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 هجري 22/11/1427 -ميالدي  11/12/2006تاريخ اإلضافة: 

 
 تعريف الفتوى :

 [ .2«]هي جواُب المفتي»[ ، أو: 1«]ِذْكُر الُحْكم المسؤول عنه للسَّائل»الفَتَْوى والفُتْيا هي: 

ِ وغيره، والمقصودُ بهاا هناا: ماا يتعلَّاق  وهي بهذا التعريِف تَشمل ما يتعلَّق بالسؤال عن الحكم الشرعي 

.ِ  بالحكم الشرعي 

 [ .3«]أَفتاهُ في المسألة يُْفتيه: إذا أجابَهُ. واالسم: الفَتْوى»يقال: 

 [ .4«]حكُم هللا تعالى المتعل ُِق بأفعال المكلَّفين»والحكُم الشرعيُّ هو: 

 خطورة اإلفتاء:
ة الجليلة، واألعمال الدينية الرفيعاة، والمهااِّ ِ الشارعية الجسايمةو يقاوُِّ والفتوى من المناصب اإلسالمي

ِ العااالمين، ويُااؤتَمُن علااى ذاارعه ودينااهو وهااذا يقت ااي حفااَ  األما ااة،  فيهااا المفتااي بااالتعليرِ عاان رب 

ِ والصدَق في التعليرو لذا ُوِصَف أهُل العلم واإلفتاء بأ هم: ورثةُ األ عياء والمرسلين، اْلُموق ِعو ن عن رب 
 العالمين، الواسطةُ بين هللا وَخْلقه.

 [ .5«]العاِلُم بين هللا تعالى وخلقه، فلينظْر كيف يدخُل بينهم»قال محمد بن المنكدر: 

اعلم أن اإلفتاَء عظيُم الخطر، كعيُر الموقا،، كيياُر الف الو ألن المفتاَي وارأُل األ عيااء »وقال النووي: 
ٌض للخطأو ولهذا قاالوا: المفتاي ُمَوق ِاٌ، عان صلواُت هللا وسالمه عليهم، وق ائٌم بفرض الكفاية، لكنه ُمعَرَّ

 [ .6«]هللا تعالى

 ويقوُل ابن القيم معي ِنًا مكا ةَ المفتي ومسؤوليتَهُ:

وإذا كان منصُب التوقي،ِ عن الملوك بالمَحل  الذي ال يُنَكر ف لُه، وال يُجهل قَاْدُرهُو وهاو مان أعلاى »  

ِ األرض والساامواتبم فحقيااٌق بَمااْن أُقاايم فااي هااذا المراتااب السَّاا نِيَّاِت، فكيااف بمنصااب التوقياا، عاان رب 
المنصاب أن يُِعاادَّ لااه ُعدَّتَااهُ، وأن يتأهَّااب لاه أُْهعَتَااهُ، وأن يعلاام قَااْدَر المقاااِّ الاذي أُقاايَم فيااه، وال يكااوَن فااي 

اْدب باهو فا ن هللا  اصاُرهُ وهادياِه، وكياف وهاو المنصاُب الاذي تاوالَّه  صدره َحَرٌج من قول الحاق والصَّ

ُ يُْفتِاايُكْم فِاايِهنَّ َوَمااا يُتْلَااى َعلَااْيُكْم  فِااي بنفسااه ربُّ األربااابو فقااال تعااالى: ََويَْسااتَْفتُو ََ  فِااي الن َِساااِء قُااِل فَّ

: َيَْساتَْفتُو ََ  [، وكفى بما توالَّه هللا تعالى بنفسه ذرفًا وجاللةو إذ يقول في كتابه127اْلِكتَاِب{]الن ـِسـَـاء: 

ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكالَلَِة{]الن ـِسـَـاء:   [.176قُِل فَّ

ن يَنُوُب في فتواه، َوْليُوقِن أ ه مسؤوٌل غدًا وموقوٌف بين يدَيِ هللا  [ .7«]وْليَْعلَِم المفتي عمَّ

 حذر السلف من الفُتيا :

لَِف الحذُر من الفُتْيا والفََرقُ   منها: وكان من عادةِ السَّ
أدركُت عشرين ومئةً مان األ صااِر ِمان أصاحاب رساول هللا صالى هللا »قال ععدالرحمن بن أبي ليلى: 

لِ   [ .8«]عليه وسلم يُسأل أحدُهم عن المسألِة، فيردُّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجَ، إلى األوَّ

ِر ِمن أصحاب رسول هللا صالى هللا لقد أدركُت في هذا المسجِد عشرين ومئةً من األ صا»وقال أيً ا: 

أُل حادييًا إال َودَّ أن أخااه َكفااهُ الحادياَل، وال يُساأل عان فُتياا إال َودَّ أن أخااه  عليه وسلم ما أحدٌ منهم يُحاد ِ

 [ .9«]َكفاهُ الفتيا

 [ .10]«أدركُت أقواًما إْن كان أحدُهم لَيُسأُل عن الشيء، فيتكلَّم وإ ه ليُرَعدُ »وقال عطاء بن السائب: 



من أفتى الناَس فاي كال ِ »وروى األعمش، عن أبي وائٍل َذقيِق بن سلمة و قال: قال ععدهللا بن مسعود: 

 [ .11«]ما يستفتو ه، فهو َمجنونٌ 

لو سمعُت هذا الحدياَل من  قعل اليوِِّو ما كنُت أفتي في كيياٍر [ : »13[ : قال لَي الَحَكُم]12قال األعمش]

 «.مما كنُت أفتي

 [ .14ن ابن ععاٍس  حُو قول ابن مسعود]وُروي ع

إن  أحدَهم ليُْفتي في المسألِة، ولو َوَردَْت على عماَر بان الخطَّااب »وقال أبو َحصين عيمان بن عاصٍم: 

 [ .15«]رضي هللا عنه لَجَم، لها أهَل بدٍرم

  فَساهُ علاى من أجاب في مسألٍة، فينعغي من قعل أن يجيَب فيها أن يعارضَ »وكان مال  بن أ س يقوُل: 

 [ .16«]الجنِة أو الناِر، وكيف يكوُن خالُصه في اآلخرةِ، ثم يجيُب فيها

ْيَمِريُّ والخطيُب: وقلَّ َمن َحَرَص علاى الفُتْياا وساابََق إليهاا وثاابََر عليهاا إال قالَّ »قال النووي:  قال الصَّ

َوجاد عناه َمْندوحاةً، وأحاال األماَر  توفيقُهُ، واضطرب في أمره. وإن كان كارًها لذل  غيَر ُمْؤثٍِر له ماا
 فيه على غيرهو كا ت المعو ةُ له من هللا أكيَر، والصَّالُح في جوابه أغلَب.

