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 :مقدمة
المستقرئ لنصوص هذه  الرذرة ا المركة ذا  أذه  إنذك جإمذك تذكيق لتاقحذ   صذكل    

 وإقك ا القسط بحننم ودةي المفكسه والظلم عننم . –في األولى واآلخرة  –العركد 
،و ذذذ   ذذذم  ذذذك   ،  تذذذة رة ير حذذذر  ذذذ  ال وا ذذذ  المترذذذكيرا ال تقذذذروالمصذذذكل   تاولذذذا 
را    ال هيه    الم طيكق ذاق األي ذكد ال كبتذا والمترحذرة ،  ننذك اإلفتكي عمليا  ر 

: طبي ذذا السذذةام المطذذروا ، وسذذكم السذذكو   الذذهأل يوتنذذت ، واألطذذر المرتنفذذا لذذهل  
 ذذذ  عوا ذذذ  الو ذذذك ، والمرذذذك ، واألعذذذراد الأكةةذذذا وال ذذذكداق المارمذذذا ، والمقك ذذذه 

لتنذذتف فتذذوص خك ذذا فذذي الهاف ذذا ، وهذذي عوا ذذ  تتفكعذذ   ذذ   ذذرة  ذذي الذذهلح  الرذذرعي 
السةام الم روض ، دو     ت طي قكعهة قكإوإيا تتصف يكل موم والتأرةذه ،   أل  
ك   ذوةة  ذ   ذوة النك لذا إك لذا  سذتمإفا لذم يتقذهم لنذك إظحذر ، فذظ بذه  ذ  النظذر 
فحنك يكالتتنكد ، ولو فرض     إت تقهم لنك   لنك ، فظ به    تاقح   وإنك   لنك ، 

وذل   ك   رس طرفك  ذ  عظذم  نمذا الف يذت م المفتذي   وهذو  كد    هو إظر اتتنو 
 وليا الضخما في التوقيي ع  هللا .يت كطى  ي األ كإا الكبرص والمسة 

ولحذذش رذذ رأل  ذذم وفذذ  ابذذ  ال ذذيم سذذح   سذذمى  تكيذذت : م جعذذظم المذذوق ح  عذذ  ة   
وهلل إنم موك فم  دو ال كلمح    ، فإذا  ك  التوقيي ع  عظمكي  ه  األةض    المل

! الم   األعلى     را  اسب لت سسذكيت ، فمذك يكلذ  يذكلتوقيي عذ  هللا ة  ال ذكلمح  
. 
إترذذك  وهذذو  مذذكةا اإلفتذذكي وةتذذولى   كإذذا  ذذ  ذلذذ   سذذتهعي  ذذ  الف يذذت قذذهةا  ذذ  االو 

الترتما ع  هللا ، فإ  هللا ت كلى هو المفتي ، وقه و ف إفست بهل  فذي  ك ذر  ذ  
  فتذذيرم فذذي الكظلذذا   وةسذذتفتوإ  فذذي النسذذكي قذذ  هللا  فتذذيرم آ ذذا م  سذذتفتوإ  قذذ  هللا

عنه ك خكطبنك يكلوسي لم  أ لت يمسذلو  واسذه ،  و علذى دةتذا وهو سراكإت  فحن  
، وت ذ    حذرا  ذ   لفكيذت  امذ   ك ذر  ذ    نذى واسهة ، ب  ت    سذكلحرت  تنوعذا 

يهة ذت السذكيقو  ، وةقب   ك ر    تفسحر ، لحذهةك  هذ   ذ    ذك   ذ    كإيذت  ذك لذم 
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وةتكرذف لنذذم  ذذ   سذذراة   ذك يذذ   اأرذذك عمذذ  سذذلف ، صيمخذهوا  نذذت  ذذك  صذذل  لنذذم 
 وةتنكسب  ي إوا لنم وواق نم ، وةقهم الالوم لمررظتنم .

لهل  فظ إسترر  جذا ة ينك   حرا    اآلةاي والفتكوص التي  مخه بنك ال لمكي في فتذرة  
بني علذى  المصذلاا المرترطذا ي وا ذ  الو ذك     الفتراق استنكدا جلى االتتنكد المن

علذذذى  لسذذذنا   –بترحذذذر تلذذذ  ال وا ذذذ    -القذذذوم فحنذذذك ترحذذذريوالمرذذذك  واألو ذذذك  ... 
  كإذت  ذ    ولئ  ال لمكي  إفسنم تكةة ،  وعلى  لسنا    تاهث  وتركق ترحرهذك فذي

 تكةة  خرص . تركعنم 
ا ذذذ  التذذذي تكتنذذذف وسذذذناكوم صيمذذذك يلذذذي الاذذذهيت يرذذذيي  ذذذ  التفصذذذح  عذذذ  تلذذذ  ال و 

الفتذذوص فتسذذتوتب ترححرهذذك ،  ذذي التر حذذو علذذى ال وا ذذ  ال ظ ذذا المذذه وةة فذذي عنذذوا  
عذذذ  ت رةذذذ   ي ذذذه توطئذذذا  ننأيذذذاالراذذذت ماخذذذتظد الو ذذذك  ، والمرذذذك  ، والاذذذكم   

 .  ال  ا تمسيسيا وقفا تم حليا ، والفرق بحننك وبح  الارم ، و  الفتوص 
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 :توطئة 
 :تعريف الفتوى 

 األ ذذذلي صذذذهةهك ذذذ   فتذذذى ، و  ذذذك    ذذذ  م الفتذذذوص، والفتيذذذك  :اسذذذم  صذذذهة كذذذ أ( 
، قذذذكم  ذذذكسب اللسذذذك  :   والفتذذذوص والفتيذذذك اسذذذمك  يو ذذذ ك   و ذذذي   اإلفتذذذكيمفنو

، والم ف لت   لنك  كي ، قكم  كسب م المخصص :  وإإمك قضحنك على المصهة   
 فتحذذش فظإذذك فذذي   ،  قذذكم 1 لذذف  فتذذى يكليذذكي لك ذذرة مد ق أل   وقلذذا مد ق و  م

قكم  عننك ، وتفكتى القوم : تاككموا  ةؤةك  جذا عَبرتنك لت ، و فتحتت في  سملتت  تبتت
 الطر كا :

 عهأل    و   ترم وهم  ه  التفكتي   إخ يفنكي  رهق     
  2موالفتوص  ك  فتى يت الف يت   أل التاككم . 

علذذى وتذذت اإللذذوام والفتذذوص فذذي اال ذذطظا : هذذي اإلخرذذكة يذذكلارم الرذذرعي ال    
 .  3م
و    فكق المخبر بهل  الارم     رو  عكةفك بهلحلت ، وإال فنو  قله وإكق  فقذط  

 ،  مك        محواق ذل  اإلخركة  إت غحر  صاو  يكإللوام،
__________________ 

   لسك  ال ر  الب   نظوة م  كدة : فتك  1م
   اإظر اللسك  ، و اكا الأوهرأل م فتك  2م
 المرترا ال صرةا م في  أله واسه49ص  4اتي الفروق للقرافي ج  ة 3م
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، وإإمك غك ا عملت بيك  سرم هللا ت كلى ،   ك سلطا قنر وال جكرا  المفتي فظ  مل   
 ال جلى المفتح  . اإللوام فإلى الاركم م القضكة  

سذذذم  مذذذك  سذذذتهعي ة   ذذذك سصذذذ  الخلذذذط بذذذح  الفتذذذوص والقضذذذكي لذذذهص الك حذذذرة و  حذذذرا 
 الاهود الفكةقا بحننمك  مك بحننك ال لمكي .

 : الحكمالفرق بين الفتيا و 
 :  ، ولكننك ترتي جلى  اعتركةة   سكسححلارم  ت هدةالفروق بح  الفتوص وا

 اعتركة الا يقا : فا يقا الفتيك تختلف ع  س يقا الارم   1
عنذذذه  – والارذذذم م جإرذذذكي  فت رةفذذذت – مذذذك سذذذب   –م  والقضذذذكي  ، فكلفتيذذذك جخرذذذكة 

جإركي جيكسا  و جلوام فذي  سذكو  االتتنذكد المتقذكة  فذي  ذك  قذي صيذت م  –القرافي 
  1النوا  لمصكل  الهإيك  م

كذكلمترتم     المفتذي  ذي هللا ت ذكلى  -وهلل الم ذ  األعلذى  -وبيك  ذلذ  يكلتم حذ  
 ي القك ي ينق   ك وته  ع  القك ي واستفكد   نت يإركةة  و عركةة  و ف    و 

ك ، والاككم  ي هللا ت كلى  نكوب الاككم ينرئ األسركم واإللذوام بذح  الخصذوم تر 
، ولذذيس بنكقذذ  ذلذذ  عذذ   سذذتنحرت ، بذذ   سذذتنحرت قذذكم لذذت :  أل رذذيي سرمذذش يذذت 

   2معلى القواعه فقه ت لتت سرمي ...  
 اعتركة التوايي :   2

  واآلدا واألسذذذذوام الرخصذذذذذيا  فنأذذذذه    الفتذذذذوص تذذذذذهخ  العرذذذذكداق والم ذذذذذك ظق
 والأنك كق،وتت ل  يرتى  إوا  خطك  التكلي  :

                                                

 20  اإلسركم للقرافي ص1م
  53ص  4الفروق ج (2)
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م الوتذذذو  ، واالسذذذتارك  ، والتاذذذرةم ، والكراهذذذا ، واإليكسذذذا    ، بحنمذذذك  قصذذذر 
 أذذذكم الارذذذم علذذذى الم ذذذك ظق واألسذذذوام الرخصذذذيا والأنك ذذذكق ، وال ت لذذذ  لذذذت 

  . يكلمرروهكق والمستاركق
 قاعدة تغير الفتوى

لاذذذذهيت عذذذ  قكعذذذهة ترحذذذر الفتذذذوص بترحذذذذر  ذذذ  االمقصذذذود  هذذذها  وا  الرذذذرو  فذذذي
موقذذذه وةدق فذذذي  ألذذذا األسرذذذكم ال هليذذذا بلفذذذح   ال ينكذذذر ترحذذذر األسرذذذكم  وتركتنك

، ول لنذذك قبذذ     إخطذذو فذذي دة  التفصذذح  ، إقذذف لو ذذي لبنذذا  بترحذذر الو ذذك   
التمسيس في رر  جعكدة للنقكش سوم  ك يبهو  سلمك فذي ال نذوا  م ترحذر الفتذوص 

 إقكش .     يرص    األ ر م    سحت المبه     اتكج جلىفل   هنكك ...  
 :تغير الفتوى  أصل

المتتري لمك  تب سوم هه  القكعهة يظسح    ال لمكي اعتمهوا في االستهالم لنذك 
،   1م ذ  القذرآ  ، جال قلذحظ  ك دلذحظعلى السذنا يكألسذكا فذظ  رذكدو  يذه رو  لنذ
ة  ذ  القذرآ  تذهم لنذه  القكعذهة بوتذت وإ   ك  المتم   يهةك    هنكك آ كق   حر 

  ا   ، وإا  إه ر ي ضنك صيمك يلي :و 
  : من القرآن

ترحذذذذر  وتركتنذذذذك قذذذذوم هللا ت ذذذذكلى الفتذذذذوص بترحر   ذذذذ  اآل ذذذذكق التذذذذي تذذذذهم علذذذذى - 
  2مه  في ذل  ج   ةادوا ج ظسك   وب ولتن   س  برد:م

جذا  ذذك   ذذراد  و  نذذى ذلذذ      وج المذذر ة الذذهأل طلقنذذك   سذذ  بردتنذذك فذذي عذذهتنك 
   سرذم لذت بذهل مبرت تذت إ     ةاد  راة المرات ا ف 3م بردتنك اإل ظا والخحر 

و ذذك  آ مذذك برةكوذذت  و قذذه ك علذذى  ذذك لذذم يراذذت هللا لذذت ، مهللا ولذذي  أك اتذذت فذذي  ذذك 
 ،  1م تى    ذل   

