتهاد عشدئت إنما او ف وجوه داللية ايتا
ال ياب .وذليك عشيدما جكيون ال ياب ِشي الداللية عليى العيان التي ّفهيم مشيه .فقيد ذايع بعيض
ا صييوليون إلييى ا خييت بمفهييوم الم الفيية للييشإ ،وذاييع فرج ي آخيير إلييى عييدم ا خييت بييه .وذاييع
بعضضيهم إليى أن داللية اللفيظ العيام عليى أفيراده ق عيية ،ومضيى بعضيهم إليى أنهيا ِشييية...وّبقى
أمثا اته المسائل ضمن ساحة االجتهاد.

ًم إن مبا االجتهاد ف عصرنا اتا جبع أن جكون ف مسيتبدا القضياجا ،أي أن نبيدأ مين حييث
انتهى السلف ف اجتهاداّهم ،ال من حيث ابتد وا  .فإن القضاجا الت فرغوا مشهيا قيد أشيبعت بحثيا ً،
ولم جعد ًمة ما جقتض البحث فيها؛ سواء مشها ما كان موضع اّفيا ،،أو ميا كيان موضيع اخيتالف.
وقد وجدنا أن اختالفهم كان مظهر سعة ومرونة ف طبيعة ال اب الورع أو دالالّه.
لقد ّرك السلف الصالح بين أجدجشا ًروة علميية زاخيرة ّتمثيل في ّليك المكتبية الغشيية لفقيه الميتااع
ا ربعة وغيراا ،ا حصيلة جهود مضشية م لصة ّكونيت خيال قيرون طوجلية .وإذا كيان اإلميام
الوافع رحمه هللا ّعالى – مثالً – قد ّوف عام أربع ومائتين ،1واو إمام متابه؛ وكان شمس الدجن
الرمل  2التي إليه وإلى ابن حبر الهيتم  3مح الفتيوى في الميتاع الويافع  ،قيد ّيوف عيام أربيع
وألف للهبرة؛ وعلماء اتا المتاع من طبقة ا صحاب والمبتهدجن ف المتاع ،والمرجحون بين
ا قوا والوجوه فيه جحققون وجمحصون ،إلى أن جياء عصير المفتيين اليتجن جمثليون الثميرة اليانعية
لتلييك البهييود المباركيية ،أي أن مييتاع محمييد ابيين ادرجييس الوييافع ِييل جشمييو وجحقي طيليية ًمانييية
قرون .مما أنت لشا ًروة علمية عظيمةّ ،تمثل ف مئا المبلدا  ،فيإن ايتا جعشي أن ايتا الميتاع
قد حققت أقواله ومحصت مسائله ،وف القواعد التي وضيعها إماميه ،حتيى بلغيت درجية عاليية مين
التحقيي والتييدقي  .و أذكيير مييتاع اإلمييام الوييافع علييى سييبيل المثييا  ،وا ميير كييتلك في المييتااع
ا خرى.
لتلك فإنه ليس من ح ا جيا الحاضيرة أن ّع يل ايتا التيراث الغشي عين أداء وِيفتيه في إقامية
نظييام للحييياة والعالقيييا الم تلفيية ،كميييا أمراييا بيييتلك خالقهييا؛ عليييى نحييو جحقييي العييد والسيييعادة
وال مأنيشة .كما أنه ليس من حقشيا أن نيدع ايتا الصيرح التويرجع الويام عليى ميا ّركيه لشيا سيلفشا
الصيالح ،بيل عليشييا أن نتيابع البهييد في إّمييام بشائيه ،ليلبي حاجية عصييرنا كميا لبييى حاجية العصييور
السالفة ،وعصرنا عصر الت ورا السرجعة والمثيرة.
على أن لألخت بفتاوى السلف ضواب ال جشبغ ال روج عشهيا ،ولعيل في مقيدمتها أن جكيون اليرأي
المتبع معتمداً بالشظر إلى قواعد متابه .إذ إن ّصييد ا قيوا الضيعيفة والميردودة جمكين أن ج يرج
بشا عن ضواب الورجعة وجميع حدوداا ،وجغدو سببا ً للتفلت من أحكامها.
كما ال بد من اإلشارة أن اإلجتهادا الت وصل إليها السلف إما أن ّكون مبشية على نصيوص ،أو
على أعراف أو على مصالح .أما ما بش على نصيوص فيال سيبيل إليى ّبدليه .وميا كيان مبشييا ً عليى
أعراف فيمكن أن جتبد بتبد العرف التي جستشد الحكم عليه .وكيتلك الحكيم المبشي عليى مصيلحة
مرسلة جتبد الحكم بتبد وجه المصلحة الت بش عليها.