واستدالَّ بقوِلاه صالى هللا علياه وسالم فاي الحادياِل الصاحيس: ِال تساأِل اإلماارةَو ف  ا  إن أُْعِطيتَهاا عان 

 [ .18[ ]17ة أُِعْنَت عليهاِ ]مسألٍة أُوِكْلَت إليها، وإن أُْعِطيتَها عن غير مسأل

 من صفات المفتي :

اايا ة »وقاال النااووي أيً ااا:  يا اة الظاااهرة، والص ِ وينعغاي أن يكااوَن المفتااي  ااهَر الااَوَرب، مشااهوًرا بالد ِ

اِة  العاهرة. وكان مالٌ  رحمه هللا يعمل بما ال يُْلِزُمهُ الناَس، ويقول: ال يكوُن عالًما حتى يعماَل فاي خاصَّ

 [ .20[ ]19« ]بما ال يُلزمه الناَس و مما لو تََرَكهُ لم يأثْم، وكان يحكي  حَوهُ عن ذيِخه ربيعةَ  فِسِه 

وينعغي للُمْفتي أن يكون َحِذًرا مان تلعايِس إبلايس الاذي لاعَّس باه علاى بعاب المنتساعيَن إلاى الفقاهو فيماا 
فقهَ وحده علُم الشربِ، ليس ثَمَّ غيُرهُ، ومن ذل : أن إبليَس لعَّس عليهم بأنَّ ال»ذكره ابُن الجوزي بقوله: 

أٌل قالوا: ذاك ال يفهم ذيئًا، وينسون أنَّ الحدياَل هو األصُل، ف ن ذُِكار لهام كاالٌِّ يَلاين  ف ن ذُِكر لهم ُمَحد ِ

باه القلاُب قااالوا: هاذا كاالِّ الُوعَّااا . ومان ذلاا : إقاداُمهم علاى الفَتْااوى وماا بلغاوا مرتعتَهااا، وربماا أفتَااوا 

 [ .21«]هم المخالفِة للنصوِص، ولو توقَّفوا في المشكالت كان أولىبواقعات

 أدب المفتي والمستفتي :

اا لام يَقَاْ،،  ومن اآلداب التي كان المفتي والمستفتي من السلف يَتََحلَّون بها : ترُك الساؤال والجاواب عمَّ
ْفنا هللا تعا لى به وال رسوله صلى هللا عليه وسلم، وعما ال يحتاُج إليه اإل سان، وعما لم يُْفَرْض، ولم يكل ِ

 وما قد يكوُن فيه تشديدٌ على السائل، أو إساءةٌ له:

 

[ من رواية محمد بان زيااد، عان أباي هريارة رضاي هللا عناه قاال: 22«]صحيحه»فقد أخرج مسلم في 

اواِ، فقاال َخَطعنا رسوُل هللا صالى هللا علياه وسالم فقاال: ِيأيهاا النااُس قاد فاَرَض هللا علايكم الحا َّ ف ُحجُّ
رجل: أَُكلَّ عاِّ، ياا رساول هللاب فساَكَت، حتاى قالهاا ثالثًاا، فقاال رساول هللا صالى هللا علياه وسالم: ِلاو 

قلُت:  عم، لَوَجعَْت، ولما اساتََطْعتُمِ، ثام قاال: ِذَرو اي ماا تَاركتُُكم، ف  ماا َهلَاَ  مان كاان قَاعلَُكم بساؤالهم 

 ُكم بشيٍء فَأْتُوا منه ما استََطعتُم، وإذا  َهيتُُكم عن ذيٍء فدَُعوهِ.واختاِلفِهم على أ عيائهم، ف ذا أمرتُ 
جه الدارقطني من وجه آخر مختصًرا وقال فيه: فنزل قوله تعاالى: َيَاأَيَُّهاا الَّاِذيَن آَمنُاوا الَ تَْساأَلُوا  وخرَّ

 [ .23[ ]101َعْن أَْذيَاَء إِْن تُْعدَ لَُكْم تَُسْؤُكْم...{ ]المـَـائدة: 

في الصحيحين عن أ س رضي هللا عنه قال: خطعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رجال: َماْن و

 [ .24، فنزلت هذه اآلية: َالَ تَْسأَلُوا َعْن أَْذيَاَء...{]«فاُلن»أبيب فقال: 



ل [ ، وفصَّ 25«]جام، العلوِّ والحكم»وقد ذكر الحاف ُ ابن رجب رحمه هللا هذه األحادياَل وغيرها، في 

فو يقول رحمه هللا:  في الكالِّ فيها تفصيالً جي ِدًا  نقلُه بتمامه م، ذيٍء من التصرُّ

فدلَّت هذه األحاديال على النَّْهي عن السؤال عما ال يُحتاج إليه مما يسوُء السائَل جوابُهو مياُل ساؤال »  

هب وعلى النَّْهاي عان الساؤال السائل: هل هو في النار، أو في الجنةب وهل أبوه َمن يَنتسب إليه، أو غيرُ 
 على وجه التَّعَنُّت والععال واالستهزاءو كما كان يفعلُهُ كييٌر من المنافقين وغيرهم.

وقريٌب من ذل  سؤاُل اآليات واقتراُحها على وجه التَّعَنُّت، كما كاان يساأله المشاركون وأهاُل الكتااب، 

 وقد قال عكرمةُ وغيره: إن اآليةَ  زلت في ذل .
من ذل : السؤاُل عما أخفاه هللا عن ععاده ولم يُطِلعهم عليهو كالسؤال عن وقات السااعة، وعان  ويقربُ 

وح.  الرُّ

ودلَّت أيً ا على  هي المسلمين عن السؤال عن كييٍر من الحالل والحراِّ مما يُخشى أن يكوَن السؤاُل 
ِ: هل يجُب كلَّ عاِّ أِّ ال  بسععًا لنزول التشديد فيهو كالسؤال عن الح  

ِ صلى هللا عليه وسلم أ ه قال: ِإن أعظَم المسلمين في  وفي الصحيس عن سعد رضي هللا عنه عن النعي 

َِّ من أجل مسألتهِ] ِّْ فَُحر ِ  [ .26المسلمين ُجْرًما: من سأل عن ذيٍء لم يَُحرَّ

ساائُل عناه قعال ولما ُسئل النعيُّ صالى هللا علياه وسالم عان الل ِعاان، كاره المساائَل وعابَهاا، حتاى ابتُلاي ال

 [ .27وقوعه بذل  في أهِله]

 [ .28وكان النعيُّ صلى هللا عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وكيرة السؤال، وإضاعة المال]

ُي فاي المساائل إال لوعاراب و حاوهم مان الوفُاود القاادمين  ولم يكن النعيُّ صالى هللا علياه وسالم يُاَرخ ِ

واأل صاُر المقيمون بالمدينة الذين َرَسَخ اإليمان فاي قلاوبهم فنُهاوا  عليهو يتألَّفُهم بذل ، فأما المهاجرونَ 

اس بن َسْمعان قال: أقماُت ما، رساول هللا صالى هللا 29«]صحيس مسلم»عن المسألةو كما في  [ عن النوَّ

صالى  عليه وسلم بالمدينة سنةً، ما يمنَعُني من الهجرة إال المسألةُو كان أحدُ ا إذا هااجَر لام يساأِل النعايَّ 

 [ .30هللا عليه وسلم]

[ عن أ س قال:  ُهينا أن  سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذيٍء، فكان يُْعجعنا أن 31وفيه أيً ا]

 يجيَء الرجُل من أهل العادية العاقُل فيسأله و حن  سم،....

ل أمره واجتناب  هيه وأذار رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديال إلى أن في االذتغاِل بامتيا

 ُذغالً عن المسائل، فقال: ِإذا  هيتُُكم عن ذيٍء فاجتَنعُوه، وإذا أمرتُُكم بأمٍر فَأْتُوا منه ما استََطعتُمِ.
فالذي يتعيَّن على المسلم االعتنااُء باه واالهتمااُِّ: أن يعحااَل عماا جااء عان هللا ورساوله صالى هللا علياه 

وقاوف علاى معا ياه، ثام يشاتغَل بالتصاديق باذل  إن كااَن مان األماور وسلم، ثم يجتهادَ فاي فَْهام ذلا  وال

الِعلميَّااة، وإن كااان ماان األمااور العَمليَّااةو بااذل ُوسااعَه فااي االجتهاااد فااي فعاال مااا يسااتطيعُه ماان األواماار، 
ته مصروفةً بالُكل ِيَِّة إلى ذل ، ال إلى غيره.  واجتناب ما يُْنهى عنه، وتكون ِهمَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم والتاابعين لهام ب حسااٍن فاي الاب العلام النااف، مان  وهكذا كان حاُل أصحاب النعي 

 الكتاب والسنة.
ةُ السام، مصروفةً عند سماب األمر والنهي إلى فرض أموٍر قد تقَاُ، وقاد ال تقا،و فا ن  فأما إن كا ت همَّ

 هذا مما يدُخل في النهي، ويُيَع ِط عن الِجد ِ في متابعة األمر.