                                                
 )عند استدالل المؤلف على أ، " العبرة بالقصد ال باأللفاظ ( . 3نظر  إعالم الموقعين ج ا (1)
 228البقرة  (2)
  609ص  1ابن كثير ج  –تفسير القرآن العظيم  (3)
  530ص  4تفسير ابن جرير الطبري ج  (1)
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وإإمك  ارم لت يكلظكهر وةو   جلى إحتت في الرذكط  فذي سذكم  ذك جذا لذم ينكرذف  
وةبه  نت قصه اإل راة وإال يم  علذم  نذت ذلذ  فذظ  قذر علذى الرت ذا  مذك  راد  

  قرة  اإل كم القرطبي يقولت :
  الرت   نهو  جلى المرات ا ولك  جذا قصذه اإل ذظا يإ ذظا سكلذت   نذك ،  

، فم ذذك جذا قصذذه اإل ذذراة وتطوةذذ  ال ذذهة والقطذذي بنذذك عذذ  وإ الذذا الوسرذذا بحننمذذك 
ماذذذذرم لقذذذذوم هللا ت ذذذذكلى : م وال تمسذذذذروه   ذذذذراةا الخذذذذظص  ذذذذ  ةبقذذذذا النكذذذذكا ف

،  م    ف   ذل  فكلرت ا  اياا ، وإ  اةتكذب الننذي ويلذم إفسذت  2ملت تهوا  
فكآل ذذا دلحذذ  علذذى    النيذذكق .(3)ولووو منا ووا ذحوون ملوو  الاق وود طنق ووا منيوو ، 

قذه تختلذف  سرذكم  علذى  إذتوالمقك ه لنك تم حر في األسركم ، و    م فني دلح  
 يكختظد النيكق والمقك ه الهاف ا جلحنك .   كماألعم

 ذراةا  _ و   اآل كق الهالا علذى هذها الم نذى قذوم هللا ت ذكلى : م وال تمسذروه 
التذذذذي  ، فذذذذإ  فذذذذي اآل ذذذا تصذذذذرةاك يمفنذذذذوم م فم سذذذروه  يم ذذذذرود    4ملت تذذذهوا  

و قصذذه الذذذووج والمرتذذذي فذذي ذلذذ  هذذ 5مذ ذذرق قبلنذذك، جذ الضذذراة  ذذه الم ذذرود 
 ، وإنيك.ارم   ت   را،فهاة ال

و    دلا هه  القكعهة   ضك : قوم هللا ت كلى : م    ي ه و ذيا يو ذي بنذك  و  -
فذي عذهد  علحنذك ي الاذ ، فكلو ذيا   ذر  طلذو  وقذه تذك 3م دي  غحر  ضكة  

 نقلب جلي إنذي عنذه ك  رذو  قصذه المو ذي   النصوص ، ولك  هها الا  ي
     ضر يكلوة ا .

 : وةقي ذل  ي هة وتو    
     يو ي يمك ر    ال لت . -
     قر ير   كلت  وب ضت ألتنبي   -

                                                
 231البقرة :  (2)
 123ص  3القرطبي ج  –الجامع ألحكام القرآن  (3)
 123البقرة  (4)
  123ص  2ابن عاشور ج  –التحرير والتنوير  (5)
 12النساء : (3)
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     قر على إفست بهي  ال س يقا لت  -

     قر يم  الهي  الهأل  ك  لت على غحر  قه استوفك  وو   جليت  -

    يبيي رحئك ب م  يخس  و  رترأل رحئك ب م  غكم ،  -

 .ك  ذل  يقصه اإل راة
. وال  خفذى      4مك  لتن ذيص سقذوق الوة ذا    يو ي يكل لت ال لوتت هللا ، ول -

ليسذذش لذذذت  ظذذذكهر خكةتيذذذا ،   فذذي ي ذذذ  هذذذه  الصذذذوةماإل ذذراة المننذذذي عنذذذت 
   صذذكي م  مذذك فذذي الم ذذكم السذذكدااإل جلذذىوإإمذذك هذذو  ناصذذر فذذي القصذذه الذذهافي 

فكلصوةة الظكهرة تنطب  علحنك  و ذكد الو ذيا المرذروعا ، وال رذيي  صذرفنك 
 لقصه والنيا .جلى داورة الاظر غحر ا

  حذذذذر  ذذذذ   كق التذذذذي ذ ذذذذرلنذذذذه  القكعذذذذهة ي ذذذذهد  ذذذذ  اآل ذذذذوةسذذذذوس االسذذذذتهالم      
لك  ، وليسش  هل  في الواقي ، وإإمك     قسم النكسخ والمنسوخ  إنك  المفسرة 

  ننك  أكم ت م  صيت
ماآل  خفذف هللا عذنكم ...   يكلم ر ذا و   ذل  آ ا التخفي  في  واتنا الكفذكة

ر يمصكبرة الواسذه لل رذرة ، م فذي سذوةة األإفذكم ، و  ذ  ذلذ  آ ذكق األ  ي ه   1م
الصذذذذبر والصذذذذف  وال فذذذذو واإلعذذذذراض عذذذذ  المرذذذذر ح  ،  مذذذذك اعتبذذذذر   حذذذذر  ذذذذ  
المفسرة   إت  نسوخ يآ ا السذي  ، والاذ     لنذه  اآل ذكق وقتنذك و أكلنذك وآل ذا 

سذذذم السذذذي  وقتنذذذك و أكلنذذذك ، ولنذذذها ت لذذذت السذذذحوطي  ذذذ  قسذذذم المنسذذذم ال  ذذذ  ق
   2مالمنسوخ 

ي ه ك ذ ر قسمح      قسكم النسخ :   و كل نك  ذك   ذر يذت  في اإلتقك   فقه قكم 
يكلصذذبر والصذذف   ذذم إسذذخ  –سذذح  الضذذ ف والقلذذا  –لسذذبب  ذذم يذذووم ،  ذذكأل ر 

ب  هو    قسم مالمنسم    مك قكم يإ أك  القتكم ، وهها في الا يقا ليس إسخك 

                                                
  97ص  5تفسير الرازي ج  (4)
 66األنفال : (1)
 76و  73، وراجع عوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف القرضاوي ص  45ص  2اإلتقان ج  (2)
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أل ر يكلقتكم جلى     قوص المسلمو  ، وفذي سذكم ت كلى : م  وإنسئنك   فكلمنسم ا
الضذذ ف  رذذو  الارذذم وتذذو  الصذذبر علذذى األذص ، وبنذذها  ضذذ ف  ذذك لنذذف يذذت 

ولذذيس  ذذهل  ، بذذ  هذذي  السذذي  ،ك حذذرو   ذذ     اآل ذذا فذذي ذلذذ   نسذذوخا يآ ذذا  
  3ماإل الا للارم ستى ال  أو  ا ت كلت .: إإمك النسخ و ،     المنسم 

 
 : من السنة

    أذه فذي السذنا   ذظ وا ذاك لنذه  القكعذهة ، وإاذذ   الركسذت  ذو  ال 
 يكأل  لا التكليا :    ذل  إكتفي

و ذذ   و ذذذانك داللذذذا علذذذى  ذذذك إاذذذ  صيذذت سذذذهيت سذذذلما بذذذ  األكذذذو  عنذذذه  -
اى  ذنكم الرخكةأل وغحر  قكم قكم النبي  لى هللا عليذت وسذلم :    ذ   ذ

ال ذذكم  ك  ذذك نذذت رذذيي   .  فلمذذبقذذى فذذي بحتذذت  فذذظ  صذذرا  ي ذذه  ظ ذذا ، و 
 ذكم المك ذذي ا قذذكم :  لذذوا ةسذوم هللا إف ذذ   مذذك ف لنذذك ال    ذذك قذذكلوا المقبذ 

و ط مذذوا وادخذذروا ، فذذإ  ذلذذ  ال ذذكم  ذذك  يكلنذذكا تنذذه فذذمةدق    ت حنذذوا 
 .  1مفحنك   

والمقصذذود بنذذك        ووةد بلفذذح :   جإمذذك إنحذذتكم  ذذ   تذذ  الهافذذا التذذي دفذذش    
 نا . القوم الهي  وفهوا على المهي

وهو   كم وا   لترحذر الفتذوص بترحذر األسذوا م فذإ  النبذي  ذلى هللا عليذت وسذلم 
هذي سكتذا النذكا لتلذ  اللاذوم يذوم ع  ادخكة لاوم األ كسي ل لا طكةوا إنى 

     ك  يكلنكا تنه ، فلمك  الش تل  ال لا  ام   نك النني ع  االدخكة . 
 ت  ي النسخ وقه  رترت على ي   النكا ةفي الارم لووام علت

                                                
 المصدر السابق )الصفحة نفسها (   (3)
 5143اري , كتاب األضاحي وما يتزود منها , باب ما يؤكل من لحوم األضاحي , الحديث رقم صحيح البخ (1)
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 نم في التم ح  لترحر الفتوص  بحننمك وهو   ر الفرق  القرطبياإل كم وقه  و    .
 ، فقكم  :  

 الارذذم   ذذود علتذذت الةتفذذك  والمرفذذو   بذذها، يذذت  ارذذم ال يكلنسذذخ المرفذذو     علذذما  
 البله ذل   ه  عنه  ر  ولم ،  اتكتو   إكا بلهة  ه  على قهم فلو ال لا، ل ود
  مذذك  ذظث فذذوق  يذهخروهك  ال علذذحنم لت ذح  الضذذاك ك جال فذكقتنم بنذذك  سذهو   سذ ا
، ب  لو لم تسذه الاكتذا جال بتفرقذا الأميذي  (1م  .وسلم عليت هللا  لى النبي ف  

  2مللوم عهم اإل سكك ولو للحلا واسهة  مك قكم اب  سأر
 سذئ  فذي  وقذكق  ختلفذا  ذلى هللا عليذت وسذلم  إذت     دلا هه  القكعذهة   ضذك:و  -

عذ   فضذذ  األعمذكم ، فكذذك   ذ  جتكيكتذذت :    فضذ  األعمذذكم اإل مذك  يذذك  ،  ذذم 
، و ننذك :  فضذ  األعمذكم : الصذظة   3مفي سذبح  هللا ،  ذم سذف  بذروة   الأنكد

وقذذكم ألبذذي الذذهةداي :    ال   4مهي  ، والأنذذكد فذذي سذذبح  هللا   لوقتنذذك ، وبذذر الوالذذ
، وقذذذكم ألبذذذي   ك ذذذا   عليذذذ  يكلصذذذوم   5مئكم يخحذذذر  عمذذذكلكم ا... ذ ذذذر هللا    إبذذذ

  6م فإإت ال     لت  

لنذذم فتذذكوص وقذذه فنذذم   ذذاك  النبذذي  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم هذذها الم نذذى فككإذذش  
  روفذذا و سرذذكم ، تأسذذه هذذه  القكعذذهة ، وسذذن رض    لذذا  ننذذك فذذي سذذهي نك عذذ  

 عوا   ترحر الفتوص في الصفاكق التكليا : 
 

 عوامل تغير الفتوى

                                                
  48ص  12تفسير القرطبي ج (1)
 120ص  12فتح الباري ج (2)
 صحيح البخاري ، كتاب اإليمان ، باب من قا ل إن اإليمان هو العمل   (3)
 ة لوقتها .صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصال (4)
 انظر صحيح الترغيب والترهيب ، باب الترغيب في اإلكثار من ذكر هللا  (5)
 496أخرجه الطبراني في الكبير ، رقم الحديث  (6)



-11- 

،  ك ر   وة ص  مك ذ ر  ه  ال لم ترتي جلى خمساالمة رة في الفتو    ال وا   
لموق ح  يرر  وا   هو اإل كم اب  ال يم في  جعظم ا عننك    فصلنك وتاهث

 : ي نوا  ، وقه عقه لنك فصظ عظيمك 
 واختظفنك ياسب ترحر األ  نا  واأل رنا ،حر الفتوص حم فص  في تر 

