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 نبذة عن الفتوى وأحكامها

 د. سعد بن عبدهللا احلميد
 

 تعريف الفتوى :
 . [2]«املفيت هي جوابُ »، أو:  [1]«ِذْكُر احلُْكم املسؤول عنه للسَّائل»الَفت َْوى والُفْتيا هي: 

 وهي هبذا التعريِف َتشمل ما يتعلَّق ابلسؤال عن احلكم الشرعيِ  وغريه، واملقصوُد هبا هنا: ما يتعلَّق ابحلكم الشرعيِ .
 . [3]« املسألة يُ ْفتيه: إذا أجابَُه. واالسم: الَفْتوىَأفتاُه يف»يقال: 

 . [4]«حكُم هللا تعاىل املتعلِ ُق أبفعال املكلَّفني»واحلكُم الشرعيُّ هو: 
 خطورة اإلفتاء:

والفتوى من املناصب اإلسالمية اجلليلة، واألعمال الدينية الرفيعة، واملهامِ  الشرعية اجلسيمة؛ يقوُم فيها املفيت ابلتبليِغ عن 
على شرعه ودينه؛ وهذا يقتضي حفَظ األمانة، والصدَق يف التبليغ؛ لذا ُوِصَف أهُل العلم واإلفتاء ربِ  العاملني، ويُؤمتَُن 

 أبهنم: ورثُة األنبياء واملرسلني، اْلُموقِ عون عن ربِ  العاملني، الواسطُة بني هللا وَخْلقه.
 . [5]«نهمالعاِلُ بني هللا تعاىل وخلقه، فلينظْر كيف يدخُل بي»قال حممد بن املنكدر: 

اعلم أن اإلفتاَء عظيُم اخلطر، كبرُي املوقع، كثرُي الفضل؛ ألن املفيَت وارُث األنبياء صلواُت هللا وسالمه »وقال النووي: 
 . [6]«الكفاية، لكنه ُمَعرٌَّض للخطأ؛ وهلذا قالوا: املفيت ُمَوقِ ٌع عن هللا تعاىل عليهم، وقائٌم بفرض

 ويقوُل ابن القيم مبيِ ًنا مكانَة املفيت ومسؤوليَتُه:
ن منصُب التوقيِع عن امللوك ابحمَلل  الذي ال يُنَكر فضُله، وال ُُيهل َقْدرُُه؛ وهو من أعلى املراتب السَِّنيَّاِت، وإذا كا»  

فكيف مبنصب التوقيع عن ربِ  األرض والسموات؟! فحقيٌق مَبْن ُأقيم يف هذا املنصب أن يُِعدَّ له ُعدََّتُه، وأن يتأهَّب له 
 املقام الذي ُأقيَم فيه، وال يكوَن يف صدره َحَرٌج من قول احلق والصَّدْع به؛ فإن هللا انصُرُه وهاديِه، ُأْهبَ َتُه، وأن يعلم َقْدرَ 

ُ يُ ْفِتيُكْم ِفيهِ  نَّ َوَما يُ ت َْلى وكيف وهو املنصُب الذي توالَّه بنفسه ربُّ األرابب؛ فقال تعاىل: }َوَيْستَ ْفُتوَنَك يف النِ َساِء ُقِل اَّللَّ
[، وكفى مبا توالَّه هللا تعاىل بنفسه شرفًا وجاللة؛ إذ يقول يف كتابه: }َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل 127 يف اْلِكَتاِب{]الن ِ س َ اء: َعَلْيُكمْ 

ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكالََلِة{]الن ِ س َ اء:   [.176اَّللَّ
 . [7]«وقوٌف بني يَدِي هللاوْليَ ْعَلِم املفيت عمَّن يَ ُنوُب يف فتواه، َوْلُيوِقن أنه مسؤوٌل غًدا وم

 حذر السلف من الُفتيا :
 وكان من عادِة السََّلِف احلذُر من الُفْتيا والَفَرُق منها:

شرين ومئًة من األنصاِر ِمن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيسأل أحُدهم أدركُت ع»قال عبدالرمحن بن أيب ليلى: 
 . [8]«عن املسألِة، فريدُّها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا، حىت ترجَع إىل األوَّلِ 

لقد أدركُت يف هذا املسجِد عشرين ومئًة من األنصاِر ِمن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أحٌد »وقال أيًضا: 
 . [9]«منهم ُُيدِ ُث حديثًا إال َودَّ أن أخاه َكفاُه احلديَث، وال ُيسأل عن فُتيا إال َودَّ أن أخاه َكفاُه الفتيا

 . [10]«أدركُت أقواًما إْن كان أحُدهم َلُيسأُل عن الشيء، فيتكلَّم وإنه لرُيَعدُ »وقال عطاء بن السائب: 
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من أفىت الناَس يف كلِ  ما يستفتونه، فهو »وروى األعمش، عن أيب وائٍل َشقيِق بن سلمة ؛ قال: قال عبدهللا بن مسعود: 
 . [11]«ََمنونٌ 

لو مسعُت هذا احلديَث منك قبل اليوِم؛ ما كنُت أفيت يف كثرٍي مما كنُت : » [13]: قال يَل احلََكمُ  [12]قال األعمش
 «.أفيت

 . [14]وُروي عن ابن عباٍس حنُو قول ابن مسعود
إن  أحَدهم ليُ ْفيت يف املسألِة، ولو َوَرَدْت على عمَر بن اخلطَّاب رضي هللا عنه جلََمع هلا »وقال أبو َحصني عثمان بن عاصٍم: 

 . [15]«أهَل بدٍر!
من أجاب يف مسألٍة، فينبغي من قبل أن ُييَب فيها أن يعرَض نفَسُه على اجلنِة أو الناِر، »وكان مالك بن أنس يقوُل: 

 . [16]«وكيف يكوُن خالُصه يف اآلخرِة، مث ُييُب فيها
قال الصَّْيَمِريُّ واخلطيُب: وقلَّ َمن َحَرَص على الُفْتيا وساَبَق إليها واثبَ َر عليها إال قلَّ توفيُقُه، واضطرب يف »قال النووي: 

ملعونُة له من هللا أكثَر، أمره. وإن كان كارًها لذلك غرَي ُمْؤِثٍر له ما َوجد عنه َمْندوحًة، وأحال األمَر فيه على غريه؛ كانت ا
 والصَّالُح يف جوابه أغلَب.

واستدالَّ بقوِله صلى هللا عليه وسلم يف احلديِث الصحيح: "ال تسأِل اإلمارَة؛ فإنك إن ُأْعِطيَتها عن مسألٍة ُأوِكْلَت إليها، 
 . [18] [17]وإن ُأْعِطيَتها عن غري مسألة ُأِعْنَت عليها" 

 من صفات املفيت :
ملفيت ظاهَر الَورَع، مشهورًا ابلدِ اينة الظاهرة، والصِ يانة الباهرة. وكان مالٌك رمحه هللا وينبغي أن يكوَن ا»وقال النووي أيًضا: 

مْث، وكان يعمل مبا ال يُ ْلِزُمُه الناَس، ويقول: ال يكوُن عاملًا حىت يعمَل يف خاصَِّة نفِسِه مبا ال يُلزمه الناَس ؛ مما لو تَ رََكهُ ِل أي
 . [20] [19]« ُيكي حنَوُه عن شيِخه ربيعةَ 

يكون َحِذرًا من تلبيِس إبليس الذي لبَّس به على بعض املنتسبنَي إىل الفقه؛ فيما ذكره ابُن اجلوزي بقوله: وينبغي للُمْفيت أن 
ومن ذلك: أن إبليَس لبَّس عليهم أبنَّ الفقَه وحده علُم الشرِع، ليس مَثَّ غريُُه، فإن ذُِكر هلم حُمَدِ ٌث قالوا: ذاك ال يفهم »