ٌل ابَن عمر عن استالِّ الحجرب فقال له: رأيُت النعيَّ صلى هللا عليه وسالم يساتلمه ويُقَع ِلاه. وقد سأل رج
بااليََمن، « أرأياتَ »فقال له الرجل: أرأيَت إن ُغلعُت عنهب أرأيَت إن ُزْوِحْمُتب فقال له ابن عمر: اجعل 

 . [32رأيُت النعيَّ صلى هللا عليه وسلم يستلمه ويقع ِله. خرجه الترمذي]



ِ صالى هللا علياه وسالم، وال حاجاةَ إلاى فَاْرض  ومراد ابن عمر: أالَّ يكون ل  َهمٌّ إالَّ فاي االقتاداء باالنعي 

العَْجز عن ذلا  أو تَعَسُّاره قعال وقوعاه و ف  اه يفتار العازِّ عان التَّصاميم علاى المتابعاةو فا ن التَّفَقُّاهَ فاي 
 عمل، ال للِمراء والِجدال.الدين، والسؤاَل عن العلم إ ما يُْحَمد إذا كان لل

ٍ رضي هللا عناه أ اه ذََكار فتنًاا تكاوُن فاي آخار الزماان، فقاال لاه عمار: متاى ذلا  ياا  وقد ُروَي عن علي 

ين، وتُعُل ِم لغير العمل، والتُِمَست الد يا بعمل اآلخرة] ب قال: إذا تُفُق ِه لغير الد ِ  [ .33عليُّ

بكام إذا لَعَِساتُْكْم فتناةٌ يرباو فيهاا الصاغير، ويَهارِّ فيهاا  وعن ابن مسعوٍد رضي هللا عناه أ اه قاال: كياف

الكعير، وتُتََّخذُ ُسنَّة، ف ن ُغي َِرت يوًما قيل: هذا منكرب قالوا: ومتى ذل ب قال: إذا قَلَّْت أُمناؤكم، وَكيُارت 
اؤكم، وتُفُق ِه لغير الدين، والتُِمسات الاد يا  بعمال اآلخارة. خرجهماا أُمراؤكم، وقَلَّت فقهاؤكم، وَكيُرت قُرَّ

 [ .34ععدالرازق في كتابه]

ولهااذا المعنااى كااان كييااٌر ماان الصااحابة والتااابعيَن يكرهااون السااؤاَل عاان الحااوادأل قعاال ُوقُوعهااا، وال 
 يجيعوَن عن ذل :

اا لام يكان و فا نَّ لناا فيماا  ج عليكم أن تسألو ا َعمَّ ة: خرج عمُر على الناس، فقال: أَُحر ِ قال عمرو بن ُمرَّ

 [ .35ُذغالً] كان

ا لم يكن] ا لم يكنو ف  ي سمعُت عمَر لعن السائَل َعمَّ  [ .36وعن ابن عمر قال: ال تسألوا َعمَّ

 [ .37وكان زيدُ بن ثابت إذا ُسئِل عن الشيء يقوُل: كان هذاب ف ن قالوا: ال، قال: دَعوهُ حتى يكوَن]

نا وقال مسروق: سألت أُبَيَّ بن كعب عن ذيٍءب فقال: أكان بعدُ   -يعني: أَِرْحناا  -ب فقلت: ال، فقال: أَِجمَّ

 [ .38حتى يكوَن، ف ذا كان اجتَهد ا ل  رأينا]

ار عن مسألة، فقال: هل كان هذا بعدُب قالوا: ال، قاال: فَادَعو ا حتاى يكاون، فا ذا  وقال الشععي: ُسئَِل َعمَّ

 [ .39كان تََجشَّْمناه لكم]

ْلت بن راذد قال: سألت ااوًسا عن ذيٍءب فا تهر ي وقال: أكان هاذاب قلاُت:  عام، قاال: آ ب  وعن الصَّ

قلُت: آ ، قال: إن أصحابنا أخعرو ا عان معااذ ابان جعال: أ اه قاال: أيهاا النااُس، ال تَْعَجلاوا باالعالء قعال 

كاوَن  ُزوله فيذهَب بكم هاهنا وهاهنا، فا  كم إن لام تعَجلاوا باالعالء قعال  ُزولاه، لام يَْنفَا َّ المسالموَن أن ي

د، أو قال: ُوف ِق]  [ ...40فيهم َمْن إذا ُسئل ُسد ِ

 وقد ا قسم الناُس في هذا العاب أقساًما:

فِمْن أتعاب أهل الحديال َمن َسدَّ باَب المساائل حتاى قَالَّ فهُماه وعلماه لحادود ماا أ ازل هللا علاى رساوله، 
 وصار حامَل فقٍه غيَر فقيه.

لياِد المساائل قعال وقوعهاا، ماا يقاُ، فاي العاادة منهاا وماا ال يقا،، وِمن فقهاء أهل الرأي َمن توسَّ، فاي تو

واذتغلوا بتَكلُّف الجواب عن ذل  وكيرة الخصومات فيه، والِجدال عليهو حتاى يتولَّادَ مان ذلا  افتاراُق 
لعاة القلوب، ويستقرَّ فيهاا بساععه األهاواُء والشَّاحناُء والعاداوةُ والعغ ااُء، ويقتارُن ذلا  كيياًرا بنيَّاة المغا

ه العلماُء الربا يُّون، ودلَّت السنة على قُْعحاه  ِ والمعاهاة وصرِف وجوه الناس، وهذا مما ذَمَّ والب العُلو 

 وتحريمه.
، وماا  هام العحااُل عان معاا ي كتااب هللا عاز وجالَّ وأما فقهاُء أهال الحاديال العااملون باه: فا نَّ ُمْعَظاَم َهم ِ

احا ره من السانن الصاحيحة وكاالِّ الصَّ بة والتاابعين لهام ب حساان، وعان سانَّة رساول هللا صالى هللا يُفَس ِ

عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقُّهُ فيها وتفهُُّمها والوقوُف على معا يهاا، ثام معرفاةُ كاالِّ 
الصاحابة والتااابعيَن لهاام ب حساان فااي أ ااواب العلاوِّ ماان التفسااير والحاديال، ومسااائل الحااالل والحااراِّ، 

هد والرقائق وغير ذل ، وهذا هو اريُق اإلماِّ أحمدَ ومن وافقَهُ من علماء الحديال وأصول السنة وا لزُّ

الربَّا يين، وفي معرفة هذا ذاغٌل ذااغٌل عان التَّشااغل بماا أُحاِدأل مان الارأي مماا ال يُنتفَا، باه وال يقا،، 



مااُِّ أحماد كيياًرا إذا وإ ما يورأل التجادُل فيه كيرةَ الخصومات والجدال، وكيرةَ القيل والقال، وكاان اإل