 . اوهوال و  ، والنيكق ،واألسوام

:م هذها فصذ  عظذيم النفذذي وقذهم لذت يأمذ  به  ذا  خذذهق  مخذههك  ذ  إفذوا ال لمذذكي 
تذها وقذذي يسذذبب الأنذذ  يذت غلذذط عظذذيم علذذى الرذرة ا ،  وتذذب  ذذ  الاذذرج والمرذذقا 

التذذذذي فذذذذي  علذذذذى ةتذذذذب  –وتكليذذذذ   ذذذذك ال سذذذذبح  جليذذذذت  ذذذذك   لذذذذم    الرذذذذرة ا الرذذذذكهرة 
كسذنك علذى الارذم و صذكل  العرذكد ال تمتي يت ، فإ  الررة ا  بنكهك و س –المصكل  

في الم كش والم ذكد ، وهذي عذهم  لنذك وةسمذا  لنذك ، و صذكل   لنذك ،وسرمذا  لنذك 
،فكذذ   سذذذملا خرتذذذش عذذذ  ال هالذذذا جلذذذى الأذذذوة ، وعذذذ  الرسمذذذا جلذذذى  ذذذههك ، وعذذذ  
المصذذذلاا جلذذذى المفسذذذهة ، وعذذذ  الارمذذذا جلذذذى ال بذذذت ، فليسذذذش  ذذذ  الرذذذرة ا ، وإ  

 ذذوا الذذهأل قذذرة  ابذذ  ال ذذيم يمسذذتوص عذذكم  ذذ  الو ، وهذذها   1مفحنذذك يكلتموةذذ      دخلذذش
علمذذذكي  اققذذذو  فذذذي المذذذهاهب األخذذذرص   ذذذ  اإل ذذذكم القرافذذذي  –يمسذذذتوص  ذذذك  –قذذذرة  

الفروق   وال ظ ا اب  عكبهي  الانفي فذي ةسذكلتت   و ت   اإلسركم   يالمكلكي في  تكب
 في بنكي ي   األسركم على ال رد . إرر ال رد

 ع   هم هه  ال وا   المة رة في الفتوص .وصيمك يلي إتاهث 

                                                
 15 -  14ص  3إعالم الموقعين ج (1)



-12- 

 :العامل األول : تغير الزمان  

 ذذ   رذذذنر عوا ذذ  ترحذذذر الفتذذذوص : ترحذذر الو ذذذك  ، وإ   ذذذك  المقصذذود بنذذذه  العرذذذكةة 
  اتكج جلى ريي    التم   .

 : مع ى تغير الزمان

ي ذذذ  ال وا ذذذ   سذذذح  إتاذذذهث عذذذ  ترحذذذر الو ذذذك  جإمذذذك إتاذذذهث عذذذ  ترحذذذر ول لنذذذك
  واوذذه النذذكا و خظقنذذم  و إمذذكا عيرذذنم المتأذذهدة و صذذكلانم  فذذي فلكذذت الذذهاورة

 : ست فظ يترحر فنو  مك قكم الركعرالمتصلا بهل  والمنب قا عنت ،   ك الو   إف

 مو ك الههر جال خيط فأر ولحلت .... أرا     رخص الفتى يكإتقكلت 

 : وقه فط  لنها الم نى  سههم فقكم

 ا .....و ك  إش صيت الحوم ليس    الههر رروق    الههرالرضك ا  ل

وذلذذذ   ذذذك  ررذذذف طرفذذذك  ذذذ  التذذذهاخ  الكبحذذذر الاك ذذذ  بذذذح  هذذذه  ال وا ذذذ  التذذذي  
 إتاهث عننك.

في عنه الصذاكيا وسنضر  صيمك يلي ي   األ  لا لترحر الفتوص بترحر الو ك  
 الكرام ة ي هللا عننم .

 

 

 

 تغيرالفتوى في زمن الصحابة :
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 : الا حف جاع القرآن وكتابة

وإبذذذذه  بنذذذذه  القضذذذذيا ال ظيمذذذذا الممتذذذذهة التذذذذم حر ، علذذذذى  ذذذذر ال صذذذذوة الضذذذذكةبا 
يمطنكبنذك علذى تنرذكق  يذك  هذه  األ ذا ال قذهأل والم نذوأل ، وهذي المت لقذا يأمذي 
القذذرآ  و تكيذذا المصذذكسف ، ذلذذ       ذذاك  ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم 

  -فذي البها ذا –ي ضذنم  اتفقوا على تم ت وليس  ذم إذص علذى تم ذت ، بذ  قذكم
كيذ  إف ذ  رذذحئك لذم  ف لذت ةسذذوم هللا  ذلى هللا عليذذت وسذلم ا،فذروأل عذذ   ةذه بذذ  

قذذكم :    ةسذذ  جلذي  بذذو يرذذر ة ذي هللا عنذذت ي ذذه  قتذذ    إذت  كبذش ة ذذي هللا عنذذت
قذكم  بذوبرر: م ج  عمذر  تذكإي فة ذي هللا عنذت ،  عمذر  ه  اليمك ا ، وإذا عنذه 

 ليمك ذا ، وإإذي  خرذى     سذتارر يقراي القرآ  يوم افقكم   : ج  القت  قه استا
القتذذ  يذذكلقراي فذذي المذذواط   لنذذك فحذذههب قذذرآ    حذذر، وإإذذي  ةص    تذذم ر يأمذذي 
القذذرآ  ، قذذكم : فقلذذش لذذت :  يذذ   ف ذذ  رذذحئك لذذم  ف لذذت ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت 

ةأل فلم يوم يرات ني في ذل  ستى ررا هللا  ه ،وسلم فقكم لي : هو مهللا خحر
يذم ر  بذي يرذر،  ت ذفتتر ذت  ةذه بذ   كبذش فأم  1ملت ، وة يذش صيذت الذهأل ة ص عمذر

وهي  مك في الرخكةأل ع   إذس     ،عنه ع مك  فتأهدق سكم  خرص   ك  ستى
سه فا ب  اليمك   ك   رك أل  ه  الركم و هذ  ال ذراق فذي فذت   ة حنيذا و ذةبيأذك  

ر المذذة نح  ! دةك هذذه  األ ذذا فمفوعذذت اخذذتظفنم فذذي القذذرآ  فقذذكم ل  مذذك  :  ذذك   حذذ
قبذ      ختلفذوا فذي الكتذذك   مذك اختلفذش الحنذود والنصذذكةص ، فمةسذ  ع مذك  جلذذى 
سفصذذا م وهذذي  ذذ   كإذذش عنذذه  الصذذاف التذذي تمذذي فحنذذك القذذرآ     ةسذذلي جلذذي 
يكلصذذاف إنسذذخنك فذذي المصذذكسف  ذذم إردهذذك عليذذ  ، فمةسذذلش سفصذذا بنذذك جلذذى 

إلذذى عبذذه هللا بذذ  الوبحذذر، وسذذ حه بذذ  ع مذذك  فمةسذذ  ع مذذك  جلذذى  ةذذه بذذ   كبذذش و 
الذذرسم  بذذ  الاذذكةث بذذ  هرذذكم فذذم رهم    ينسذذخوا الصذذاف فذذي  ال ذذكص،  وعبذذه

المصذذكسف ...فف لذذوا ستذذى جذا إسذذخوا الصذذاف فذذي المصذذكسف ، ي ذذت ع مذذك  
                                                

 398صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، وانظر االعتصام للشاطبي ص  (1)



-14- 

في     ف  يمصاف    تل  المصكسف التذي إسذخوهك ،  ذم   ربمذك سذوص ذلذ  
م يذذذذرد يذذذذت إذذذذص ولكذذذذ  الصذذذذاكيا ة و   خفذذذذى    هذذذذها ال مذذذذ  لذذذذ. وال  1م    اذذذذرق 

نم فصذذذكةوا جلحنذذذك  صذذلاا تنكسذذذب تصذذذرفكق الرذذذكة  قط ذذذك ، وقذذذه اقتضذذذكهك   ذذذكإ
 بتوفح     هللا

 :مقوبة شارب الخار

 مك ترحرق صيت فتواهم  الختظد الو   والاكم : عقوبا ركة  الخمر فإإنك لذم و 
وإإمذذذك تذذذرص  رذذ  فحنذذذك علذذى   ذذذ  ةسذذوم هللا  ذذذلى هللا عليذذذت وسذذلم سذذذه  قذذهة ، 

الوتر فحنك  أرص الت وةر ، ولمك اإتنى األ ر جلى  بي يرر ة ي هللا عنت قرة  
علذذذى طرةذذذ  النظذذذر يذذذمةب ح  ،  ذذذم لمذذذك اإتنذذذى األ رإلذذذى ع مذذذك  ة ذذذي هللا عنذذذت 
وتتكيي النكا تمي الصاكيا ة ي هللا عذننم فكسترذكةهم ، فقذكم علذي ة ذي هللا 

 . 1ميت سه المفترأل عنت :    سرر ههص و   ههص افترص فمةص عل

وسسذذذبنك هنذذذك    الصذذذاكيا ة ذذذي هللا عذذذننم لذذذم ي بذذذش عنذذذههم رذذذيي فذذذي تاهيذذذه  
عقوبا الرذكة  ، ولو بذش عنذههم لذم  اتذكتوا جلذى المرذكوةة صيذت ، وإلذى اسذت مكم 
الذذر أل يكل يذذكا علذذى القذذكذد ، وإذ لذذم ي بذذش لذذهينم إذذص  لذذوم فقذذه ترحذذر سرمنذذم 

د األسوام ، وةو   ذل  الروا كق التذي  واختلفش فتواهم بترحر الو   ، واختظ
تقذذوم ج  عمذذر ة ذذي هللا عنذذت تلذذه  ةب ذذح  ،  ذذم سذذتح  ،  ذذم  مذذكإح  ،  لمذذك ة ص 

 النكا ال ينتنو  وال يودترو  .

                                                
 خاري ، كتاب فضائل القرآن صحيح الب (1)
 موطأ اإلمام مالك ، باب حد الخمر (1)
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 : مقدار زكاة الفطر

وإمخذذذه   ذذذكال آخذذذر  مذذذك ترحذذذرق صيذذذت الفتذذذوص فذذذي عنذذذه الصذذذاكيا يسذذذبب ترحذذذر    
ذلذذ  : فتذذواهم فذذي  قذذهاة   ذذكة الفطذذر، ي ذذ   وتركتنذذك المرترطذذا يذذكلو   ، فمذذ  

الفطذذذر  ذذذ    ذذذهقا  فمذذذ  الم لذذذوم :    ةسذذذوم هللا  ذذذلى هللا عليذذذت وسذذذلم فذذذرض
، ولكذذ   ذذ  عذذ  عذذهد   2م ذذ  تمذذر  و رذذ حر  و  بحذذب  و  قذذط ة ضذذك   ذذكعك 

  ذهم  ذكعك  ذ  تمذر  م ة وا في   ننم إصف  ذك   ذ  قمذ    الصاكيا   إن
 م    كة فطرهم . و ر حر ، فمخرتوا إصف  ك     الق

ع   بي س حه الخهةأل قكم :   نك إخذرج   ذكة الفطذرإذ  ذك   ةوص الرخكةأل وغحر  
فحنذذك ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم  ذذكعك  ذذ  ط ذذكم  و ذذكعك  ذذ  تمذذر ،  و 

 حر،  و  ذذكعك  ذذ   بحذذب ،  و  ذذكعك  ذذ   قذذط ، فلذذم إذذوم  ذذهل  رذذ   ذذكعك  ذذ
 ذ   – أل إصذف  ذك   –ص  ذهي  ستى قهم علحنك   كوةا المهينا فقذكم جإذي ألة 

  1م، ذذكعك  ذذ  تمذذر، فمخذذه النذذكا بذذهل  ت ذذهم  –  نذذي القمذذ   –سذذمراي الرذذكم 
فمتك وا جخراج إصف  ك     القم   ي    المنصوص عليت غحذر ذلذ  ، لمذك 
السظذذوا غذذظي  مذذ  القمذذ  فذذي   ذذننم  قكةإذذا  ذذي األط مذذا األخذذرص   ذذ  الرذذ حر 