األصُل، فإن ذُِكر هلم كالٌم يَلني به القلُب قالوا: هذا كالم الُوعَّاظ. ومن ذلك: إقداُمهم على شيًئا، وينسون أنَّ احلديَث هو 
 . [21]«الَفْتوى وما بلغوا مرتبَتها، ورمبا أفَتوا بواقعاهتم املخالفِة للنصوِص، ولو توقَّفوا يف املشكالت كان أوىل

 أدب املفيت واملستفيت :
ومن اآلداب اليت كان املفيت واملستفيت من السلف يَ َتَحلَّون هبا : ترُك السؤال واجلواب عمَّا ِل يَ َقْع، وعما ال ُيتاُج إليه 

 به وال رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما قد يكوُن فيه تشديٌد على السائل، اإلنسان، وعما ِل يُ ْفَرْض، وِل يكلِ ْفنا هللا تعاىل
 أو إساءٌة له:

هريرة رضي هللا عنه قال: َخَطبنا رسوُل هللا صلى  من رواية حممد بن زايد، عن أيب [22]«صحيحه»فقد أخرج مسلم يف 
هللا عليه وسلم فقال: "أييها الناُس قد فَرَض هللا عليكم احلجَّ فُحجُّوا"، فقال رجل: َأُكلَّ عام، اي رسول هللا؟ فسَكَت، حىت 

ْعُتم"، مث قال: "َذروين ما َتركُتُكم، فإمنا قاهلا ثالاًث، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لو قلُت: نعم، لَوَجَبْت، وملا اسَتطَ 
ٍء َهَلَك من كان َقبَلُكم بسؤاهلم واخِتالِفهم على أنبيائهم، فإذا أمرُتُكم بشيٍء فَْأُتوا منه ما اسَتَطعُتم، وإذا هَنيُتُكم عن شي

 فَدُعوه".
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ا الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم وخرَّجه الدارقطين من وجه آخر خمتصًرا وقال فيه: فنزل قوله تعاىل: }اَيَأي ُّهَ 
 . [23][ 101َتُسؤُْكْم...{ ]امل َ ائدة: 

، «ُفالن»قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رجل: َمْن أيب؟ فقال: ويف الصحيحني عن أنس رضي هللا عنه 
 . [24]فنزلت هذه اآلية: }الَ َتْسأَلُوا َعْن َأْشَياَء...{

، وفصَّل يف الكالم فيها  [25]«جامع العلوم واحلكم»حلافُظ ابن رجب رمحه هللا هذه األحاديَث وغريها، يف وقد ذكر ا
 صرُّف؛ يقول رمحه هللا:تفصيالً جيِ ًدا ننقُله بتمامه مع شيٍء من الت

فدلَّت هذه األحاديث على الن َّْهي عن السؤال عما ال ُُيتاج إليه مما يسوُء السائَل جوابُه؛ مثُل سؤال السائل: هل هو يف »  
اء؛  النار، أو يف اجلنة؟ وهل أبوه َمن يَنتسب إليه، أو غريُه؟ وعلى الن َّْهي عن السؤال على وجه الت ََّعنُّت والعبث واالستهز 

 كما كان يفعُلُه كثرٌي من املنافقني وغريهم.
وقريٌب من ذلك سؤاُل اآلايت واقرتاُحها على وجه الت ََّعنُّت، كما كان يسأله املشركون وأهُل الكتاب، وقد قال عكرمُة 

 وغريه: إن اآليَة نزلت يف ذلك.
 لسؤال عن وقت الساعة، وعن الرُّوح.ويقرُب من ذلك: السؤاُل عما أخفاه هللا عن عباده وِل يُطِلعهم عليه؛ كا

ودلَّت أيًضا على هني املسلمني عن السؤال عن كثرٍي من احلالل واحلرام مما ُُيشى أن يكوَن السؤاُل سبًبا لنزول التشديد 
 فيه؛ كالسؤال عن احلجِ : هل ُيُب كلَّ عام أم ال؟

أنه قال: "إن أعظَم املسلمني يف املسلمني ُجْرًما: من  ويف الصحيح عن سعد رضي هللا عنه عن النبِ  صلى هللا عليه وسلم
 . [26]سأل عن شيٍء ِل ُُيَرَّْم َفُحرِ َم من أجل مسألته"