 سئل عن ذيٍء من المسائل المولَّدات التي ال تقَُ، يقول: دعو ا من هذه المسائل الُمحدَثَة.
:  ظرُت في األمر ف ذا هو: الحديال، والرأيو فوجدتُّ في  وما أحسَن ما قاله يو س بن سليمان السَّقَطيُّ

ه، وذكَر العرش، وصفةَ الجناة والناار، وذكاَر الحديال: ذكَر الرب عز وجل وربوبيَّته وإجاللَه وعظمتَ 

النعيين والمرسليَن، والحالل والحاراِّ، والحاالَّ علاى صالة األرحااِّ، وجمااب الخيار فياه، و ظارُت فاي 

 [ .41الرأي ف ذا فيه: المكر، والغدر، والِحيَل، وقطيعة األرحاِّ، وجماب الشر ِ فيهم]

 [ .42فعليه باآلثار، ومن أراد علم الُخْعز فعليه بالرأي]وقال أحمد بن َذعُّْويَه: من أراد علَم القعر 

وماان ساال  اريقَااهُ لطلااب العلاام علااى مااا ذكر اااه تَمكَّاان ماان فهاام جااواب الحااوادأل الواقعااة غالعًااا و ألن 

أصااولَها توجااد فااي تلاا  األصااول المشاااِر إليهااا، والباادَّ أن يكااوَن ساالوُك هااذا الطريااق خلااَف أئمااِة أهلااه 

ِ وأحمادَ وإساحاَق وأباي ععياٍد، وَمان سال  مسالكهمو فا ن مان  المجَم، على هدايتهم ودرايتهمو كالشاافعي 
ادَّعى سلوَك هذا الطرياق علاى غيار ااريقهم وقاَ، فاي مفااوَز ومهالاَ ، وأخاذ بماا ال يجاوز األخاذ باه، 

 وترَك ما يجُب العمل به.

َب إليااهو بمعرفااة مااا أ زلااه علااى رسااوله، وساالوِك  وِمااالُك األمااِر كل ِااه: أن يقصاادَ بااذل  وجااهَ هللا والتقاارُّ
اريقه، والعمل بذل ، ودعاِء الخلق إليه، ومن كان كذل  وفَّقَه هللا وسدَّده، وألهمه ُرْذدَه، وعلَّمه ما لام 

َ ِماْن ِععَااِدِه اْلعُلََماُء{]فَـاِااـر:  يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحيَن في قولاه تعاالى: َإِ ََّماا يَْخَشاى فَّ

 ن الراسخيَن في العلم....[، وم28

قاااال  اااافُ، بااان يزياااد: يقاااال: الراساااخون فاااي العلااام: المتواضاااعوَن  ، المتاااذل ِلوَن   فاااي َمْرضااااته، ال 

 [ .43يتعاَ مون على َمن فوقهم، وال يَْحِقرون َمن دو هم]

وأََرقُّ أفئِادَةً، اإليمااُن  ويشهدُ لهذا قاوُل النعاي صالى هللا علياه وسالم: ِأتااكم أهاُل الايمن، هُاْم أَبَارُّ قلوبًاا،

[ . وهذا إذارةٌ منه إلاى أباي موساى األذاعري وَمان كاان علاى 44يَماٍن، والفقهُ يَماٍن، والحكمةُ يما يَّةِ]

ِ، وأَُوياس القََر اي، واااوس، وَوْهاب بان  اريقه من علماء أهل اليََمن، ثم إلى ميل أباي مسالٍم الَخاْوال ي 

اليمن، وُكلُّ هؤالء من العلماء الربا ي ِين الخاائفين  ، وكلُّهام علمااُء باا  ُمنَع ِه، وغيرهم من علماء أهل 

يخشو ه ويخافو اه، وبعُ اهم أوسا، علًماا بأحكااِّ هللا وذارائ، ديناه مان بعاب، ولام يكان تميُّازهم عان 
 الناس بكيرة قيٍل وقال، وال بحاٍل وال جدال.

[ ، وهاو الاذي يُحَشار ياوِّ القياماة 45حالل والحراِّ]وكذل  معاذُ بن جعل رضي هللا عنه أعلُم الناِس بال

[ ، ولم يكن علُمه بتوسعة المسائل وتكييرها، بل قد سعق عنه كراهاةُ الكاالِّ فيماا 46أماَِّ العلماِء بَِرتَْوةٍ]

 لم يقَْ،، وإ ما كان عالماً با ، وعالماً بأصول دينه.

اَق. قيل له: إ اه لايس لاه ات ِساابٌ فاي العلام. وقد قيل لإلماِّ أحمد: َمن  سأُل بعدَكب قال: ععدَالوهَّ  اب الورَّ

[ ِ  [ .47قال: إ ه رجٌل صالس، ميله يوفَّق إلصابة الحق 

ِب فقال: كان معه أصُل العلم: خشيةُ هللا]  [ .48وُسئل عن معروٍف الَكْرخي 

 [ .49هالً]وهذا يرجُ، إلى قول بعب السَّلَف: كفى بخشيِة هللا علًما، وكفى باالغتراِر با  ج

[ ، فنقاول: 50وهذا باٌب واسٌ، يطول استقصاؤه، ولنرِجْ، إلى ذرح حديال أبي هريرة رضاي هللا عناه]

من لم يشتغل بكيرة المسائل التي ال يوجد ميلُها في كتاٍب وال ُسنة، بل اذاتغل بفَْهام كاالِّ هللا ورساوله، 

امتيل أمَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في فهو ممن  -وقَْصدُهُ بذل  امتياُل األوامر واجتناُب النواهي

 هذا الحديال، وعمَل بمقت اه.
ومن لم يكن اهتماُمه بفهم ما أ زَل هللا على رسوله، واذاتغَل بكيارة تولياد المساائل قاد تقَاُ، وقاد ال تقَاُ،، 

د الرأي   ْهيه، تارًكا ألمره.ُخِشَي عليه أن يكوَن مخالفًا لهذا الحديال، مرتكعًا لنَ  -وتكلَّف أجوبتَها بمجرَّ



واعلم أن كيرةَ وقوب الحوادأل التي ال أصَل لها في الكتاب والسنة، إ ما هو ِمن تَْرِك االذتغال بامتيال 

اا ذارعه هللا  أوامر هللا ورسوله، واجتناب  واهي هللا ورسولهو فلو أن َمن أراد أن يعمَل عمالً ساأل عمَّ
ا  هى عنه في ه فاجتنعه، وقعت الحوادأُل مقيَّدةً بالكتاب والسنة. وإ ماا يعمال في ذل  العمل فامتيله، وعمَّ

تُهاا مخالفااةً لماا ذاارعه هللا، وربماا َعُساار ردُّهاا إلااى  العاماُل بمقت ااى رأياه وهااواه، فتقَاُ، الحااوادأُل عامَّ

 األحكاِّ المذكورة في الكتاب والسنةو لعُعِدها عنها.
اا  هاى عناه، وفي الجملة: فمن امتيََل ما أمر به النعيُّ صلى  هللا عليه وسلم في هذا الحاديال، وا تهاى عمَّ

حصَل له النَّجاةُ في الد يا واآلخرة. ومن خالف ذل ، واذتغَل بخوااره  -وكان مشتغالً بذل  عن غيره 

وما يَستحِسنُه، وق، فيما حذَّر منه النعيُّ صلى هللا عليه وسلم من حاال أهال الكتااب الاذين هلكاوا بكيارة 
 ا تهى كالُِّ ابن رجب رحمه هللا. «. تالفهم على أ عيائهم، وعدِّ ا قيادهم وااعتهم لرُسلُهممسائلهم واخ