  2موالتمر،    يك  الم كدلا في ال يما 

 : فتوى مارفي طالق الثالث
و   فقذت عمذر بذ  الخطذك  ة ذي هللا  صيمذك إاذ  يصذهد   إذت ت ذ  طذظق الذ ظث 

 ابذذذ  اإلسذذظم رذذيخ قذذكمفذذي  لمذذا إذذكتوا سيكسذذا  نذذت وعمذذظ يمذذك ةيا   نكسذذرك لو نذذت 
 واسذذهة يرلمذذا  ظ ذذك للمطلذذ   - قصذذه عمذذر – جلوا ذذت ذلذذ  و ذذ  :  هللا ةسمذذت تيميذذا

 . واسهة  إنك لم   وهو ، يكلطظق
                                                

 صحيح البخاري : كتاب الزكاة ،باب فرض صدقة الفطر،ومسلم :باب زكاة الفطر على المسلمين ... (2)
 صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب صاع من زبيب  (1)
 92كتور القرضاوي ص راجع عوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسالمية للد (2)
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 . يت يإلوا نم عقوبتنم ة ص  نت النكا  ك ر لمك ولك 
 . الصاكيا    ةعحتت ذل  على ووافقت
 صيذت لنذم  كإذش رذيي فذي اسذت ألوا قذه النذكا ج :    فقذكم ، ذل  جلى هو  ركة وقه
    علمذذوا جذا فذذإإنم  نذذت ليقلذذوا   3م علذذحنم فم ضذذك   ا معلذذحن   ضذذحنك   إذذك فلذذو ،  إذذكة

   سذذ :  المذذر ة  جلذذى لذذت سذذبح  ال و إذذت ، وق ذذش واسذذهة تملذذا ال ظ ذذا  وقذذي جذا م سذذهه
 . ذل  ع 
  كإذش الذ ظث    عليذت  خفذى  رذ  ولذم ، ةآهذك لمصذلاا  نذت عقوبذا يذت اإللوام فكك 
 ذلذ  علذى  ضذى بذ  ، واسذهة تأ ذ  يرذر و بي وسلم عليت هللا  لى النبي     في

 فلمذك، هذووا هللا آل ذكق اتخذكذ وهذو ، ذلذ   ذ  النذكا  ك ذر ستذى ، خظفتت     هة
  1م. يت عكقبنم ذل     النكا  ك ر
 . 2مة ي هللا عنت   وتت قب  ذل  على إهم جإت  م

 :وسهم الاؤلفة قنوبهم 
و  كم آخر  ظنر صيت تم حر عك ذ  الو ذك  ،إسذألت  ذ  فتذكوص عمذر ة ذي هللا عنذت 

إصحرك    الو كة  ذي    سذنمنم لم   ط المةلفا قلوبنم ،  وهو  إت  ة ي هللا عنت 
وةد فذذي القذذرآ  ، وقذذكم : ج  هللا  عذذو اإلسذذظم و غنذذى عذذننم  ، ولذذيس ذلذذ  جسذذقكطك 

لذت ، فذإ  النسذذخ قذه اإقطذي بوفذذكة النبذي  ذلى هللا عليذذت  كداومذك لنذها السذنم ،وال إسذذخ
وسذذلم ، بذذ   ذذ   ذذك فذذذي األ ذذر    عمذذرلم  يذذر سكتذذذا جلذذى الذذذتملي  فذذي عنذذذه   ،  

واختيذذذكة  ذذذ  ينررذذذي    يتذذذملف   ذذذر صيذذذت كتذذذا جلذذذى الذذذذتملي   و عذذذه نك ،وتقرةذذذر الا
تترحذذر صيذذت الفتذذوص  ذذ    ذذك  جلذذى  ذذكل  أل  وهذذو  سذذرا ،  صيذذتللنظذذر  أذذكم وللفكر 

 .  ك  و   سكم جلى سكم 
 :التابعون منى األثر

                                                
 أخرجه أحمد في مسند ابن عباس  (3)
 انظر مسند اإلما م أحمد ) مسند ابن عباس ( (1)
  16الطرق الحكمية ص  (2)
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الفقت ع  الصاكيا تكي وهم يإسسك  ،واإهاا ال م  يت بح  ال لمكي فذي  هها وقه  خه
 المختلفا . ال صوة

 :القامدة العارية الخالدة
المرذذذنوةة التذذذي و فذذذي هذذذها األ ذذذر قكعهتذذذت الههبيذذذا قذذذه   ذذذرع  عمذذذر بذذذ  عبذذذه ال وةذذذف

،   1م   تاذهث للنذكا  قضذيا يقذهة  ذك  سذه وا  ذ  فأذوة:ارتنرق في  تب القضذكي 
 وسنرحر جلى ي   األ  لا    عملت السقك .

كتنك   هو  ك ت     حرا    الفقنكي في وإعمكم قكعهة : م ترحر الفتوص لترحر  وتر 
  .المهاهب  خكلفو   وما المههب لطرو   وة  تأهدة لم تك  في     األوما 

 :فتوى ال احبين
 ذ  ذلذ   يذك سنيفذا ة ذي هللا عنذت  ذذك   أحذو رذنكدة  سذتوة الاذكم اكتفذكي يكل هالذذا 

همك  ن ذذذذك ذلذذذذ  فذذذذي عنذذذذه – يذذذذك يوسذذذذف م امذذذذها  –الظذذذذكهرة ، جال        ذذذذكسبيت 
 .الإتركة الكه  بح  النكا

وةقذذوم علمذذكي الانفيذذا فذذي   ذذ  هذذها النذذو   ذذ  الخذذظد بذذح  اإل ذذكم و ذذكسبيت : جإذذت 
 اختظد عصر و  ك  ، وليس اختظد سأا وبرهك  !

وقه خكلف المتمخرو   ذ  علمذكي الانفيذا  ذك إذص عليذت  ومذتنم والمتقذه و   ذننم   
 ذذننم   الرذذيخ ابذذ  عكبذذهي    مخرة  فذذي  سذذكو  عهيذذهة ، و لذذف فذذي ذلذذ  عظ ذذا المتذذ

وذ ذر فذي هذه  الرسذكلا :        حذرا  ذ  األسرذكم  ةسكلتت الرنحرة :   إرذر ال ذرد  
ختظد الو ذذذك  لترحذذذر عذذذرد  هلذذذت ،  و لاذذذهوث  ذذذروةة ،  ولفسذذذكد  هذذذ  تختلذذذف يذذذك

الو ك  ، ياحت لذو يقذي الارذم علذى  ذك  ذك  عليذت  وال ، للذوم  نذت المرذقا والضذرة 
ولخذذذكلف قواعذذذه الرذذذر  المبنيذذذا علذذذى التخفيذذذ  والتيسذذذحر ، ودفذذذي الضذذذرة يكلنذذذكا ، 
 –ج ذكم المذههب  –لنها إرص  رك خ المههب خكلفوا  ك إص عليت المأتنه ،والفسكد 

                                                
  282ابن فرحون  –تبصرة الحكام  (1)
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في  وا ي   حرة بنكهك على  ك  ك  في   نت ، ل لمنم يمإت لو  ك  في   ننم لقكم 
 . 1ميمك قكلوا يت  خها    قواعه  ههرت

 : الاالكي وفي الاذهب
إأذذه ال ظ ذذا  يذذك العرذذكا  سمذذه بذذ  جدةةذذس بذذ  عبذذه الذذرسم  الصذذننكتي  المرذذنوة 
يكلقرافي ينرت في  تكبيت  اإلسركم في تمححو الفتكوص    األسركم   و  الفذروق   علذى 

 وتو  ترحر الارم جذا  ك   بنيك على عكدة ترحرق ،  و عرد لم   ه قكومك .
نصذو  علذى    المأتنذه الاذي  ولذى يكلتقلحذه  ذ  ول   هها  كت    ه  األ وم ي 

المأتنه المحش أل  المأتنه الاي يتأذهد فذي   نذت  ذ  األ ذوة  ذك  قتضذي  رات ذا 
بذ  رحذر فتذوا  لذو  ذك  سيذك .ت ذلذ  ، و ذ  الماتمذ     تتاالتتنكد ، والمحش ال  مرن

مفتذذك  ،  ذذم فاسذذتفتى ال ذذك ي ال ذذكلم فذذي إك لذذا  ذهبذذوا جلذذى  ي ذذه  ذذ  ذلذذ  فقذذكلوا :   جذا
ت األوم وةسذذذت م  إولذذش   ذذذ  تلذذذ  النك لذذذا يكل ذذذك ي  ذذذرة  خذذذرص ، فنذذذ   رتفذذذي يسذذذةال

 ذ   ذرة ألإذت علذى الظذكهر قذه سذكس لذت ذلذ  ، ولذو  لذف السذةام  - الفتوص السكيقا 
 م  – حننذك و ذك ال جرذركم صيذت علذى  سذه يلر  عليت ذل  ، وهذها جذا  كإذش المسذملا 

 مذ  يكتتنذكد ذلذ  الف يذت ، ول ذ  اتتنذكد  فذي وقذش ال به     سمم  ذ  تهيذه ألإذت  
  ك  فتك  قه ترحر عمك  ك   فتك  يت في ذل  الوقش ،

  2مقكم  بو الولحه الركتي :   ول لت األ     
  .   الفتكوص  ي ترحر الو   هد  بحر     ه  ال لم ع    حروقه ةتي ع

 : مال  رحا  هللا 
 سذملا فذي المهوإذا عذ   كوذا وبضذي وتسذ ح  ةسمذت هللا فقذه ةتذي اإل كم  كلذ   ننم 

و ننك المماواق ، وهي  مك   سكو    ر يماوهذك لترحذر اتتنذكد  فحنذك وال تبيا فقط،
. 

 :ومن تغير الفتوى م د أتبام 
                                                

 99ـ 98، وانظر : شريعة اإلسالم صالحة لكل زمان  ومكان ص 125ص  2مجموعة رسائل ابن عابدين ج  (1)
 19رة في أصول الفقه ص اإلشا (2)
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عذ   –المذهاهب األخذرص    ذاك   رحذرهم  ذ  – تعذهد  ذ  علمذكي  ههرذ كمك ةتذي
  في   كإنم . فتكوص  ك  اإل كم  فتى بنك،لتأهد  وتركق تستوتب ذل 

 : مسائل مبد الحايد

ف بذذه الامحذذه الصذذكو   سلذذف يكلمرذذي جلذذى  رذذا ةاتذذظ    ال  فتذذي يمذذههب  كلذذ  
 في  ظث  سكو  :

المسملا األولى : الته يا البيضكي وهي : جذا وته  حش  مسحت ال لوث    أود 
أل إسب جليت د ت غحر  تلرس بنفست ، فقكم : د ي عنه فظ  ووته الرخص اله

، وفتوص  1م، فنه  هي الته يا البيضكي لخلوهك    اللوث ك يهم على ذل  يم
 في القسك ا.  كل  فحنك    الهعوص على   لنك ، صيمر       تمه علحنك

يوته المهعى عليت  تلطخك وتقكبلنك الته يا الامراي وهي  التي فحنك لوث يم  
 .ي القسك ا علحنك نه  ال جرركم ففيكلهم ،  و بحه  آلا قت  ، وإاو ذل  ، 

ألولى فلم  ق  يأوا  القسك ا علحنك غحر  كل  ةسمت هللا وقه  قسم    ك 
، ولهال  سبب ، وهو  إت  ك  ل به  ت فحنكالامحه    ال  فتي فحنك يمههرعبه
عبه الامحه  اس  جليت لا  حه تكة ينودأل غني ، وليس لت واةث ، و ك  الام

على الموق  تك  عبه الامحه فقكم : جإي فمرض الحنودأل ، فلمك  ررد  ،الأواة
تكة ل  وقه  سسنش جلي  ، و إش  حش اآل  وال ير    سه فمك ة       تو ي 

، فقكم : هكق الرنود فمتى عبه الامحه الي ب لت  كل  ا تأ لت قربا و إتفي يت 
فقكم :   د ي عنه عبه الامحه  يركههي  ، فلمك  تيك جلى الحنودأل وتها  في النو 

وقه  ك   ه  الحنودأل  رروفك للركههي  ، غحر    عبه الامحه ي ه ذل      .
 سلف اليواف   كلكك في الته يا البيضكي .  