لم عن اللِ عان، كره املسائَل وعاهَبا، حىت ابتُلي السائُل عنه قبل وقوعه بذلك يف وملا ُسئل النبُّ صلى هللا عليه وس
 . [27]أهِله

 . [28]ثرة السؤال، وإضاعة املالوكان النبُّ صلى هللا عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وك
بذلك، فأما وِل يكن النبُّ صلى هللا عليه وسلم يُ َرخِ ُص يف املسائل إال لألعراب وحنوهم من الوفُود القادمني عليه؛ يتألَُّفهم 

عن  [29]«صحيح مسلم»املهاجروَن واألنصاُر املقيمون ابملدينة الذين َرَسَخ اإلميان يف قلوهبم فُنهوا عن املسألة؛ كما يف 
ان قال: أقمُت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة سنًة، ما مينَ ُعين من اهلجرة إال املسألُة؛ كان أحُدان النوَّاس بن مَسْع

 . [30]إذا هاجَر ِل يسأِل النبَّ صلى هللا عليه وسلم
عن أنس قال: هُنينا أن نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شيٍء، فكان يُ ْعجبنا أن ُييَء الرجُل  [31]وفيه أيًضا

 لعاقُل فيسأله وحنن نسمع....من أهل البادية ا
وأشار رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث إىل أن يف االشتغاِل ابمتثال أمره واجتناب هنيه ُشغالً عن املسائل، 

 فقال: "إذا هنيُتُكم عن شيٍء فاجَتنُبوه، وإذا أمرُتُكم أبمٍر فَْأُتوا منه ما اسَتَطعُتم".
االعتناُء به واالهتماُم: أن يبحَث عما جاء عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، مث ُيتهَد يف فَ ْهم  فالذي يتعنيَّ على املسلم

ذلك والوقوف على معانيه، مث يشتغَل ابلتصديق بذلك إن كاَن من األمور الِعلميَّة، وإن كان من األمور الَعمليَّة؛ بذل ُوسَعه 
 ر، واجتناب ما يُ ْنهى عنه، وتكون ِِهَّته مصروفًة ابلُكلِ يَِّة إىل ذلك، ال إىل غريه.يف االجتهاد يف فعل ما يستطيُعه من األوام

 وهكذا كان حاُل أصحاب النبِ  صلى هللا عليه وسلم والتابعني هلم إبحساٍن يف طلب العلم النافع من الكتاب والسنة.
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أموٍر قد تَقُع وقد ال تقع؛ فإن هذا مما يدُخل يف  فأما إن كانت ِهَُّة السامع مصروفًة عند مساع األمر والنهي إىل فرض
 النهي، ويُ ثَ بِ ط عن اجِلدِ  يف متابعة األمر.

وقد سأل رجٌل ابَن عمر عن استالم احلجر؟ فقال له: رأيُت النبَّ صلى هللا عليه وسلم يستلمه ويُ َقب ِله. فقال له الرجل: 
ابلَيَمن، رأيُت النبَّ صلى هللا عليه وسلم « أرأيتَ »ل له ابن عمر: اجعل أرأيَت إن ُغلبُت عنه؟ أرأيَت إن ُزْومِحُْت؟ فقا

 . [32]يستلمه ويقبِ له. خرجه الرتمذي
الَّ يف االقتداء ابلنبِ  صلى هللا عليه وسلم، وال حاجَة إىل فَ ْرض الَعْجز عن ذلك أو ومراد ابن عمر: أالَّ يكون لك َهمٌّ إ

ا كان تَ َعسُّره قبل وقوعه ؛ فإنه يفرت العزم عن التَّصميم على املتابعة؛ فإن الت ََّفقَُّه يف الدين، والسؤاَل عن العلم إمنا ُُيَْمد إذ
 للعمل، ال للِمراء واجِلدال.