 

 
 هل تَتَغَيَّر الفتوى بِتَغَيُّر الزمان والمكان ب

تااه وح اارته الماديااة، وأف اى بهاام هااذا  يشاهدُ العااالُم اإلساالميُّ فااي هاذا العصاار ا عهاااًرا باالغرب وقوَّ

يَّاته، واإلخالِد إلى األرض، إال من ذاء هللا منهم.  اال عهاُر إلى اللََّهاِل وراءه في ماد ِ
ٍل وحاراِّ، وأصاعس الاذي وفُتحت على المسلمين كل ِهم أبواٌب من َذَهوات الد يا وفتنتها بما فيها من حال

ى ما أباح هللا له ويحذَُر مما حُرِّ كالقابب على الجمِر. وزاد الطيَن بِلَّةً  هوُر عدٍد غيِر قليٍل من  يتحرَّ

َساعةً فاي التلفياق باين الماذاهبو  -في بعب مساائل الخاالِف  -المفتين الذين َوجدوا في خالِف العلماِء 
َل مذهعًا جديدًاو تيسيًرا على المسلمين والخروج بفقٍه ُملَفٍَّقو تُْحَشُر   -زعموا  -فيه ُرَخُي العلماءو ِلتَُشك ِ

ا يَُؤي ِده الدليُل من عدمهم  م، غب ِ النظر عمَّ

وقد ذكر أبو إدريس عائذُ هللا بن ععدهللا الَخْوال ي رحمه هللا: أ ه أخعره يزيد بن َعميرة صااحُب معااذ: 
: هللاُ َحَكااٌم َعااْدٌل، تعااارك اسااُمه، َهلَااَ  -كلَّمااا َجلَااَس َمْجِلااَس ِذْكااٍر  -أن معاااذًا رضااي هللا عنااه كااان يقااول 

المرتابون. فقال معاذُ بن جعل يوًما في مجلٍس جلسه: وراءكم فتٌن يَكيُر فيها المااُل، ويُفاتس فيهاا القارآُن 

صاغيُر، فيوذا  قائاٌل أن حتاى يأخاذَهُ الماؤمُن والمناافق، والُحارُّ والععادُ، والرجاُل والمارأةُ، والكعياُر وال

[ وقد قرأُت القرآنبم وهللاِ ما هام بمتععايَّ حتاى أبتادَب لهام غياره. ف يااكم 51يقوَل: فما للناِس ال يتَّععو ي]

وما ابتُِدبو ف ن  ما ابتُدب ضاللةٌ، واحذروا زيغةَ الحكيِمو ف ن الشيطاَن قد يقاوُل كلماةَ ال االِل علاى فام 
. قال: قلُت له: وما يُدريني الحكيِم، وقد يقوُل المنافُق  ِ أن  الحكايَم يقاوُل كلماة  -يرحما  هللا  -كلمة الحق 

بم قال: اجتنب من كالِّ الحكيم المشتعهاِت التي تقاوُل: ماا هاذهب  ِ ال اللِة، وأن المنافَق يقوُل كلمة الحق 

ِ  وًرا.اهـ]وال يُْنئِيَنََّ  ذل  منهو ف  ه لعلَّه أن يراجَ، ويلقى الحقَّ إذا سمعهو ف ن  عل  [ .52ى الحق 

إن الفتاوى قاد تَتَغَيَّار بِتَغَيُّار الزماان والمكاان واألحاوال »ووجد هؤالء وغيُرهم قوَل بعب أهال العلام: 

، فَفُتِناوا بهاذا القاول، و ناوا أ هام يََساعُهم الخاروُج مان ثِقَاِل التكااليف الشارعية متاى «والنيَّات والعوائاد
م، أن العلماَء الاذين أالقاوا هاذا القاوَل «م الخطاب الديني»العة بتجديِد أرادوا، وصار هناك دَِويٌّ للمط

ِ اْلُمَكلَّفااين ال  قصاادوا بااه معنًااى غيااَر المعنااى الااذي يااذَهُب إليااه هااؤالءو فاألحكاااُِّ الكليااةُ اليابتااةُ فااي حااق 

لَها من حالٍل إلى حراِّ، يعتريها التغييُر أو التعديُل و فليس المراد بِتَغَيُّر الفتوى تغيَر هذه األحكاِّ، وتعدُّ 
ومن أمٍر إلى  هي، أو عكس ذل ، و حوهو وإ ماا المقصاودُ تغيُّار تنزياِل الحكام الشارعي بِتَغَيُّار أحاوال 

 النازلة بالمسلمين زما ًا ومكا ًا وأذخاًصا .

ا بعادَ فلاذل  ال تجاد فيها»قال الشااعيُّ رحمه هللا وهو يتحدَّأل عن كمال الشاريعِة، وعموِمهاا، وثعاتهاا: 
كمالهااا  سااًخا، وال تخصيًصااا لعمومهااا، وال تقيياادًا إلاالقهااا، وال رفعًااا لُحْكااٍم ماان أحكامهاااو ال بحَسااب 

عموِّ المكلَّفين، وال بحَسب خصوص بع هم، وال بحَسب زماٍن دون زمان، وال حااٍل دون حاال، بال 

ذرٌا، وما كان واجعًا فهاو واجاٌب أبادًا، ما أُثْعَِت سععًا فهو سعٌب أبدًا ال يرتف،، وما كان ذرًاا فهو أبدًا 



أو مندوبًا فمندوٌب، وهكذا جميُ، األحكاِّو فال زواَل لهاا وال تَعادُّل، ولاو فُارض بقااُء التكلياف إلاى غيار 

 [ .53«] هايٍة لكا ْت أحكاُمها كذل 

وما، ذلا  فهاو يقاول: ومن أوائل من ُعِرف عنه ذكر تغيُّر الفتوى بِتَغَيُّر الزمان: اباُن القاي ِم رحماه هللا، 

األحكاِّ  وعان:  وبٌ  ال يَتغي ُر عن حالٍة واحدة هو عليها، ال بحَسب األزمنة وال األمكنة، وال اجتهاِد »
مات، والحدوِد المقررة بالشربِ علاى الجارائِم، و حاِو ذلا و  األئمةو كوجوِب الواجعات، وتحريِم المحرَّ

ق إليه تغييٌر، وال اجتهادٌ ي  خالف ما ُوض، عليه.فهذا ال يتطرَّ

والنااوب اليااا ي : مااا يَتغيَّااُر بحَسااب اقت اااء المصاالحِة لااه زما ًااا ومكا ًااا وحاااالًو كمقاااديِر التعزياارات، 

ب فيها بحَسب المصلحة ِ  [ .اهـ.54«]وأجناسها، وصفاتهاو ف ن الشَّرَب يُنو 

التاي تَتَغَيَّار بِتَغَيُّار إن األحكااِّ [ : »55«]درر الحكااِّ ذارح مجلاة األحكااِّ»قال الشايخ علاي حيادر فاي 

األزمان هي األحكاِّ المستنِدةُ على العرِف والعادةِ; أل ه بِتَغَيُّر األزمان تَتَغَيَُّر احتياجااُت النااس، وبنااًء 

على هذا التغيُِّر يتعادَُّل أيً اا العارُف والعاادةُ، وبِتَغَيُّار العارِف والعاادة تَتَغَيَّار األحكااُِّ حساعما أوَضاْحنا 