                                                
  ر.دارا لفك223انظر في تعريف التدمية البيضاء ومذهب المالكية فيها شرح العالمة زروق  على رسالة ابن أبي زيد ص  (1)
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المسذذملا ال كإيذذا : خيذذكة المألذذس فقذذه  ذذك   كلذذ  ال يذذرص األخذذه يذذت م و  لذذت  بذذو 
سنيفذذا   وةذذرص    التفذذرق المقصذذود فذذي الاذذهيت هذذو التفذذرق يذذكألقوام ،و ذذههب 

ل لذم األخذه يخيذكة المألذس لاذهيت ابذ  عمذر وسذهيت عبذه هللا بذ  تمنوة  هذ  ا
عمرو وغحرهمك    األسكديت التي فحنك التصرة  يخيذكة المألذس ، فاذهيت ابذ  

،  1م بي ذك  يكلخيذكة  ذك لذم يتفرقذذك  ال:  صيذت م  رفوعذذك    وةد عمذر ة ذي هللا عنذت
خيذذذذكة  وفذذذذي سذذذذهيت عبذذذذه هللا بذذذذ  عمذذذذرو    النبذذذذي  ذذذذلى هللا عليذذذذت وسذذذذلم ذ ذذذذر

    2م. المألس فقكم : وال  ا  لت     فكةقت خريا     ستقحلت 

و ك   فتذي  ، م إهم في المألس صلش ل به الامحه قضيا    هها القبح  وقه س
فذذمةاد     مخذذه خيذذكة المألذذس فلذذم  مرذذ   ذذ  ذلذذ  ،  يمذذههب  كلذذ  فذذي المسذذملا

 لس . فمقسم يكلاف سكصيك  ال  فتي يمههب  كل  في  سملا خيكة المأ

المسذذملا ال كل ذذا : تنسذذيا القمذذ   ذذي الرذذ حر فذذإ   كلكذذك ةسمذذت هللا  ذذك  يذذرص    
القم  والر حر تنس واسه في الو كة ، وفذي الربذك ، وغحذر ذلذ  ، وقذه إظذر عبذه 
الامحذذه فوتذذه    الرذذ حر فذذي   كإذذت علذذف للذذهوا  ، و   القمذذ  هذذو غذذهاي النذذكا 

لذذ  فذذي هذذه  المسذذملا ، ولذذهل  وهو فضذذ  المط و ذذكق فمقسذذم  ال  فتذذي يمذذههب  ك
 سمحش هه  المسكو   م الَامحه كق   ، وقه إظمنك ي ضنم فقكم :

 لهص  ظث هككنك إظذذك ك           ك عبه الامحه خكلف اإل ك
 تنسيا القم   ي الر حر         ته يا بذذيضذذك بظ إكحر 

  ترك خيكة  ألس وقه سلف     يكلمري ال  فتي يقوم    سلف 

 .  فتي يقوم  كل  في هه  المسكو  ال ظث  أل ال

 :  وابن أبي زيد
                                                

 أخرجه البخاري في كتلب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده ، ومسلم في باب الصدق في البيع والبيان  (1)
 ب خيار المتبايعين .أخرجه أبو داود في با (2)



-21- 

و  ذ  ذلذذ   ذذك سصذذ  لي ذذكم  بذي  امذذه بذذ   بذذي  ةذذه القحرواإذي فإإذذت لمذذك استذذكج فذذي 
  ك ذذت  ذذ   يسذذبب  ذذك  ذذك  يتنذذهد  هذ  السذذنا فذذي -  نذت جلذذى    يتخذذه  لرذذك للاراسذا 

ب للاراسذا ، فقذكم : اتخه  فقح  لت : لقذه  فتذى  كلذ  يار ذا اتخذكذ الكلذ –المبتهعا 
 ةسم هللا  كلكك لو  ك  في   كإنك التخه  سها  كةةك .

 : لنشافعي مذهبانو 

 و    و   األ  لا و رنرهك فذي ترحذر الذر أل والفتيذك  ذك ارذتنر بذح  ال لمذكي  ذ   إذت
 ههرذت القذه م ، و ههرذت الأهيذه ، فمههرذت   ذههرك  : ةسمذت هللا كك  لي كم الرذكف ي

م  فرحذذر اتتنذذكد  القذذه م عنذذه ك  ذذك  يذذكل راق ، و ههرذذت الأهيذذه عنذذه ك اسذذتقر يمصذذر
 وهنك يتهاخ  عك ظ الو ك  والمرك   .

 وفي الاذهب الح بني :

إكلش هه  القكعهة    التم ح  والتو ي  على يه ي    عذظم هذها المذههب  ذكب   
 آخر م وقه تقهم طرد    ذل   . سه م تنلت على يه ال يم وريخت  ك ل

 :العامل الثاذي : اختالف األمك ة 
نذا فذإ  ي ذ  األسرذكم قذه يت لذ  و   ال وا   المذة رة فذي الفتذوص اخذتظد األ ر

،  مذذك     خكطرذذا النذذكا و سذذلو  تو ذذح   تختلذذف  ذذ   رذذك  جلذذى  رذذك  يم ذك 
 ولذهل  ،د األ رنذا ي ذح  االعترذكةيت اخذتظيةخه ص ينرري     الم كإي جلحنم   ر

 -عبذذه الذذرسم  بذذ  عذذودرذذواهه وا ذذاا  ذذ  فنذذم سذذلف هذذه  األ ذذا ،  ننذذك:    
النذكا      اذهث -ة ذي هللا عنذت -لمك  ةاد عمر ب  الخطذك  -ة ي هللا عنت

لحبذذح  لنذذم رذذم   - ذذ    ذذوة سيكسذذا األ ذذا  ر  ذذر خطحذذفذذي الاذذف يذذوم عرفذذا فذذي 
يذ  عنذه جلذى عمذر ، و ذ  سذحتولى الخظفذا الخظفا ، و ي  بوةي  بو يرذر، و 

 رلذذب عليذذ  ةعذذذك   تذذذى عمذذر فقذذكم : ال تف ذذذ  ، جإذذ  فذذي الموقذذذف  -ي ذذه عمذذر
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م  أل المهينذذذا   فذذذتخلص   فذذذظ تذذذتكلم بنذذذها ستذذذى ترتذذذي جلذذذى داة السذذذناالنذذذكا ،
ه ينوم الكظم على  نك لت ، وةو ذي ئيكلمنكترة  واألإصكة فق   ك رئش ، فاحن

ة ي هللا عنت ع  ة  ت ، فلمك تكي المهينا قذكم ابذ   عمرفي  وا  ت ، فتنك م 
عركا فرهوق جلى المنبر فألسش عنه  ألكو   وم السك  ح  ، فقكم عمذر علذى 

 المرنوةة في الصاياح  وغحرهمك .المنبر فخطب خطبتت 

 قوام ال لمكي بنكي علذى  صيت الفتوص  و اختلفش لمك ترحرق صيتي   األ  لا  وهه   
  رنا :اختظد األ 

 : ج س زكاة الفطر

  ذكعك الفطذر  ذهقا فرض: } وسلم عليت هللا  لى لنبيج الفطر:فإ  ذل    كة   
   1م{  قط     كعك  و  بحب     كعك  و ر حر     كعك  و تمر   

 فإإمذك ذلذ  غحذر قذوتنم  الذا  و بلذه  هذ  فم ذك ، المهينذاقذوق  هذ   غكلذب  كإش وقه
  ذذذذ  ذلذذذذ  غحذذذذر  و التذذذذح   و واألة  الذذذذهةة مقذذذذوتن  مذذذذ  ، قذذذذوتنم  ذذذذ   ذذذذك  علذذذذحنم
 فطذرتنم  خرتذوا والسذم  واللاذم  ذكللب  الابذو  غحذر    قوتنم  ك  فإ  ، الابو 

  قذذكم ال الذهأل الصذذوا  وهذو ، ال لمذكي تمنذذوة قذوم هذذها ،  ذك   ذك  كونذذك قذوتنم  ذ 
 مو واسذكتن ال حذه يذوم المسذككح  خلذا سذه المقصذود جذ ؛م  مذك قذكم ابذ  ال ذيم   يرحذر 
 صيذت  صذ  لذم وإ  الذهقح  جخذراج صيأوئ  هها وعلى ، بلههم  ه   قتكتت  ك تنس   

 اتخذكذ   تذكدو    روإذوا لذم القذوم أل  المخرتذا األإذوا  تلذ  علذى إص وإإمك، الاهيت
  ذك  لمذك ولنذها ؛ السذنا سذكور  قذوتنم ال حذه يوم قوتنم  ك  ب  ، ال حه يوم األط ما

  1موالم تر القكإي  ننك  ط موا      روا  كسياأل لاوم    النار عحه يوم قوتنم
 

                                                
 هو في الصحيحين )وسبق تخريجه ( (1)
 163ص 3إعالم الموقعين ج  (1)



-23- 

 :وصاع التار في الا راة
  عظقذذا يمذذك  قذذكم فحنذذك :  سذذملا المصذذراة فذذإ التذذي الخذذتظد األ ذذكك  و ذذ  األ  لذذا

:  فقحذ  ،  اللذب  بذهم تمذر  ذ   ذك  ةد علذى نذكفح إص وسلم عليت هللا  لى النبي
 يذكلتمر  هلذت  سذمي لذم الذهأل المصذر فذي ستذى ، األ صذكة تميذي فذي عذكم سرذم هها
 جخذذذراج  أذذذوونم وال ، التمذذذر  و ذذذي فذذذي الصذذذك  قيمذذذا جخذذذراج صيأذذذب ؛ ة و  وال قذذذط

 فذذذي التمذذذر هذذذةالي وت ذذ  ، والانكبلذذذا الرذذذكفعيا  ك ذذذر قذذوم وهذذذها ، قذذذوتنم  ذذذ   ذذك 
 للفذح اتركعذك ف حنذو  ، ت بذها فأ لذو  ، سذوا    أذوئ  ال التمذر   كة في  كلتمر المصراة 
 ذلذ  قذوق  ذ   ذك   و ذي  ذ  فذي  خذرج بذ :  فقذكلوا ، آخرو   وخكلفنم ، النص
 قذذوتنم  ذذك  وإ  ، بذذر  ذذ   ذذك  البذذر قذذوتنم التذذي الذذبظد فذذي صيخذذرج ؛ الركلذذب البلذذه
  تذذو   و ذذ ت فذذي  ذذكلتمر عنذذههم والتذذح  الوبحذذب  ذذك  وإ  ،  ة   ذذ  فصذذك  األة 
 .الصاي  هو وهها ،  نت  ك 
 ، البلذه قذوق غكلذب  ذ   رذو   الصذك     سمالقك اب  ةوص :  الولحه  بو القك ي قكم
 هذذذها  لفذذك  ي ذذذ  فذذي وةد  إذذذت ووتنذذت:  ذلذذذ  سرك ذذا ي ذذذه ، الأذذواهر  ذذذكسب قذذكم

  إت على المرنوةة الروا ا في التمر  ك  ت حح  صيام  ؛ ط كم     ك  الاهيت
 . البله ذل  قوق غكلب

 و صذذذلاا الرذذذكة   قصذذذود جلذذذى  قذذذر  هذذذها    ةةذذذب والقذذذكم ابذذذ  ال ذذذيم ةسمذذذت هللا  
  1م  و  ت في التمر     ك  قيما ج أك     المت كقهي 

 في أرض الغزو الحد مدم إقامة

و   األ  لا المرتملا علذى اعترذكة اخذتظد المرذك  :  ذك وةد  ذ  الننذي عذ  جقك ذا 
الاذذهود فذذي الرذذوو ، وقذذه م إنذذى النبذذي  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم عذذ  قطذذي األيذذهأل فذذي 

 خرذذيا الرذوو فذي جقك تذت عذ  يإنذ وقذذه ، ت ذكلى هللا دسذهو   ذ  سذه فنذها  2مالرذوو   
                                                