 1 1محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي المطلبي القرشي رحمه هللا تعالى إمام المذهب الشافعي أحد مذاهب أهل السنة األربعة ولد بغزة عام 150
للهجرة وتوفي بمصر عام  204هـ كان بارعا في اللغة واألدب والشعر ،وكان فقيها ومحدثا وكان حاد الذكاء –عن األعالم للزركلي.
 2 2محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي فقيه مصر في عصره ،ومفتيها ،ولد بالقاهرة بمصر عام  919وتوفي بها عام  1004هـ – عن
األعالم للزركلي
 3 3أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي األنصاري الشافعي ولد عام  909هـ وتوفي بمكة عام  973هـ فقيه مصري ولد في محلة أبي الهيتم وإليها
ينتسب ،تعلم في األزهر  .له :تحفة المحتاج من أجل ما شرح به منهاج اإلمام النووي ،والمنهاج القويم في شرح مسائل التعليم لبافضل
الحضرمي .وله الزواجر عن ارتكاب الكبائر.

أما الشق ية الثانيية  :فتتشياو بييان معشيى اشيتراط أن جكيون أعضياء ايئية الفتيوى مين المت صصيين
ا كفاء:
إن الشب  قا فيما رواه الشسائ وأبو داود وابن ماجه َ ( :ع طن َع طم يرو ب يطن ش َعيطع َع طن أَ يبيي يه َع طين َج ييد يه
صلاى ا
ام ٌن )
ض ي
اع َولَ طم ج طعلَ طم يم طشه يطع قَ طب َل ذَليكَ فَه َو َ
قَا َ قَا َ َرسو ا ي
سلا َم َم طن َّ َب َ
َّللا َعلَ طي يه َو َ
َّللا َ
مما ال شك فيه أن اقتحام المرء لمبيا ال معرفية ليه بفشونيه وال دراجية ليه بأصيوله أمير مرفيو .
وإذا كان الشب  قد حمل من مارس الت بيع عين غيير دراجية ضيمانَ نتيائ سيوء عمليه ،فيإن ايتا
جسري إلى كل االختصاصا  .و جقتض اتا من باب أولى أن جحا بين من ليست له دراجة بالعلم
الورع ومعرفةٌ بأصوله وقواعده وبين التصدي إلصدار الفتاوى فيه.
قد جقو قائل  :كلشا مسلم ،واتا دجششا ،فلماذا جحا بيششا وبين التحدث في مسيائله العمليية .أعتقيد ان
البواب على اتا الكالم واضح لكل مشصف بل لكل عاقل .إن المسلم مكلف بمعرفة ما جبيع علييه
من أمور عقدجته وعبادّه ومعامالّه ،مما جلزمه وجمارسه خال حياّه .ومعرفته لتلك فير عيين
لما او مق يد ٌم عليه ،على وجه الفورجة فيما ّرّع وجوبه علييه ،وعليى التراخي فيميا ليم جبيع علييه
بعد ،أو لم جقديم على ممارسيته بعيد .وًمية إشيكاال ّعترضيه أحيانيا ً ،مميا ال جتكيرر عيادة ،وعشدئيت
ج الع بالسلا عشه عشدما جتعر لتلك .وإنما جسأ العلماء التجن ّفرغوا ليتعلم أحكيام ايتا اليدجن
وّعليمه ف شتى الت صصا العلمية :من فقه وأصو وّفسير وحدجث وعقييدة وأخيال ،وّزكيية،
...ال
وإن المت صإ ف فن من الفشون ال جعاب عليه عيدم معرفية دقيائ الفشيون ا خيرى ،وإنميا جعياب