بخالِف األحكاِّ المستندة على األدلَِّة الشرعية التاي لام تُاْعَن علاى العارف والعاادةو ف  هاا ال تَتَغَيَّار.  آ فًا،
ميال ذل : جزاُء القاتل العامد: القتُل، فهذا الحكم الشرعيُّ الذي لم يستند على العرف والعاادة ال يتغيار 

من األحكاِّ، ف  ما هي المعنيَّة على العارف والعاادة، كماا بِتَغَيُّر األزمان. أما الذي يتغير بِتَغَيُّر األزمان 

 قلنا، وإلي  األميلةَ:

[ ، وعند المتاأخرين: 56كان عند الفقهاِء المتقدمين: أ ه إذا اذترى أحدٌ داًرا اكتفى برؤيِة بعب بيوتها]

، بال هاو  اذاٌع عان البدَّ مان رؤياِة كال ِ بياٍت منهاا علاى ِحدَتِاِه، وهاذا االخاتالُف لايس مساتنِدًا إلاى دليالٍ 

اختالف العرف والعاادة فاي أمار اإل شااء والعنااءو وذلا  أن العاادةَ قاديًما فاي إ شااء الادور وبنائهاا: أن 
تكوَن جميُ، بيوتها متساويةً وعلى ِاراٍز واحد، فكا ت على هذا رؤياةُ بعاب العياوت تُْغناي عان رؤياة 

لادار الواحادةَ تكاون بيوتهاا مختلفاةً فاي الشاكل سائرها، وأماا فاي هاذا العصار: فا ذا جارت العاادةُ باأنَّ ا

 «.والحجم لزِّ عندَ العي، رؤيةُ كل ٍ منها على اال فرادِ 
ْرقا لهذه القاعدة بقوله:  وميَّل الشيُخ مصطفى الزَّ

ت في هذه األزمان، قالوا بقَعول ذهادة األميَل فاألميل، واألقل فجوًرا فاألقل »   لما  َدَرت العدالةُ وَعزَّ

زوا تحليَف الشهود عند إلحاح الَخْصِم، وإذا رأى الحاكُم ذل و لفساد الزمان...،   [ .57«]وجوَّ

َحيلي بعَب ال اوابط لتلا  األحكااِّ التاي تتغيَّار بتغيُّار األزماان واألذاخاص،  وذكر الدكتور محمد الزُّ

 فقال:

لشاريعةُ لتأسيساها بنصوصاها (      إن األحكاَِّ األساسيةَ اليابتةَ فاي القارآن والسانة والتاي جااءت ا1)  

كُحْرَمة الظلم، وحرمة الز ِ ى والربا، وذارب الخمار والسَّارقة، وكوجاوب  -األصليَّة: اآلمرة والناهية 

فهااذه ال تَتعاادَُّل بتعاادُِّل الزمااان، باال هااي  -التراضااي فااي العَْقااد، ووجااوب قماا، الجاارائم وحمايااة الحقااوق 
 ألجيال، وتَتَغَيَّر وسائلُها فقط.أصوٌل جاءت بها الشريعةُ إلصالح الزمان وا

ارورة ال يتغيَّار وال يتعادل، ويعقاى ثابتًاا كماا ورد، 2   (       إن أركان اإلسالِّ وما ُعلم مان الادين بال َّ

 وكما كان في العصر األولو أل ها ال تَْقعَل التعديَل والتغييَر.

ي فيها وال لالجتهاد، ال تقعل التغيياَر وال التعاديل (       إن جميَ، األحكاِِّ التععُّديِة التي ال مجاَل للرأ3  

 بتعدُِّل األزمان واألماكن والعلدان واألذخاص.

(       إن أموَر العقيدة أيً ا ثابتةٌ ال تَتَغَيَّر وال تتعدَُّل وال تقعُل االجتهادَ، وهي ثابتةٌ منذ  زولها ومن 4  

 [ .58«]عة، وال تَتَغَيَّر بِتَغَيُّر األزمانَعْهد األ عياء والرسل السابقين، حتى تقوَِّ السا



ةَ فيها لمن يريادُ إباحاةَ الرباا أو االخاتالا مايالً،  وبهذا يت س أ ه ال إذكاَل في هذه القاعدة، وأ ه ال ُحجَّ

أو إلغاَء الحدود والعقوباتو لتغيُِّر الزمانو ف ن هذه األماوَر الماذكورةَ ثابتاةٌ بالنصاوص الواضاحة مان 

 [ .59سنة، فال مجاَل لتغييرها أو تعديِلها، إال أن ينخلَ، اإل ساُن من دينه رأًسا]الكتاب وال

جديدٌ سوى اسمها، وإال فالكعيُر والصغيُر مان « تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان واألحوال»وليس في قاعدة 
عاذَر فاي بعاب المسلمين يعلموَن في الجملة أنَّ ِمان النااس َمان يُعاذَر فاي بعاب األحكااِّ، ومانهم مان يُ 

أحواله دون بعابو كالمساافر، والماريبو حاين يكاوُن الفطاُر فاي رم اان فاي حقهماا رخصاةً، وقاد 

يكوُن واجعًا إذا ذاقَّ عليهماا الصاوُِّ ولحقهماا مناه ضارٌر. واألصاُل فاي هاذا كل ِاه قولاه صالى هللا علياه 
هم علاى أ عياائهم، فا ذا  هياتُُكم عان وسلم: ِدعو ي ما تركتُكمو إ ما أهلَ  َمن كان قعلَُكم ساؤالُهم واخاتالفُ 

 [ .60ذيء فاجتَنعوه، وإذا أمرتُُكم بأمٍر فَأْتُوا منه ما استَطعتُمِ]

وكذا النصوُص الشرعية األُخرى التي فيها التأكيدُ على مراعاة المصالس والمفاسِدو ميل أن يكوَن فعُل 
ي قوله صلى هللا عليه وسلم لعائشةَ رضي الشيء سنَّة، ويُترك لما يُخاف من ترتُّب مفسدةٍ عليهو كما ف

أل فَْقااُت كنااَز الكععااِة فااي َسااعيِل هللا،  -أو قااال: بُكْفاار  -هللا عنهااا: ِلااوال أن قَوَمااِ  َحاادييُو َعْهااٍد بجاِهليَّااة 

 [ .61ولَجعَلُت بابَها باألرِض، وألدَخلُت فيها من الِحْجِرِ]

ابن ععاس رضي هللا عنهماو قال: أتاه رجاٌل فقاال: ياا  وعلى هذا يُحمل ما رواه سالُم بن أبي الَجْعد عن

 ُ ادًا، ماا َجازاؤهب قاال: َفََجاَزاُؤهُ َجَهانَُّم َخاِلادًا فِيَهاا َوَغِ اَب فَّ أبا ععاس، أرأيَت رجالً قتال مؤمنًاا متعم ِ

ى لاه التوباةُب [. قال: أرأيَت إن تاب وآماَن وعمال صاالًحا ثام اهتادىب فقاال: وأ َّا93َعلَْيِه...{ ]الن ـِسـَـاء: 

 ،ِ ثَِكلَتَْ  أمُّ م إ ه يجيُء يوَِّ القيامة آخذًا برأسه تَْشَخُب أوداُجهُ حتى يقَف به عندَ العرِش فيقوُل: يا رب 

 [ بم. اهـ.62َسْل هذا فيم قتلني]

فارب »[ وعنون له بقولاه: 63«]روضة الطالعين»وقد ذكر النوويُّ رحمه هللا حدياَل ابن ععاس هذا في 

ٍل عندهو زجًرا وتهديدًا، في مواض، الحاجة: للمف دَ في الجواِب بلفٍ  ُمتَأَوَّ ، ثام أوضاس ذلا  «تي أن يُشد ِ
ِ ماا »بقوله:  ْيَمِريُّ وغيره و قالوا: إذا رأى المفتي المصلحةَ أن يقوَل للعاامي  قلُت: المرادُ: ما ذكره الصَّ

و زجاًراو كماا ُروي عان ابان ععااس رضاي هللا جاازَ  -فيه تغليٌ ، وهو ال يعتقدُ  اهره، وله فياه تأوياٌل 

عنهما: أ ه ُسئل عن توبة القاتلب فقال: ال توبةَ له. وسأله آَخُرب فقال: له توبة. ثم قال: أما األوُل فرأيُت 
 في عينيه إرادةَ القتل فمنعتُه، أما اليا ي فجاء ُمستكينًا قد قَتل، فلم أُقَن ِْطه.