 164المرجع السابق ص  (1)
 أخرجه أبوداود في الحدود ، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع . (2)
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  ذذكسرت لاذذوق   ذذ  تذذمخحر   و ت طحلذذت  ذذ  هللا جلذذى  يرذذ  هذذو  ذذك عليذذت يترتذذب   
 إذذص وقذذه ، وغحذذرهم وسه فذذا الذذهةداي و بذذو عمذذر قكلذذت  مذذك وغضذذرك سميذذا يكلمرذذر ح 

 ال الاذهود    علذى اإلسذظم علمذكي  ذ  وغحذرهم واألو اعي ةاهوةت ب  وإساكق  سمه
  أنذت سذرق  قذه الرذواة   ذ  برت   ةطكة ب  يرر  تى}  وقه  ، 3مال هو  ةض في تقكم
 فذي األيذهأل تقطي ال:   قوم وسلم عليت هللا  لى هللا ةسوم سم ش  إي لوال:  فقكم
  2م{  يهك لقط ش الروو

 :اختالف األحوال:العامل الثالث 
ي الذهواي للمذرة  عم  المفتي  رذرت رذيي ي مذ  الطبحذب فكمذك    الطبحذب ال   طذ

ستى  فاصت وة رد سكلتت الصايا وتم حراق الهواي الماتملا عليت ، فكهل  الف يذت 
قبذذ       طذذذي فتذذذوا  للسذذذكو   اتذذكج جلذذذى      ذذذرد سكلذذذت ستذذى تكذذذو  فتيذذذك   اققذذذا 

بحذذرا ،  ذذ  وتذذو  للمصذذلاا المذذرادة للرذذكة  ، ذلذذ     المسذذتفتح   ختلفذذو  اختظفذذك  
 :  ت هدة ،  ننك

 الهوافي : 
م  الم لوم    المستفتح  تختلف دواف نم جلى السةام اختظفك  بحذرا، فمذننم  ذ  ف

 سمم يررض الت لم ال  ك ر، و ننم     سمم إلبرا  إفست ولفش االإترك  جليذت، ، 
 ... و ننم     سمم إلسراج المفتي و اكولا جفاك ت

  :واألو كد   1
لسذذذذ يم، و ذذذذننم الرذذذذذيخ وااختظفذذذذك  بحذذذذرا فمذذذذننم الصايا كمذذذذك تختلذذذذف  و ذذذذكفنم

  والمسكفر.الفقحر ، و ننم الم يم و لرك ، و ننم الرني وا
 القراو  : 3

القراو  واأل كةاق الاكفا ير  سكو  ، فم  السكولح     تلوا عليت سذيمك هها  ي 
 التقوص و  كةاق الصظا ، و ننم     ظنر عليت غحر ذل   ...

                                                
 153ص 3إعالم الموقعين ج (3)
 .سنن أبي داود ، باب في الرجل يسرق في الغزو...  )الحدود( (2)
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ا فإ  الارما هي و ذي الرذيي و  رفا  ك ينكسب    سكلا يمفردهك هوالارم  
نذك هذها في  الت المنكسب ، و    ت  ذلذ  سذمحش السذنا سرمذا ألإنذك يتضذ  فح

 الم نى تمكم االتضكا  
 وبنكي على تل  الم رفا  صهة المفتي فتيك  في    سكلا يمك ينكسبنك .  

 وهها  ستهعي  نك اإلركةة جلى    الفتكوص يكعتركة  ت لقنك قسمك  :
 

   : :فتوى األعيان القسم األول
ستذذى   ذذرد  هذذم  عننذذك وهذذي التذذي  سذذمم عننذذك  فذذراد فذذظ  سذذي المفتذذي     أحذذب 

األ وةالمت لقا يكلسكو   مك لت تذم حر فذي الفتذوص ، وهذي  مذك ذ ذر ابذ  فرسذو   م 
فنذه    ذذوة ال اق ذت   جذا  تذكك  سذتفش فذظ تفتذذت ستذى تسذملت عذ  بلذذه  و ههرذت وو 

الرذذذكطبي  ةلفذذذا  ذذذ  قضذذذحتح  :  بذذذرص رذذذرعيا،  بذذذه  ننذذذك أل  الفتذذذوص  مذذذك قذذذكم
و ذررص واقعيذا ، و ذ  سرذم رذرعي  ةلذف  ذ  قضذحتح  ، قضذيا  بذرص رذرعيا 

، و ك ر  ك تترذكي  رص واقعيا وهي الواقي الهأل سص  وهي الهلح  ، وقضيا  ر
فتذذكوص الفقنذذكي يسذذبب اخذذتظد تصذذوةهم للنك لذذا والواقذذي ، و ذذ   ذذم  ختلفذذو  فذذي 

هذذي  ذذ  يذذك  الرذذنكدة  و  ذذ  يذذك  الروا ذذا ، هذذ  هذذي  ذذ  المسذذملا م ذذ ظ  هذذ  
 البحو   و    اإلتكةاق ، ه  هي    اإلتكةة  و   الأ كلا .

ذل     المفتي سح   صهة فتوا  دو   راعكة لاكم السكو  التي تررلنك  أموعا 
   المترحراق  ننك المت ل  يرخصت ، و ننك المت ل  ببئتت و ركإت وواقي النكا 

 مذذك ترذذحر جلذذى ذلذذ   ، اذذهث بذذهل  فو ذذى وةذذةدأل جلذذى فتنذذا إإذذت قذذه ذذ  سولذذت ف
موسذم م فذي ال النكا  ي عمر سح   ةاد     اهث ب  عود  قصا عبه الرسم 

   .وقه سرقش 
 :القسم الثاذي : الفتوى العامة 
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وهي    يك  الاسرا صيأب علذى  هذ  ال لذم جذا سصذ   ذك  قتضذي جفتذكي وبيكإذك 
ت ولذذذو لذذذم  سذذذملنم  سذذذه عذذذ  ذلذذذ  ، وذلذذذ   ذذذ  ال يذذذكم للاذذذ     يرذذذكدةوا صيفتذذذوا صيذذذ

يكلقسط وال هم ، وقه  خه هللا علحنم ال نه بهل  فقكم ت كلى م وإذ  خه هللا  ح كق 
، وقذذذكم ت ذذذكلى م ج  الذذذهي    1مالذذذهي   وتذذذوا الكتذذذك  لتبحننذذذت للنذذذكا وال تكتموإذذذت  

الكتذك   ولئذ   رتمو   ك  إولنك  ذ  البحنذكق والنذهص  ذ  ي ذه  ذك بحنذك  للنذكا فذي 
،  فنذها  مذك يت لذ  يكلاسذرا فذي الفتذوص ، وقذه  2ميل ذننم هللا وةل ذننم الظعنذو    

 ذ   ذذتم علمذك  لأذذم يذوم ال يك ذذا  م ذ  عذ  النبذذي  ذلى هللا عليذذت وسذلم  إذذت قذكم
  3مبلأكم    إكة 

وهها  قتضذي     رذو  المفتذي  اتسذرك جذا سصذلش   ذا إك لذا وبذكألخص النذوا م 
 وا م االتتمكعيا واالقتصكد ا والسيكسيا ال ك ا .ال ك ا ،  كلن

عي وةرترك النوعك  في  روةة    تكو  الفتوص فحنمك  اققذا للمقصذه الرذر     
     تلب المصلاا ودةي المفسهة .

، فقذذه إذذص  - مذذك  رذذرق سذذكيقك -التفصذذحظق  ترحذذرة يرذذر   بحذذروسحذذت  كإذذش 
 .طر ق  وتركق ترححرهك  ه  ال لم على  ني ال ركق على فتوص واسهة جذا  ك

، بهيا     ةكدتذت فذي اإلتكيذا علذى  وقه  مخه اعتركة سكم السكو   ي كدا  ت هدة 
 . عنت ك سمم 

 ، و وال جلى اإلعراض ع  جتكبتت جذا تطلذب األ ذر  - جذا اقتضى األ ر ذل   -
جإذذك ،   ذكم األوم :     إكسذك سذملوا النبذي  ذلى هللا عليذت فقذكلوا    ذك ةسذوم هللا ذلذ  

إر ذذب الراذذر وإامذذ    نذذك القلحذذ   ذذ  المذذكي فذذإ  تو ذذمإك يذذت عطرذذنك  فنتو ذذم يمذذكي 
فقذذه  ذذك    4ماذذرا فقذذكم  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم   هذذو الطنذذوة  ذذكؤ  الاذذ   حتتذذت   الر

الأوا  المركرر ع   سملا هةالي هو قولت  لى هللا عليت وسلم   هو الطنوة  كؤ  
                                                

 187آل عمران  (1)
 159البقرة  (2)
ب أخرجه الطبراني في الكبير ، وأخرجه أبو يعلى والطبراني بلفظ آخر رجال سنده رجال الصحيح ) من سئل عن علم فكتمه ) مجمع الزوائد ، با (3)

 فيمن كتم علما (
 أخرجه مالك في الموطأ ، باب الطهور للوضوء ، وأهل السنن ... (4)
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ر  الاذذ   حتتذذت   سذذح  ة ص     ذذ  تنذذ    ذذكد الارذذم اآلخذذ  -ل لذذت  –  ، ولكذذ  
طنوةةا  كي الرارهو  سرص يم   أن  سذ   حتتذت ، ولمذك  ذك  هذةالي   يتكذرة  ذننم 

و  حذذرا  ذذك ت ذذرض الاكتذذا لمذذ  ير رذذت فذذي االإتفذذك  يمذذك  طفذذو علذذى الراذذر ،ة ذذو  
سذطات  و  قذهد علذى رذذكطئت  ذ  سحواإذت ، لذم يذذرد النبذي  ذلى هللا عليذت وسذذلم    

  1مهه  الفكوهة . فوق علحنم 
و  ذك الم ذذكم ال ذذكإي  فمذذ   ك ذذر النذذكا  تكي ذذا لرسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم عبذذه 

     2مفقذه ةوص الرخذكةأل فذي  تذك  األد   ذ   ذايات عنذت هللا ب  عمر ة ي هللا
: اإظذروا جلذى الر ذوض فقذكم ابذ  عمذرةتظ     ه  ال راق سمم اب  عمذر عذ  دم 

وقذذه قتلذذوا ابذ  ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذت وسذذلم ، وقذذه هذها  سذذمم عذذ  دم الر ذوض ، 
،  3مسذذذم ش ةسذذذوم هللا  ذذذلى هللا عليذذذت وسذذذلم  قذذذوم :  همذذذك ةةاكإتذذذكأل  ذذذ  الذذذهإيك   

و    هها الأوا   و الرد  صذل  لمذ  هذو  تلذرس يم صذيا يذكهرة ، هذي  كبذر  ذ  
 ذم  سذمم  تل  التي  ستفتي عننك ، و   ذلذ      رذو   ذكفرا   كإذها  و  نكفقذك فذكترا

وقذذه قذذكم ت ذذكلى لنبيذذذت  4معذذ   سذذكو  الذذهي  الفرعيذذا السذذذنلا  مإذذت فذذرس  ذذ  ال ظذذذكوم 
 ذذلى هللا عليذذت وسذذلم م فذذمعرض عمذذ  تذذولى عذذ  ذ رإذذك ولذذم يذذرد جال الايذذكة الذذهإيك   

  5م
ال نذذه  ستذذى إضذذر  ي ذذ  األ  لذذا التذذي ترحذذرق فحنذذك  ، وال إذذههب ي حذذها عذذ  هذذه

   اك  ةسوم هللا  لى هللا عليت وسلم  الفتوص يسبب اختظد األسوام عنه
 

 فتوى مار في مام الاجامة :
و    رذنر    لذا ذلذ  عنذه ال لمذكي فتذكوص عمذر بذ  الخطذك  التذي اعتبذرق تم ذحظ 
عمليذذك لمبذذه  ترحذذر الفتذذوص بترحذذر  وتركتنذذك ،   ذذ  فتذذوا  ة ذذي هللا عنذذت بذذهةي القطذذي 