عليه أن ج و فيما ال دراجة له فيه ،وجتحمل مسلولية ال أ التي جرّكبه نتيبية ّبياوزه لميا ايو
من اختصاصه.
وكمييا أن القييوانين ّمشييع ميين ال جحمييل الملاييل العلمي ميين ممارسية الفيين ال يياص بييه ،بييأن جمييارس
الهشدسة واو لم جدرس علومها ،أو جمارس ال ع واو ليس ب بيع ،فكتلك ال جح لمين ليم جيدرس
الورجعة بصورة ّلاله لمشاقوة القضاجا االجتهادجة فيها أن جدع ما ليس له.
لييتا فإنييه ال بييد أن جثبييت ميين ّصييدى للفتييوى أنييه ملاييل علمي يا ً لييتلك ،وجبييع أن ّوضييع الوييروط
والضواب الت ّضمن ّحقي ذلك .أما ما ذكره العلماء من اشتراط أن جكون المفتي مبتهيداً  ،فقيد
اط طالح طكي ييم
ورد في الموسييوعة الفقهييية ميين شييروط المفت ي  ( :ياال طج يت َهيياد َواي َيو َ :بي طت طال َب طه ي يد يفي ا طس ي يت طش َب ي
اح َ َميا َ
ال ا
ِ َهي َر يم طش َهيا َو َميا بَ َينَ
و طر يع ي يم طن ا ط َديلا ية طالم طعتَبَ َرةي  ,لقوله ّعالى  ( :ق طل إنا َما َح ار َم َربي طالفَ َيو ي
َّللا َميا َال َّ طعلَميونَ
ّلل َما لَ طم جش يَز ط يب يه س طل َانًا َوأَ طن َّقولوا َعلَيى ا ي
اإلًط َم َو طالبَ طغ َ يبغَي يطر طال َح ي َوأَ طن ّ طو يركوا يبا َ ا ي
َو ط ي
) ,قَا َ ال ا
ب
ارفًا يب يكتَيا ي
يجن ا ي
َّللا  ,اإال َرج ًال َع ي
وافي يع ُّ فيي َما َر َواه َع طشه طال َ ي يع  :ال َج يح ُّل ي َ َحد أَ طن ج طفتي َ في د ي
وييابَ يه يه َ ,وَّأط يوج يلي يه َوَّ طش يزج يلي يه َ ,و َم يكييي يه َو َمدَنيييي يه َ ,و َمييا أ يرجيدَ بي ي يه ,
يوخ يه َ ,وم طح َك يمي يه َومتَ َ
َّللا  :بيشَا يسي ي يه َو َم طشسي ي
اي
ف
َّللا صلى هللا عليه وسلم َوجَ طع يرف يم طن طال َحديج ي
يرا بي َحديج ي
ث َرسو ي ا ي
ص ً
َوجَكون بَ طعدَ ذَليكَ بَ ي
ث يمثطي َل َميا َع َير َ
آن َوجَسطيتَ طع يمل اَيتَا
يرا يب ي
ص ً
ص ً
يرا يباللُّغَ ية  ,بَ ي
آن َ ,وجَكون بَ ي
الو طع ير َ ,و َميا جَ طحتَياج إلَيطي يه يللسُّيشا ية َو طالق طير ي
يم طن طالق طر ي
اف َ ,و َجكون م طو يرفًا َعلَى ط
يار َ ,وَّكيون لَيه قَ يرج َحيةٌ َب طعيدَ اَيتَا  ,فَيإيذَا َكيانَ
اخ يت َال ي
ص ي
ف أَ طا يل ا ط َ طم َ
اإل طن َ
ص ي
َم َع ط ي
طس لَيه أَ طن ج طفتيي َ  .ا اي َ .واَيتَا
َا َكتَا فَلَه أَ طن جَتَ َكلا َم َوج طفتي َ في طال َح َيال ي َو طال َح َير يام َ ,وإيذَا لَي طم جَك طين َا َكيتَا فَلَيي َ
اإل َم يام أَ طح َمدَ َ .و َم طفهوم َاتَا ال ا
و طر يط  :أَ ان فتطيَا طال َع ي
َم طعشَى ياال طجتي َها يد َ .ونَقَ َل ابطن طالقَ يي يم قَ يرجبًا يم طن َاتَا َع طن ط ي
ام ي
ص ُّح)
َو طالمقَ يل يد الاتيي ج طفتي يبقَ طو ي َغي يطر يه َال َّ ي