: وكااذا إن سااأ ااْيَمِريُّ له فقااال: إن قتلااُت ععاادي، فهاال علاايَّ قصاااصب فواسااٌ، أن يقااال: إن قتلتَااهُ قااال الصَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم: َِمْن قَتََل َعْعدَهُ قَتَْلنَاهُِ ] [ ، وألنَّ القتَل له معاٍن، وهذا كلُّه إذا 64قتلناكو فعن النعي 

 اهـ.« لم يترتَّْب على إاالقه مفسدةٌ. وهللا أعلم

لمفتاَي ينعغاي أن يكاون ُمَرب ِيًاا قعال أن يكاون مفتيًاا، يَعلام ماا ينعناي علاى الفتاوى مان وهذا يدُلُّ على أن ا
ِ إذا خاف مفسدةً على  مصالَس ومفاسدَ، ويجهد  فَسهُ في هداية الناس، وليس ُمْلزًما بذكر الحكم الشرعي 

ذكار الحكام مندوحاةٌ عان  -السائِل، ففي النصس والتوجيه، والوع  والتخوياف، والترغياب والترهياب 

قون في الفتوى بين ما وق، وبين ما لم يقَْ،. ِ إذا خاف على السائل، وتقدِّ أن السَّلَف كا وا يُفَر ِ  الشرعي 
 وآخر دعوا ا أن الحمد   رب العالمين.

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 



فتاي(، وِفايب القاديرِ  /239(، وا ظر: ِالمصاعاح المنيارِ )ص1/309للقو وي ) [   ِأ يس الفقهاء1ِ]

(، ومقاااالً لمحمااد باان ذاااكر الشااريف فااي ذااعكة ِصاايد الفوائاادِ تحاات هااذا الاارابط: 1/158للمناااوي )
http://saaid.net/Doat/alsharef/  3  .ht  

 (. 550[   ِالتعاريفِ للمناوي ص )2]

 ، )فتا(. (5/3348[   ِلسان العربِ )3]

 (. 123[   ِالتعريفاتِ للجرجا ي ص )4]

(، والخطيااب العغاادادي فااي ِالفقيااه والمتفقااهِ 821[   أخرجااه العيهقااي فااي ِالماادخل إلااى السااننِ )5]

 (. 33/361(، ومن اريق العيهقي أخرجه ابن عساكر في ِتاريخ دمشقِ )2/354)

 (. 13[   ِآداب الفتوىِ )ص6]

 (. 11-1/10[   ِإعالِّ الموقعينِ )7]

(، والخطيااب فااي ِتاااريخ بغاادادِ 3/115[   أخرجااه يعقااوب باان ساافيان فااي ِالمعرفااة والتاااريخِ )8]

(13/412 .) 

(، ويعقاوب باان سافيان فااي 135(، والاادارمي فاي ِسااننهِ )58[   أخرجاه اباان المعاارك فااي ِالزهادِ )9]

ي فاي ِالمادخل إلاى السااننِ (، والعيهقا9/215(، وابان حعاان فاي ِاليقاااتِ )3/114ِالمعرفاة والتااريخِ )

 (. 36/87(، وابن عساكر في ِتاريخ دمشقِ )2/24(، والخطيب العغدادي في ِ الفقيه والمتفقهِ )800)

 (. 3/115[   أخرجه يعقوب بن سفيان في ِالمعرفة والتاريخِ )10]

جعادياتِ (، والعغاوي فاي ِال171(، والدارمي في ِسننهِ )903[   أخرجه أبو يوسف في ِاآلثارِ )11]

-65(، وابان بطاة فاي ِإبطاال الحيالِ )ص8924( رقام )9/188(، والطعرا ي في ِ المعجم الكعيرِ )320)

(، والخطيب فاي ِالفقياه 798(، والعيهقي في ِالمدخل إلى السننِ )275(، والهروي في ِذِّ الكالِِّ )66

 (. 165-164و 2/55(، وابن ععد العر في ِجام، بيان العلم وف لهِ )417-2/416والمتفقهِ )

 [   في رواية العغوي وابن بطة وابن ععد العر المتقدمة. 12]

 [   هو: ابن ُعتَْيعَة. 13]

(، وابن ععد العر فاي ِجاام، بياان العلام وف الهِ 799[   أخرجه العيهقي في ِالمدخل إلى السننِ )14]

(2/164 .) 

 (. 803ِالمدخل إلى السننِ )(، والعيهقي في 62[   أخرجه ابن بطة في ِإبطال الحيلِ )ص15]

 (. 80-79[   ِأدب المفتي والمستفتيِ )ص16]

 (.1652(، ومسلم )6622[   أخرجه العخاري )17]

 (. 17[   ِآداب الفتوىِ )ص18]

 [   يعني: ابن أبي ععد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي.19]

 (. 19-18[   ِآداب الفتوىِ )ص20]

 (. 147[   ِتلعيس إبليسِ )ص21]

 (. 1337[   برقم )22]



( من اريق إبراهيم الَهَجري، عن أباي عيااض، عان أباي 2/282[   أخرجه الدارقطني في ِسننهِ )23]

( مان ارياق موساى بان وردان إمااِّ 2/280هريرة. وإبراهيم الهجري ضعيف، لكان أخرجاه قعال هاذا )

ٍ رضي هللا عنه، مسجد الكوفة، عن علي بن ععد األعلى اليعلعي، عن أبيه، عن أبي العَخت ري، عن علي 

 به. 

 (. 2359(، ومسلم )93[   أخرجه العخاري )24]

 (. 178 -168[   )ص25]

 (. 2358(، ومسلم )7289[   أخرجه العخاري )26]

 ( دون ذكر السؤال. 5311(، وهو عند العخاري )1493[   أخرجه مسلم )27]

 (. 593(، ومسلم )844[   أخرجه العخاري )28]

 (. 2553م )[   رق29]

[   أي: أ ه أقااِّ بالمديناة كاالزائر مان غيار  قلاٍة إليهاا مان واناه الساتيطا ها. ِذارح الناووي علاى 30]

 (. 16/111صحيس مسلمِ )

 (. 12[   يعني: ِصحيس مسلمِ )31]

 (. 1611(، وقد أخرجه العخاري أيً ا )861[   في ِجامعهِ )32]

 [   سيأتي تخريجه في التعليق التالي. 33]

 (. 20743و 20742[   أخرجهما ععد الرزاق في ِجام، معمرِ الملحق بـِالمصنفِ )34]

 (. 2/12[   أخرجه الخطيب العغدادي في ِالفقيه والمتفقهِ )35]

 [   أخرجه الخطيب في الموض، السابق. 36]

 (. 2/13[   المرج، السابق )37]

 (. 2/14[   المرج، السابق )38]