عليٍ  رضي هللا عنه أنه ذََكر فتًنا تكوُن يف آخر الزمان، فقال له عمر: مىت ذلك اي عليُّ؟ قال: إذا تُ ُفقِ ه لغري وقد ُروَي عن 
 . [33]الدِ ين، وتُ ُعلِ م لغري العمل، والُتِمَست الدنيا بعمل اآلخرة

فإن وعن ابن مسعوٍد رضي هللا عنه أنه قال: كيف بكم إذا لَِبَسْتُكْم فتنٌة يربو فيها الصغري، وَيهرم فيها الكبري، وتُ تََّخُذ ُسنَّة، 
قَ لَّت فقهاؤكم، وَكُثرت قُ رَّاؤكم، ُغريِ َت يوًما قيل: هذا منكر؟ قالوا: ومىت ذلك؟ قال: إذا قَ لَّْت ُأمناؤكم، وَكُثرت ُأمراؤكم، و 

 . [34]وتُ ُفقِ ه لغري الدين، والُتِمست الدنيا بعمل اآلخرة. خرجهما عبدالرازق يف كتابه
 ن الصحابة والتابعنَي يكرهون السؤاَل عن احلوادث قبل ُوقُوعها، وال ُييبوَن عن ذلك:وهلذا املعىن كان كثرٌي م

 . [35]قال عمرو بن ُمرَّة: خرج عمُر على الناس، فقال: ُأَحر ِج عليكم أن تسألوان َعمَّا ِل يكن ؛ فإنَّ لنا فيما كان ُشغالً 
 . [36]وعن ابن عمر قال: ال تسألوا َعمَّا ِل يكن؛ فإين مسعُت عمَر لعن السائَل َعمَّا ِل يكن

 . [37]وكان زيُد بن اثبت إذا ُسِئل عن الشيء يقوُل: كان هذا؟ فإن قالوا: ال، قال: َدعوُه حىت يكونَ 
حىت يكوَن،  -يعين: َأرِْحنا  -قال: أكان بعُد؟ فقلت: ال، فقال: َأِِجَّنا وقال مسروق: سألت ُأيَبَّ بن كعب عن شيٍء؟ ف

 . [38]فإذا كان اجتَهدان لك رأينا
فقال: هل كان هذا بعُد؟ قالوا: ال، قال: َفَدعوان حىت يكون، فإذا كان ََتَشَّْمناه وقال الشعب: ُسِئَل َعمَّار عن مسألة، 

 . [39]لكم
ين وقال: أكان هذا؟ قلُت: نعم، قال: آهلل؟ قلُت: آهلل، قال: وعن الصَّْلت بن راشد قال: سألت طاوًسا عن شيٍء؟ فانتهر 

إن أصحابنا أخربوان عن معاذ ابن جبل: أنه قال: أيها الناُس، ال تَ ْعَجلوا ابلبالء قبل نُزوله فيذهَب بكم هاهنا وهاهنا، 
 ... [40]ذا ُسئل ُسدِ د، أو قال: ُوفِ قفإنكم إن ِل تعَجلوا ابلبالء قبل نُزوله، ِل يَ ن َْفكَّ املسلموَن أن يكوَن فيهم َمْن إ

 وقد انقسم الناُس يف هذا الباب أقساًما:
مه حلدود ما أنزل هللا على رسوله، وصار حامَل فقٍه غرَي فِمْن أتباع أهل احلديث َمن َسدَّ ابَب املسائل حىت َقلَّ فهُمه وعل

 فقيه.
وِمن فقهاء أهل الرأي َمن توسَّع يف توليِد املسائل قبل وقوعها، ما يقُع يف العادة منها وما ال يقع، واشتغلوا بتَكلُّف اجلواب 

وب، ويستقرَّ فيها بسببه األهواُء والشَّحناءُ عن ذلك وكثرة اخلصومات فيه، واجِلدال عليه؛ حىت يتولََّد من ذلك افرتاُق القل
والعداوُة والبغضاُء، ويقرتُن ذلك كثريًا بنيَّة املغالبة وطلب الُعلوِ  واملباهاة وصرِف وجوه الناس، وهذا مما َذمَّه العلماءُ 