إن اتا الورط جلكد أامية الملال العلم فيمن جتصدى للفتوى .وإذا كان شرط االجتهاد بضواب ه
ليس من السهل ّوافره اليوم بحيث جلدي الدور الم لوب مشه ،مما جعش عدم وجود مرجعيية إفتياء
جتحق فيهيا الويرط الم ليوب لسيبع أو آلخير ،فيإن مين الممكين أن نعييد الشظير في معشيى الفتيوى،
إخبار الفقيه بالحكم الفقه من مرجعه ،ملتزما ف ذلك :المعتمدَ من المتاع التي
بحيث جفيد مبردَ
ي
جتبعه .وقد جكون قادراً  ،مع ذلك ،على نقل الحكيم الفقهي المعتميد في الميتااع ا خيرى ،ومشاقوية
ا دلة وف مشه الفقه المقارن .ولكن ذلك كله ال جعش أنه جتصف بالقدرة على اإلجتهاد.
على أنه جمكن ان جكيون الميرء مبتهيداً اجتهياداً جزئييا ً في مسيألة مين مسيائل الفقيه أو في بياب مين
أبوابه .فإن كان كتلك فإن لشا أن نعتمد فتواه ضمن ذلك البزء التي جمكشه أن جبتهد فيه.
جمكن ان نقو إن الفتوى ف مدلولها اليوم إنما ّعش مبرد نقل الفقيه للحكم المعتمد من متابه ف
المسألة الم روحة.
إنش اشا ال أدع إغال ،باب االجتهاد ،ولكش أرجد ان جكون إطال ،اته الكلمة دقيقا ً حيث أطلقيت،
لئال جدع مت فل ما ليس له ،فيبعل من ذليك ذرجعية ليرّيع في شيرع هللا وفي ايواه ،وايو غرجيع
عن الفقه فضالً عين االجتهياد .وهللا ّعيالى جقيو  ( :وال ّقوليوا لميا ّصيف ألسيشتكم ايتا حيال وايتا
حرام لتفتيروا عليى هللا الكيتب  .إن اليتجن جفتيرون عليى هللا الكيتب ال جفلحيون ) وإن اليتي جتصيدى
للفتوى ،واو غير أال ،جتبرأ على أمر ف غاجة ال ورة .كيف ال ،واو ج بر عين هللا ّعيالى مين
غير دليل وال براان.
إنشا اليوم ف أشد الحاجة إلى وجود علماء أكفاء ،لدجهم من فقه الشفس والملاال العلمية ما جبعلهم
قادرجن على الشظر ف مستبدا القضاجا ،وما أكثراا اليوم ،للوصو إلى الحكم الورع الصحيح
والدقي  ،التي ال جميل إلى اوى ،وال جزجغ إلى شهوة نفس.
الشق ة الثالثة الت أرجد أن أقف عشداا ا  :موقع ال براء من ايئة الفتوى:
أعش بال براء اشا المراجع الم تصة ف غير العلوم الورعية ،والتجن نحتاج إليهم لتوضيح بعض
البوانييع الضييرورجة التي جعتمييد عليهييا في بيييان الحكييم الوييرع  .وأذكيير مثيياالً لييتلك :بييأن جسييأ
ا طباء الم تصون ما إذا كان المر التي أصيع به المستفت جضر الصيوم بصياحبه أم ال ؟ أو
أن جسيأ الكيمييائيون والصييادلة ميا إذا كانيت جميييع أنيواع الكحيو مسيكرةً أم ال ،مين أجيل الحكييم
بشباستها مثالً ؟ أو بالرجوع إلى علماء الفلك حو قضيية ًبيو ر جية الهيال  ،وايل ّليزم ر جتيه
ف بعض البالد سائر البالد ؟
إن الالء ال براء جعدون مرجعا ً مهما ً للفقهياء مين أعضياء ايئيا الفتيوى ،إذ جبشي ايلالء الفقهياء
الكثير من ا حكام الورعية على الر جة الت جعرضها ال براء.
إال أن اييلالء ال بييراء ال جشبغي أن جكونييوا محكمييين ف ي الحكييم الوييرع الييتي جعتمييد علييى دراجيية
فقهية .إنما جقتصر دورام على ّوضييح ا ميور المتعلقية باختصاصيهم العلمي  .واليتي جعيد أساسيا ً
للحكم الورع التي جصدره أعضاء ايئة الفتوى ،بشاء على القواعد الواجيع التزامهيا .والمسيتمدة
من قواعد اللغة العربية ،والمقاصد العامة للورجعة ،ومن قواعيد اسيتقرأاا العلمياء فبعلوايا أساسيا ً
لعلم أصو الفقه ،أو القواعد الفقهية ،أوغير ذلك من أسس االجتهاد ف الحكم الورع .
وأخيراً الشق ة الرابعة :ال جبع أن ّصل الهيئة إلى ر جة واحدة ف كل مسألة ّ رح ؟