                                                
 101يا  ومناهج اإلفتاء د . محمد األشقر  ص راجع الفت (1)
 صحيح البخاري ، كتاب األدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته  (2)
 وانظره في كتاب المناقب من صحيح البخاري ، باب مناقب الحسن والحسين  (3)
 103الفتيا ومناهج اإلفتاء  (4)
 29النجم :  (5)
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   ال قطذذي فذذي عذذكم سذذنا   المأكعذا ، فقذذه ةوأل عنذذت  إذذت قذكم : عمذ  سذذرق فذذي عذذكم 
غلمذذك  لاكطذذب بذذ   بذذي بلت ذذا جليذذت والسذذنا : القاذذط والأذذه  ، ولذذها فإإذذت سذذح  ةفذذي 

إكقا لرت      وةنا فذمقروا علذى  إفسذنم  ةسذ  جلذى عبذه الذرسم  بذ  سكطذب  سرقوا
فأكي فقكم لت : ج  غلمك  سكطب سرقوا إكقا ةت      وةنذا و قذروا علذى  إفسذنم ، 

  حر ب  الصلش   اذهذب فذكقطي  يذهينم ، فلمذك ولذى ةدهذم عمذر   م قكم عمر :    ك
،  م قكم :   ذك مهللا لذوال  إذي  علذم  إكذم تسذت ملوإنم وتأي ذوإنم ستذى ج   سذههم لذو 
 ك   ك سرم هللا عليت س  لت لقط ش  يهينم ، و  م هللا جذ لم  ف   فألغر ن  غرا ذا 

 ةةهق  ن  إكقت   ك  وإذي توت   م  خكطب عبه الرسم  ب  سكطب    م قكم يرم 
ا قكم يمةب مكوا ، قكم عمر : اذهب فمعطت  مكإي  كوا . والب  ال يم ت لحذ  تمحذ  
على هه  القصا إقتطف  نت  كيلي :  وهذها  اذ  ال يذكا و قتضذى قواعذه الرذر  
فذإ  السذنا جذا  كإذش سذنا  أكعذا ورذهة ، غلذب علذى النذكا الاكتذا والضذروةة فذذظ 

 ذذروةة تذذهعو  جلذذى  ذذك  سذذه يذذت ة قذذت وةأذذب علذذى  ذذكسب   رذذكد  سذذلم السذذكةق  ذذ 
 المكم بهم ذل  لت ج ك يكل م   و  أكإك على الخظد في ذل  .

والصذذاي  وتذذو  بهلذذت  أكإذذك ، لوتذذو  المواسذذكة وإسيذذكي النفذذوا ،  ذذي القذذهةة علذذى 
ذلذذ  ، واإلي ذذكة يكلفضذذ   ذذي  ذذروةة الماتذذكج ، وهذذه  رذذبنا قوةذذا تذذهة  القطذذي عذذ  

ال سذذيمك  ،ي  قذذوص  ذذ    حذذر  ذذ  الرذذرت التذذي يذذه رهك   حذذر   الفقنذذكيالماتذذكج ، وهذذ
وهو  مذو  لت في  ركلرا  كسب المذكم علذى  ذك  سذه ة قذت ، وعذكم المأكعذا  ر ذر 
فحنذذك الماذذكوةف والمضذذطرو  ، وال يتمحذذو المسذذترني  ذذننم السذذكةق لرحذذر سكتذذا  ذذ  

 عليت الاه يم  ال  أب عليت فهةئ . غحر  فكرترت     أب 
و  نذى هذها :  1مجذا يك     السكةق ال سكتا يت وهذو  سذتر  عذ  السذرقا قطذي  إ م

  ذذظ لوتذذود الرذذبنا التذذي     عمذذر لذذم  سذذقط الاذذه ي ذذه وتوبذذت ، بذذ  هذذو لذذم ي بذذش
  2م . وتبش دة  

                                                
 163ص 3إعالم الموقعين ج (1)
 101مل السعة والمرونة صعوا (2)
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 :  تأخير جباية الزكاة
و ذذ     لذذا هذذها الفقذذت   ضذذك لذذهص عمذذرب  الخطذذك  ة ذذي هللا عنذذت  إذذت  خذذر ترك ذذا 

فذذي عذذكم المأكعذذا المذذه وة ستذذى يذذووم القاذذط وةنذذوم المطذذر وةتذذوافر    ذذكة المكرذذيا
  ج  :المرعى فقذه تذكي فذي  تذك  األ ذوام ألبذي عبحذه إقذظ عذ  ابذ   بذي د ذك  قذكم 

 -إذوم علذحنم الايذك وهذو المطذر – خر الصذهقا عذكم الر ذكدة فلمذك  سيذك النذكا  عمر
وال قذذذكم   3ميذذذكآلخر   ي  نذذذي فقذذذكم : اعقذذذ  فذذذحنم عقذذذكلح  فكقسذذذم فذذذحنم عقذذذكال واوتنذذذي

   سرما عمر وةفقت يكلرعيا فنو لم  سذقط الو ذكة ، وإإمذك  ذل  ، و ك  هقا ال كم
 تركيتنك ستى ال يره   ةبك  المكم.  خر

 :فتوى مثاان بالتقاط ضالة اإلبل 
و   ي ه عمر تأهدق  سوام اقتضش    الصاكيا     فتوا فتكوص  خكلفا لمك  ك  

ألوم ، و ذذذ  تلذذذ  الفتذذذكوص فتذذذوص   حذذذر المذذذة نح  ع مذذذك  عليذذذت الو ذذذي فذذذي الذذذو   ا
ة ي هللا عنت يكلتقكا  كلا اإلب  فقذه  ذك  الرذم  فحنذك علذى عنذه النبذي  ذلى هللا 

ي  ذلى هللا عليذت عليت وسلم و بي يرر وعمر    ال   رض لنك لمك علم       النب
كي نك وو كيهذذذذك  ذذذذم عرفنذذذذك سذذذذنا ، فذذذذإ  تذذذذ: اعذذذذرد عفك ذذذذسذذذذئ  عذذذذ  اللقطذذذذا، فقذذذذكم

 ذكسبنك ، وإال فرذذمإ  بنذك ، وسذذئ  عذذ   ذكلا الرذذنم فقذذكم : هذي لذذ   و ألخيذذ   و 
تذرد المذكي  ،سذقكؤهك وسذهاؤهك ، فقكم  كلذ  ولنذك ا   نذك اضكلا اإلب قح  ف،  للهوب 

، فكستمر ال م  على هها الناذو ستذى  ذك    ذك   1مةبنك  وتمك  الرأر ستى يلقكهك
    2متكي  كسبنك  عطي  مننك م ر بت رةفنك  م ترك  ، فإذافع مك  

 : وفتوى مني أيضا
فذإ  علذي بذ   بذي طكلذب وافقذت  –ة ذي هللا عنذت  – ذه ع مذك  وترحر الاذكم قلذحظ ي

 في توا  التقكا  كلا اإلب  سفظك لنك على  كسبنك ، ولكنت ة ص  إت قه  رو  في

                                                
 374األموال ص  (3)
 البخاري : كتاب المساقاة  ، باب شرب الناس والدوا ب من األنهار ، ومسلم : كتاب اللقطة  (1)
 أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب األقضية ، القضاء في الضوال . (2)
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  ذذذرة يذذذت أل  الذذذ م  ال  رنذذذي غنكيهذذذك -ج  تذذذكي -بي نذذذك وإعطذذذكي  مننذذذك لصذذذكسبنك
تذكي  جذا المسلمح  ستذى كم ة ص التقكطنك واإلإفكق علحنك    بحش  بهاتنك ، و    م
 . 3مةبنك  عطحش لت
 : تضاين ال  اع

و  ذذكم آخذذر  ذذ  فقذذت الصذذاكيا ة ذذي هللا عذذننم  ترحذذرق صيذذت الفتذذوص عمذذك  ذذك  فذذي 
الكذذذذظم  –  فذذذذإ  الخلفذذذكي الرارذذذذهي   الصذذذذنك  هذذذذو المت لذذذذ  بتضذذذمح ،و ال نذذذه األوم 

قذذكم علذذي ة ذذي هللا عنذذت :ال  صذذل  النذذكا فقضذذوا بتضذذمح  الصذذنك  ، – للرذذكطبي
جال ذاك ، ووتذذذت المصذذذلاا صيذذذت    النذذذكا لنذذذم سكتذذذا جلذذذى الصذذذنك  ، وهذذذم  رحبذذذو  
علذذى األ ت ذذا فذذي غكلذذب األسذذوام ، واألغلذذب علذذحنم التفذذرةط وتذذرك الافذذح ، فلذذو لذذم 

  سه   رة  : ي بش تضمحننم  ي  سيس الاكتا جلى است مكلنم ألفضى ذل  جلى
ج ك ترك االستصنك  يكلكليا ، وذل  ركق على الخلذ  ، وإ ذك      ملذوا وال  ضذمنوا 
ذلذذذذ  بذذذذهعواهم النذذذذظك والضذذذذيك  ، فتضذذذذيي األ ذذذذوام ، وةقذذذذ  االستذذذذرا  ، وتتطذذذذرق 
الخيكإذا ، فككإذذش المصذذلاا التضذمح  . هذذها   نذذى قولذت ال  صذذل  النذذكا جال ذاك   

   1م
 لقاتل :توبة افتوى ابن عباس في 

ة ذي  –و   األ  لا الوا اا لترحر الفتوص بترحر الاكم  ذك تذكي عذ  ابذ  عرذكا 
في توبا القكت  فقه ةوص اب   بذي رذحرا يإسذنكد ةتكلذت  قذكق :      ةتذظ  –هللا عنت 

تكي جلى اب  عركا فقكم :  لم  قت   ة نك توبا ا قكم : ال . جلى النكة!فلمك ذهذب 
فمذك يذذكم الحذوم ا قذكم : جإذذي  سسذرت  رضذذرك  ،نذذش تفتحنذكقذكم لذت تلسذذكؤ  :  ذك هرذها  

 . 2م يرةه     قت   ة نك صر  وا في   ر  فوتهو   هل   

                                                
 تاريخ الفقه اإلسالمي د محمد يوسف موسى  (3)
 401االعتصام  (1)
 نف ابن أبي شيبة ) من قال ليس لقاتل المؤمن توبة (مص (2)
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فقه  سس اب  عركا    هها الرت  تكي ليست لم ع  يك  التوبا هذ   فذت  لذت ي ذه  
   ينفذه  ذذك هذذو عذك م عليذذت  ذذ  القتذذ  فسذه عليذذت ذلذذ  الطرةذ  ، ستذذى ال يتذذوةا فذذي 

، ولذذو  إذذت تذذكي  ي ذذه    اةتكذذب هذذه  الأرةمذذا وهذذو إذذكدم لفذذت  لذذت يذذك    وبقذذا القتذذ 
 األ   .