 (. 2/15[   المرج، السابق )39]

(، وأبااو عماارو 23-2/22(، والخطيااب فااي ِالفقيااه والمتفقااهِ )155[   أخرجااه الاادارمي فااي ِسااننهِ )40]

 (. 363الدا ي في ِالسنن الواردة في الفتنِ )

(، وأباو القاسام األصاعها ي فاي ِالحجاة فاي 75[   أخرجه الخطيب في ِذرف أصحاب الحديالِ )41]

 (. 1/264بيان المحجةِ )

 الخطيب في الموض، السابق.  [   أخرجه42]

 (. 1/348[   أخرجه ابن المنذر في ِتفسيرهِ كما في ِتفسير ابن كييرِ )43]

 (. 52(، ومسلم )4388[   أخرجه العخاري في ِصحيحهِ )44]

( وغياره، 3791و 3790و أخرجاه الترماذي )...«أرحم أمتي بأمتي أبو بكار »[   ورد هذا في حديال: 45]

ا ل ارقاه وبايَّن علَّتاه الشايخ مشاهور حسان سالمان فاي رساالة بعناوان ِدراساة وهو ضاعيف، وقاد فصَّ

 حديال أرحم أمتي بأمتي أبو بكرِ. 

( من اريق سعيد بن أبي 3/590(، و)2/348[   ورد هذا في حديال أخرجه ابن سعد في ِالطعقاتِ )46]

 عناه فساألني عناه عروبة، عن ذهر بن حوذبو قال: قال عمر: لو استخلَفُت معاذَ بن جعال رضاي هللا
إن العلمااَء إذا »ربي عز وجل: ما حملَ  علاى ذلا ب لقلاُت: سامعُت  عيَّا  صالى هللا علياه وسالم يقاول: 



وسانده ضاعيفو فشاهر بان حوذاب لام «. حَ روا ربَُّهم عز وجلو كان معااذٌ باين أياديهم َرتْاَوةً بَحَجار

بمجموعهاا الشايخ األلعاا ي رحماه يدرك عمر رضي هللا عنه.        وله ارق ضعيفة صاحس الحادياَل 

(، وا ظاار ِمختصاار اسااتدراك الااذهعي علااى مسااتدرك الحاااكمِ 1091هللا فااي ِالسلساالة الصااحيحةِ )

تْاَوة: الُخطاوة، ورمياةٌ بَساْهٍم، أو  حاو ِميال، أو مادى العصار. )القااموس المحاايط 4/1917-1923)  -(. والرَّ

 مادة: ر ت و(. 

وذي في ِالورب47ِ]  (. 4رقم  7)ص [   أخرجه المرُّ

ثت 13/201[   أخرجه الخطيب في ِتاريخهِ )48] ( من اريق المعاافى بان زكرياا الجرياري، قاال: ُحاد ِ

 عن ععد هللا بن أحمد بن حنعل...، فذكره هكذا ب بهاِّ ذيخ المعافى. 

 (،46[   ورد هذا القول عن ععد هللا بن مسعود رضي هللا عنهو أخرجه ابن المعارك فاي ِالزهادِ )49]

(، والطعرا اي 158(، وععد هللا بن أحمد فاي ِزوائاد الزهادِ )ص35535وابن أبي ذيعة في ِالمصنفِ )

 (. 8927رقم  9/189في ِالكعيرِ )

[   المتقدِّ، والاذي فياه ساؤال الرجال عان فارض الحا  كالَّ عااِّ. وال يازاُل النقال عان الحااف  ابان 50]

 رجب، رحمه هللا. 

فااي هااذا السااياق « يتععاو ي»بنااو ين، و« يتععااو ني»ي ، والجااادة: [   كاذا فااي جمياا، مصااادر التخار51]

ج على لغة غَطفان في حذف إحدى  و َْي األفعال الخمسة ) ون الرفا، و اون الوقاياة( تخفيفًاا، باال  تخرَّ

(، وِإعاراب 520-3/519سعب مان  اصاٍب أو جاازٍِّ أو  اوِن توكياٍد. وا ظار فاي ذلا : ِكتااب سايعويهِ )

 (. 234-232كعري )صالحديال النعويِ للع

(، وأباو داود فاي ِساننهِ 20750[   أخرجه ععد الرزاق في ِجاام، معمارِ الملحاق باـِالمصنفِ )52]

( مان 4/466( واللف  لاه. وسانده صاحيس. وأخرجاه الحااكم فاي ِالمساتدركِ )10/210(، والعيهقي )4611)

ة، وصاححه علاى ذارا اريق أبي قالبة، عن يزيد بان عميارة، باه، ما، بعاب االخاتالف، وفياه زيااد
 مسلم. 

 (. 79-1/78[   ِالموافقاتِ )53]

 (. 331-1/330[   في ِإغاثة اللهفانِ )54]

(، وجميا، هاذا  قاالً 1/36(. وقريب منه ما في ِذرح مجلة األحكاِّ العدليةِ لساليم رساتم )1/47[   )55]

  //:httpبط: تحاات هااذا الاارا« اإلسااالِّ سااؤال وجااواب»عاان مقااال جاااء جوابًااا عاان سااؤال فااي موقاا، 

63,175,194,25  /index.php?ds=qa&  1v=browse&QR=  39286  &dgn-  4  &  1n=ara  

 [   يعني: غرفها. 56]

 «. اإلسالِّ سؤال وجواب»(و  قالً عن الرابط السابق لموق، 229[   ِذرح القواعد الفقهيةِ )ص57]

(و  قااالً عاان الاارابط السااابق لموقااا، 319[   ِالقواعااد الفقهيااة علااى المااذهب الحنفااي والشااافعيِ )58]

 «. اإلسالِّ سؤال وجواب»

 «. اإلسالِّ سؤال وجواب»[   ا تهى النقل عن الرابط السابق لموق، 59]

 (. 1337(، ومسلم )7288[   أخرجه العخاري )60]

 (. 1333(، ومسلم )1586و 1585[   أخرجه العخاري )61]

 (. 28182[   أخرجه ابن أبي ذيعة في ِالمصنفِ )62]

 (. 56(، و حوه في ِآداب الفتوىِ )1/102-103[   )63]



(، والترماااذي 4515(، وأباااو داود )19و 18و 12و 11و 5/10[   أخرجاااه اإلمااااِّ أحماااد فاااي ِالمساااندِ )64]

( وصاححهو 4/367(، والحااكم )4753و 4738و 4737و 4736(، والنسائي )2663( وحسنه، وابن ماجه )1414)

العصري، عن سمرة، عن النعي صلى هللا عليه وسلم، باه. قاال اإلمااِّ أحماد جميعهم من رواية الحسن 

، وأفتاى بخالفاه. «وأخشاى أن يكاوَن هاذا الحادياُل ال ييعات(: »1461في ِمسائلهِ برواية ابناه ععاد هللا )

سمعت يحياى يقاول: لام يسام، الحسان مان (: »4094وقال ععاس الدوري في ِتاريخ يحيى ابن معينِ )

و قال في ساماب «من قتل ععده قتلناه»قال يحيى في حديال الحسن عن سمرة: «. و كتابسمرة ذيئًا، ه

ساألت محمادًا (: »401، وقاال الترماذي فاي ِالعلال الكعيارِ )«العغداديين: ولم يسام، الحسان مان سامرة

]يعني العخاري[ عن هذا الحاديالب فقاال: كاان علايُّ بان الماديني يقاول بهاذا الحاديال. قاال محماد: وأ اا 
 «.ب إليهأذه