أعر

المسألة اشا من خال أمرجن ،ا مر ا و  :ال جبع أن ّصل الهيئة إلى ر جة واحدة ؟

وا مر اآلخر  :كيف ّصل الهيئة إلى الفتوى الت ّعتمداا ؟
إن اختالف االجتهادا ف المسائل غير المشصوص عليها أمر قائم ف فقهشيا اإلسيالم  ،وميألوف
حتى ف المتاع الواحد .واو أمر جيرى حتيى في عهيد الصيحابة رضيوان هللا علييهم .فلييس في
اختالف آراء العلماء أي موكلة ،ما دامت ّلك اآلراء صادرة عن أصحابها بشاء على أساس علم
و استدال مشهبه سليم.
واتا االخيتالف مظهير مين مظياار مرونية اليشإ مين جهية ،كميا أنيه اسيتشها للكفياءا العلميية
المت صصة ف اتا المبا  ،لتيدل بيدلواا ،وّغشي المسيائل الم روحية بالبحيث .ميا داميت اآلراء
الصادرة ملجدة بأدلتها ،ولدى الشقاش ال بد أن ّضي زاوجة االختالف إلى حد بعيد .أو لعلها أحيانا ً
ّتالشى.
إذا انتهت ايئة الفتوى إلى قرار متف عليه فتلك خير نتيبة جأملها المرء ...
ولكن االّفا ،على المسائل الظشية واالجتهادجة ليس حتما ً ف كيل ميا جعير  .فلقيد ِليت كثيير مين
المسائل موضع اختالف ف حكمها عشد العلماء .واتا ،كما ذكر  ،ليس أمراً سلبيا ً ف طبيعة الفقه
اإلسالم  .وال جعش ال صومة أو التشازع .بل او مظهر ّعاون للوصو إليى الفهيم ا فضيل .وقيد
ّمسك البعض لرأجه ردحا ً من الزمنً ،م وجد ف الرأي اآلخر م رجا ً من الحرج اليتي وقيع فييه،
فمضى جتبعه.
إنش أرى أن اختالف وجها الشظر ف المسألة الواحدة ِياارة إجبابيية ،ميا داميت اآلراء مسيتشدة
إلى أدلة وقواعد علمية سليمة ،ال إلى عصبية وّوبث معاند.
وقد أ يل َفت ايئيا الفتيوى أن ّصيدر أحكامهيا في القضياجا التي ّ يرح بعيد ّصيوجت ،وّأخيت بيرأي
ا كثرجة .وأنا اّحفظ على اتا ا سلوب .فشحن ف ايئة الفتوى لسيشا في برلميان أو نحيوه .والحكيم
الورع ال جتبع ف صحته ا كثرجة أو ا قلية؛ إنميا جسيتمد قوّيه مين اليدليل والبرايان اليتي جسيتشد
إليه .فإن أمكن أن جصل المتحاورون إلى اّفا ،فتاك ،وإال فيإن رأي فرجي ال جشبغي أن جلغي رأي