 : في مهد التابعين ومن بعدهم
وقه سصلش في عنه التكي ح     لا عهيهة لترحر الفتوص     جفتكونم يأوا  التس حر 
لمك اقتضك  ذل   ذ  دفذي الضذرة عذ  النذكا يسذبب ترحذر  سذوام النذكا عمذك  كإذش 

 نبي  لى هللا عليت وسلم .عليت في عنه ال
وقذذه ةوةذذش عذذ  عمذذر بذذ  عبذذه ال وةذذو فذذي ذلذذ   لمتذذت المرذذنوةة :   تاذذهث للنذذكا 

 -ة ذذي هللا عنذذت -وهذذو إفسذذت  موقذذه تقذذه ش   قضذذيا يقذذهة  ذذك  سذذه وا  ذذ  الفأذذوة  
كذذك   قضذذذي فذذذي المهينذذذا يرذذذكهه واسذذذه وةمذذح  ، فلمذذذك اإتقذذذ  جلذذذى الرذذذكم لذذذم  قبذذذ  جال 

 د  سوام النكا هنكك ع   سوام المهينا . ركههي  لمك ة ص    اختظ
 : فتوى مال  لنرشيد

و      لا هها الفقت  ك ذ ر  اإل كم الركطبي  نسوبك جلذى  اذي بذ  يرحذر قذكم سنذت 
الررحه في  مح  ، فأمي ال لمكي فمتم وا    عليت عتذ  ةقرذا ، فسذمم  كلكذك فقذكم : 

 .  1م يكم  ظ ا   كم
 لاذكم الخليفذا  قبذ   ك ذر  ذ  توتيذت ، ل لنذك إكتفذيوفي هذه  الفتذوص اعترذكة خذكص  

سحذذت علذذ  علذذى هذذه   القصذذا يقولذذت :    كطبي إفسذذت يمذذك  رذذكة جليذذت الرذذ  ذذ  ذلذذ  
واتر ت على ذل  جساكق ب  جبراهيم    فقنكي قرطرا   فلن ذرد وتذت اتركعذت لذت  مذك 

 سكقت الركطبي ي ه ت ليقت ذل  ، قكم :
 : فتوى إسحاق بن إبراهيم القرطبي

                                                
 397االعتصام : (1)
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  سرى اب  يرروام    الارم   حر المة نح   ةس  جلى الفقنكي وركوةهم في  سذملا 
إولش يت ، فه ر لنذم عذ  إفسذت  إذت عمذه جلذى جسذهص  راومذت ووطئنذك فذي ة ضذك  ، 
فذذمفتوا يكإلط ذذكم ، وإسذذاكق بذذ  جبذذراهيم سذذككش . فقذذكم لذذت   حذذر المذذة نح  :  ذذك  قذذوم 

قوم يقذولنم ، و قذوم يكلصذيكم ، فقحذ  لذت : الريخ في فتوص   اكيت ا فقكم لت : ال  
 ليس  ههب  كل  اإلط ذكم ا فقذكم لنذم : تافظذو   ذههب  كلذ  ، جال  إكذم ترةذهو  
 صكإ ا   حر المة نح  جإمك   ر يكإلط كم    لت  كم ، و  حر المة نح  ال  كم لذت 

يذت ، جإمك هذو  ذكم بحذش  ذكم المسذلمح  ، فمخذه يقولذت   حذر المذة نح  ، ورذرر لذت عل
  1م !

 الرابع : تغير العوائد:العامل 
األسرذذكم ، فذذإ    حذذرا  ذذ  المسذذكو   بنذذي  الم لذذوم    لل ذذرد  ذذهخظ  بحذذرا فذذيفمذذ  

علذذى ال ذذكدة وال ذذرد ، وهذذه  ال بذذه    تترحذذر جذا ترحذذر ال ذذرد الذذهأل اإبنذذش عليذذت ، 
 ذي ترحذر  قوم اإل كم القرافي ةسمت هللا :   ج  جتراي األسركم التي  ه ة نذك ال واوذه 

تلذذ  ال واوذذه  خذذكلف ليتمذذك  ، وتنكلذذا فذذي الذذهي  ، بذذ   ذذ   ذذك فذذي الرذذرة ا يترذذي 
ال واوه يترحر الارذم صيذت عنذه ترحذر ال ذكدة جلذى  ذك تقتضذيت ال ذكدة المتأذهدة ، ولذيس 
هذذها تأهيذذها لظتتنذذكد  ذذ  المقلذذهي  ستذذى  رذذترا صيذذت  هليذذا االتتنذذكد بذذ  هذذه  قكعذذهة 

  1م إتر نم فحنك    غحر استئنكد اتتنكد  علحنك ، فنا اتتنه فحنك ال لمكي و تم وا
 ، 

 :أمثنة لتأثير تغير العرف في الفتوى 
سحت ج   غلب  ك  ضر    كال لترحر الفتوص يتص  ،   لا هه  المسملا   حرة وفحرة 

عنه الاهيت ع  ترحر الو ك  والمرك  هو ترحر  بنك بوتت  ك،أل  الم نى المظسح 
لذهل   مكمكسذرقش اإلرذكةة جليذت  ،و ك يتص  بنك     سوام النكا األعراد وال كداق

ر  اإل ذذكم ابذذ  عكبذذهي  فذذي ي ذذ  األ  لذذا علذذى وتذذت اإلتمذذكم  مذذك ذ ذذيذذإيراد إكتفذذي 
                                                

 المصدر السابق ) الصفحة نفسها ( (1)
 218اإلحكام ص –القرافي  (1)
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، فنقذذوم ج   مذذك ترحذذرق صيذذت الفتذذوص لترحذذر ال ذذرد المسذذكو    إرذذر ال ذذرد  ةسذذكلا :
 التكليا :

لانفيذذا ي ذذه اإل ذذكم و ذذكسبيت علمذذكي ا  فتذذى االسذذتئأكة علذذى ت لذذيم القذذرآ  ، فقذذه -
 خذذه األتذذرة علذذى ت لذذيم القذذرآ  الإقطذذك  ال طك ذذك التذذي  كإذذش لم لميذذت فذذي  يأذذوا 

 الصهة األوم .
 عهم التصرة  للو ي يكلمضكةبا في  كم الحتيم  -

 تضمح  الرك ب ةةي عقكة الحتيم والوقف  -

 ت أحلذت  ذذ  عذهم تصذهي  الووتذا ي ذه الذهخوم بنذك فذذي  إنذك لذم ت ذر  المرذروا -
 المنر . 

وإوةد ت لح  اب  عكبهي  ي ه ذ ر  لأملذا  ذ  هذه  المسذكو  :سحذت قذكم :   اعلذم    
المتذذذمخرة  الذذذهي  خذذذكلفوا المنصذذذوص فذذذي  تذذذب المذذذههب فذذذي المسذذذكو  السذذذكيقا لذذذم 
 خكلفو  جال لترحذر الو ذك  وال ذرد ، وعلمنذم     ذكسب المذههب لذو  ذك  سيذك لقذكم 

 . يمك قكلو  
رحر الو ك   مك هنك م  كلمسكو  السكيقا   ، وقه يترحذر بترحذر وقه يترحر ال رد بت  

 كلهايذذا تقحذذه   نكهذك اللرذذوأل ، يم ذك  عرصيذذا  األلفذذك  المرذك  ، و ذذ  ذلذ  تخصذذيص
فظخذتظد األعذراد   ذر يذكل  فذي تاهيذه  وترذكق اإلقذراة   ،م ذ ظ في ي ذ  البظد
 . 1م وغحرهك واأل مك  والنهوة

 
 :ل يات العامل الخامس : اختالف ا

فذي تخصذيص األ مذك  وتقححذههك ، وتفسذحر الكنك ذكق ، وإفذي وتم حر  في الفتيك  بحذر ،
لقكعذذذهة ترحذذذذر الفتذذذذوص  فذذذي االسذذذذتهالم المةاخذذذهة يكلنسذذذذيك  ، واإلكذذذرا  ... وقذذذذه ذ رإذذذذك

                                                
 يراجع في الموضوع : إعالم الموقعين  (1)
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لنيكق والمقك ه الهاف ذا جلحنذك ، ختظد اا    األ  لا التي اختلف سرمنك يك أموع
 فكنتفي بنك لظختصكة .
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 خاتاة :
ت تبذذر قكعذذهة ترحذذر الفتذذوص بترحذذر  وتركتنذذك وتنذذك  ذذ  وتذذو   ذذظسيا هذذه  الرذذرة ا 

سذمكستنك و روإتنذك ، وب ذههك عذ  و ظنرا     ظكهر المركة ا لك    ك  و رك  ، 
يمك ال  طكق ، فني  أكم واسذي لتأهيذه الفقذت و حذها  ةسذب جعنكق الخل  وتكليفنم 
ولكذ  هنذكك   ذرا ال بذه    كق الظذرود وطذواةئ ال صذوة، للتفكع  الاي  ي  تطلر

عننذذك ال   نذذي ينذذكم  ذذك  سذذتاقت  ذذ  تنوةذذت ، وهذذو    تم ذذح  هذذه  القكعذذهة والاذذهيت 
، فذإ   نولذا تمحيي الفتوص  و ا تطكي قواعه الرر  لمسذكيرة األهذواي  بوتت    الوتو 

 .الفتوص يكلمرك  الهأل ال  خفى على  سه 
 احلنذذك  فذذش علذذى آخذذر ستذذى ت ذذود جلذذى  ذذ  بذذه  يذذت أل ذذا سذذلف هذذه  ا ذذك   لذذهل  

 . السكو  
وقذذه قذذكم اإل ذذكم  سمذذه ة ذذي هللا عنذذت : جذا سذذه تكم عذذ  ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت 
وسلم فإإمك  تصوة    يةتى بي يوم ال يك ا  رلوال صيقكم لذي :  ذك  سمذه سذه ش عذ  

وم  خبرإذذي يذذت و يذذي ، ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم يرذذها فمذذ   خبذذرك يذذت ا فذذمق
فحذذةتى بو يذذي صيقذذكم لذذت :   خبرتذذت ا صيقذذوم إ ذذم ، فمفذذ   إذذك وةرذذ  و يذذي ، صيقذذكم  ذذك 
و يي سه ش ع  ةسوم هللا  لى هللا عليذت وسذلم يرذها ، فمذ   خبذرك يذت ا صيقذوم : 
سفيك  ، فحةتى يسفيك  ال وةأل ، صيقكم :  سه تت ا صيقوم : إ م ، صيف  و يي وةرذ  

:  ك سفيك  سه ش عذ  ةسذوم هللا  ذلى هللا عليذت وسذلم يرذها ، فمذ   سفيك  ، صيقكم
منصوة بذ  الم تمذر صيقذكم :  سه تذت ا صيقذوم  خبرك يت ا صيقوم:  نصوة، فحةتى ي

: إ ذذم ، صيفذذ  سذذفيك  وةرذذ   نصذذوة ، صيقذذكم  ذذك  نصذذوة : سذذه ش عذذ  ةسذذوم هللا 
النخ ذذي ، فحذذذةتى  ذذلى هللا عليذذت وسذذذلم يرذذها ، فمذذذ   خبذذرك يذذذت ا صيقذذوم : جبذذذراهيم 

يإبراهيم صيقكم :  سه تت ا صيقوم : إ م ، صيف   نصوة ، وةر  جبراهيم ، صيقكم :  ذك 
جبذذراهيم سذذه ش عذذ  ةسذذوم هللا  ذذلى هللا عليذذت وسذذلم يرذذها ، فمذذ   خبذذرك ا صيقذذوم : 
علقما ، فحةتى ي لقما صيقكم : سه تت صيقذوم : إ ذم ، صيفذ  جبذراهيم ، وةرذ  علقمذا ، 
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لقما : سه ش ع  ةسوم هللا  لى هللا عليت وسلم يرها ، فمذ   خبذرك صيقكم :   ك ع
يت ا صيقوم : اب   س ود ، فحةتى يذكب   سذ ود ، صيقذكم :  سه تذت ا صيقذوم : إ ذم ، 
صيفذذ  علقمذذا ، وةرذذ  ابذذ   سذذ ود ، صيقذذكم  ذذك ابذذ   سذذ ود : سذذه ش عذذ  ةسذذوم هللا 

 تت  نذت ، فحذةتى برسذوم : سذم وسلم يرها ، فم   خبرك يت ا صيقذوم لى هللا عليت 
 . لى هللا عليت وسلم صيقوم : إ م !هللا 

    هنك على المفتي     ستر ر خطر  سةولحتت ، فنو بح    رة  : 
 سذمم يذوم ال يك ذا ، صيقذكم لذت :  قذهم ، فذإ   سأذم خذكد     ج ك     اأذم  وإ ذك   

ةسذذذذذولت سضذذذذرق ولذذذذذم تبذذذذذح  سرذذذذم هللا ، فكنذذذذذش  ذذذذذ  الكذذذذكتمح  ، صيرذذذذذو  خكونذذذذذك هلل و 
والمة نح  ، وإ   قهم فظ به     رو  على  بش م فمذ   فتذي علذى غحذر  بذش فإ مذت 

 على  فتيت    مك في سن   بي داود يسنه  اي  .
 إسمم هللا ت كلى     أ    ك إقوم سأا لنك ال علحنك .
 والامه هلل ة  ال كلمح 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