اآلخييرجن .والح ي ف ي المسييائل ال جتبييع رأي ا كثرجيية ،إال في صييورة اإلجميياع الييتي جعتبيير دليييالً
مستقالً بوروطه.
والتي أراه أن جتضمن قرار ايئة الفتوى اآلراء كلها مشسوبة إلى أصحابها.
وّتضمن محاضر البلسا ّفاصيل المشاقوا وا دلة الت اعتمد عليها كل فرج .
إنش أعتقد أن ّضمن قيرار ايئية الفتيوى لبمييع اآلراء ،مشسيوبة إليى أصيحابها ،جكسيع الهيئية ًقية
أكبر بها من قبل أعضائها ،ومن قبل المهتمين بمتابعة قراراّها.
خصائإ الفتوى
لقييد قييام اييتا الييدجن علييى أسييس ميين الواقعييية والتيسييير ورفييع الحييرج .فيياهلل ّعييالى جقييو فيي كتابييه
العزجز(:جرجد هللا بكم اليسر وال جرجد بكم العسر ) سورة البقرة 185 :وجقو  ( :ما جعيل هللا علييكم في
الدجن من حرج ) سورة الح  78 :كما جقو  ( :جرجد هللا أن ج فف عشكم وخل اإلنسان ضعيفا ً ) سورة
الشساء28 :

ولكن اتا التيسير قد رسم الوارع حدوده ،ولم جدع أمره اوائشا .لتلك فهو مشضب بقواعيد وأسيس ال
ٌ
وفر ،كبير بين ّساال غير مشضب  ،وبين ّيسير له قواعده وضواب ه.
جبوز ّباوزاا.

ومن مظاار التيسير المشصوص عليها:
إسقاط وجوب صالة البمعة بعتر المر

-

والسفر ونحو ذلك.1

الت فيف عن المرجض ف الصوم بالترخيإ باإلف ار ًم قضياء صييامه بعيد شيفائه ،وإذا كيان
2
عتره ال جرجى زواله فقد رخإ له بأن جبت فدجة من صدقة مالية بسي ة بدالً من صيامه .
ّ فيف أداء الصالة على المسافر سيفراً طيوجالً مقيدراً بمسيافة معيشية فميا فوقهيا بقصير الصيالة
الرباعية إلى ركعتين .وجواز جمع صالّ وقتين ف وقت إحدااما بما سيموه جميع ّقيدجم أو جميع
ّأخير ،بأن جصل المسافر الظهر والعصر ف وقت الظهير معيا ً أو أن جصيليهما في وقيت العصير
معا ً.3
والت فيف عن المرجض التي ال جست يع أن جتوضأ أو أن جغتسل عشد وجود موجع للغسل بيأن
جتيمم.4
الترخيإ بأكل المحرم أو شرب المحرم عشد التعر ل ر المو بودة جيوع أو ع ي
نحو ذلك؛ عمالً بقوله ّعالى (فمن اض ر ف م مصة غير متبانف إلًم فال جشاح عليه)

أو

التييرخيإ للمييرجض غييير القييادر علييى القيييام ف ي صييالّه أن جصييل جالس ياً ،فييإن لييم جسييت ع
فمض بعا ً فمستلقيا ً ..الي  ،والتيسيير عليى المسيافر أن جصيل الشوافيل دون الفيرائض جاسيا ً وعيدم
اشتراط استقباله القبلة بل ّكون قبلته وجهة سفره.5
ولكن اتا التيسير المشصوص ال جسو حد القو بالترخيإ بترك الصالة ،أو جمع صالّين لم جيرد
الشإ ببمعهما .إن ًمة قواعد وضواب جبع التزامها ف ذلك.
كما ان ّغير ا حكام له مباله ،فليست كل أحكام شرجعتشا قابلة للتغييرً .مة ًوابت ًبتت بمقتضى قوليه
ّعالى( :اليوم أكملت لكم دجشكم وأّممت علييكم نعمتي ورضييت لكيم اإلسيالم دجشيا ً ) وبمقتضيى انق ياع
الوح .
وًمة أحكام بشيت على متغييرا ّتغيير بتغيرايا .فميا بشي عليى عيرف جتغيير بتغيير ذليك العيرف .فقيد
ذاع العلماء ف قواعد الوهادة وشروطها إلى اشتراط العدالة ،ومن مقوما العدالية عيدم ارّكياب ميا
ج ل بالمروءةً ،م بيشوا أن مسألة ما ج ل بالمروءة جعود ّقدجراا إليى العيرف السيائد .فميا جكيون م يالً
بالمروءة ف عرف مبتمع ما قد ال جكون كتلك ف مبتمع آخر .قيا الويي زكرجيا ا نصياري رحميه
هللا ّعالى ف شرح الرو  ([ :ال ا
َياس َ ،وا َيو قَ ير ٌ
و طرط طال ي
َامس طالمرو َءة َوايي َ َّ َيو يق ا ط َ طدن ي
جيع يم طين قَ طيو ي
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َاص َو طالب طلدَ ي
كما أن اته الورجعة قامت على مراعاة جلع المصالح ودرء المفاسد .والمصالح إما ان ّكيون معتبيرة
شرعا ً ،ومشصوصا ً على ا خت بها .وإما أن ّكون ملغاة ،ال جعتد الوارع بها .وإما ان ّكون مصالح ليم
جرد نإ باعتباراا وال بإلغائها.
وجمكيين عيير مثييا للمصييالح المشصييوص عليهييا بالمقاصييد الكلييية ال مسيية الت ي ا ي مييدار ا حكييام
الورعية كلها بتورجع الشكاح وّحرجم ال مر...
وجمكن ذكر مثا للمصالح الملغاة الت لم جعتيد الويارع بهيا :بالربيا إذ حرميه الويارع عليى اليرغم مميا
جبدو من أنه باب للكسع.
وًمة مصالح لم جرد نإ باعتباراا وال بإلغائهيا ،واي ّليك التي ّسيمى ( المصيالح المرسيلة ) واّلي
بشيت عليها كثير من الحكام الورعية .نها ّشدرج ّحت مقاصيد الويرجعة وإن ليم جيرد نيإ باعتبارايا
وال بإلغائها.
وجمكن ذكر ا مثلة التالية لالجتهادا المصلحية:
 -1لقد جمع القرآن بشاء على ر جة لمصلحة حفظ الدجن ،مع أنه ليس ًمة أي نإ جوجع ذلك أو جمشعه
مباشرة ،وال شك أن جمع القرآن ونس ه من أام ما جحق مصلحة حفظ الدجن.2
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وأ َم َر عمر رض هللا عشه برسم نظيام لبشياء مدجشية الكوفية ،حيدد فييه عير شيوارعها ،فبعيل
سعة ال رج المشه أربعين ذراعاً ،ولما دون ذلك ًالًة وعورجن ذراعاً ،ولألزقة سبعة أذرع
 .وأمر أن جكون بشاء بيوّها من اللبن 3،وغير ذلك من الشظم المهمة إلصالح شيأن ايته المدجشية
بمييا جحق ي مصييلحة سييكانها ،بشيياء علييى المصييلحة المرسييلة الت ي لييم جييرد نييإ باعتباراييا وال
بإلغائها.
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ما أفتيى بيه سييدنا عمير رضي هللا عشيه مين قتيل البماعية بالواحيد إذا ّواطيلوا عليى قتليه .ن
مصلحة الزجر الت شرع القصاص لتحقيقهيا ال ّتحقي بغيير ذليك .وّليك الفتيوى ليسيت واردة
بشصها ف الكتاب الحكيم ،وال ف السشة الم هرة.
كما أنها ال ّ الف الشإ التي ّضمن قتل القاّل قصاصاً ،دون التعر

للبماعة إذا قتلوا.
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فالمصلحة بحد ذاّها مصدر ّستمد مشه الورجعة بعض أحكامها ضمن ضواب محددة.
ولتلك فإن الحكم المبش على مصلحة ،إذا ّبد وجه المصلحة فيه لسيبع ميا ،فاقتضيى ّغييير ا حكيام
المبشية على المصلحة ا ولى ،فإن الحكم جتبد بتبد ّلك المصالح.
فتحدجد عر ال رج اقتضته مصالح فرضتها طبيعة وسائل الشقل وكثافية السيكان في ذليك العصير،
وقد ّقتض الظروف المعاصرة بتبد وسائل الشقل وّ وراا ،وّزاجد الكثافة السكانية أن ّتبيد اليشظم
الت اقتضت ّحدجد عر الووارع وأنظمة السير فيها مثالً.
ووجود سبال قضائية ّضب واقعا الزواج وما جترّع عليها أمور مستحدًة قضت بها المصالح.
وإن إنواء المصارف اإلسالمية اليوم جبسد إمكان ّحقي المصالح المعاصرة دون اللبوء إلى م الفة
المبيياد الوييرعية،إجماالً .ودون االضي رار لم الفيية الشصييوص .بييل لقييد أًبتييت اييته المصييارف أنهييا
متميزة ف نباحها  -على الرغم من كل المحاوال لعرقلة سيراا ،وّووجه صيورّها وكونهيا ال ّيزا
في مرحليية الشمييو ا ولييى -ولقييد أًبتييت جييدارّها دون أن ّمييارس في حركتهييا التشموجيية واالسييتثمارجة
ا نو ة المحرمة شرعا ً .وا ف طرج الت ور إلى ما او أفضل بإذن هللا.
والعلماء المعاصرون لهم اليوم مبامعهم الفقهية 1الت جقومون من خاللها بتداو الرأي ف مستبدا
القضاجا ،للشظر ف حكمها الورع  ،وف القواعد الويرعية المقيررة ،وعملهيم ايتا جشيدرج فيميا جسيمى
بالمص لح المعاصر :باالجتهاد البماع اليتي جيتم مين خيال حيوار علمي جياد ،جشتهي إليى قيرارا
ّلب المصالح المستبدة ،ولكن بصورة مشضب ة بقواعد علمية ،وأسس صحيحة .ال ّع يل اليشإ وال
ّ رج على القواعد.
وبعد فإن أرجو ان أكون قد وفقت لبيان أام أصو الفتوى المعاصرة ،وأبرز خصائصها .وان جكون
ف اته الورقة ما ج دم ادف اتا الملّمر المبارك ،ف خدمية شيرجعتشا الغيراء والشهيو بيأمر دجششيا.
وان جتقبل هللا ّعالى مش ومشكم إنه سميع مبيع وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
د .محمد ّوفي رمضيان ( البيوط
)
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