 الرابنيُّون، ودلَّت السنة على قُ ْبحه وحترميه.
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ُمْعَظَم َِهِ هم البحُث عن معاين كتاب هللا عز وجلَّ، وما يُ َفسِ ره من السنن وأما فقهاُء أهل احلديث العاملون به: فإنَّ 
الصحيحة وكالم الصَّحابة والتابعني هلم إبحسان، وعن سنَّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، مث 

ة والتابعنَي هلم إبحسان يف أنواع العلوم من التفسري التفقُُّه فيها وتفهُُّمها والوقوُف على معانيها، مث معرفُة كالم الصحاب
واحلديث، ومسائل احلالل واحلرام، وأصول السنة والزُّهد والرقائق وغري ذلك، وهذا هو طريُق اإلمام أمحَد ومن وافَقهُ من 

نيني، ويف معرفة هذا شغٌل شاغٌل عن التَّشاغل مبا ُأحِدث من الرأي مما ال  يُنتَفع به وال يقع، وإمنا يورث علماء احلديث الرابَّ
التجادُل فيه كثرَة اخلصومات واجلدال، وكثرَة القيل والقال، وكان اإلماُم أمحد كثريًا إذا سئل عن شيٍء من املسائل املولَّدات 

 اليت ال تَقُع يقول: دعوان من هذه املسائل املُحَدثَة.
يف األمر فإذا هو: احلديث، والرأي؛ فوجدتُّ يف احلديث: ذكَر  وما أحسَن ما قاله يونس بن سليمان السََّقطيُّ: نظرتُ 

الرب عز وجل وربوبيَّته وإجالَله وعظمَته، وذكَر العرش، وصفَة اجلنة والنار، وذكَر النبيني واملرسلنَي، واحلالل واحلرام، 
ر، واحلَِيل، وقطيعة األرحام، وِجاع واحلثَّ على صلة األرحام، وِجاع اخلري فيه، ونظرُت يف الرأي فإذا فيه: املكر، والغد

 . [41]الشرِ  فيه!
 . [42]أيوقال أمحد بن َشب ُّْويَه: من أراد علَم القرب فعليه ابآلاثر، ومن أراد علم اخلُْبز فعليه ابلر 

ومن سلك طريَقُه لطلب العلم على ما ذكرانه مَتكَّن من فهم جواب احلوادث الواقعة غالًبا ؛ ألن أصوهَلا توجد يف تلك 
بدَّ أن يكوَن سلوُك هذا الطريق خلَف أئمِة أهله اجملَمع على هدايتهم ودرايتهم؛ كالشافعيِ  وأمحَد األصول املشاِر إليها، وال

وإسحاَق وأيب عبيٍد، وَمن سلك مسلكهم؛ فإن من ادَّعى سلوَك هذا الطريق على غري طريقهم وقَع يف مفاوَز ومهالَك، 
 وأخذ مبا ال ُيوز األخذ به، وترَك ما ُيُب العمل به.

الُك األمِر كلِ ه: أن يقصَد بذلك وجَه هللا والتقرَُّب إليه؛ مبعرفة ما أنزله على رسوله، وسلوِك طريقه، والعمل بذلك، ودعاِء ومِ 
اخللق إليه، ومن كان كذلك وف ََّقه هللا وسدَّده، وأهلمه ُرْشَده، وعلَّمه ما ِل يكن يعلم، وكان من العلماء املمدوحنَي يف قوله 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{]فَ اِط ر: تعاىل: }ِإمنََّ   [، ومن الراسخنَي يف العلم....28ا َُيَْشى اَّللَّ
قال انفُع بن يزيد: يقال: الراسخون يف العلم: املتواضعوَن هلل، املتذل ِلوَن هلل يف َمْرضاته، ال يتعاَظمون على َمن فوقهم، وال 

 . [43]َُيِْقرون َمن دوهنم
 مَياٍن، ويشهُد هلذا قوُل النب صلى هللا عليه وسلم: "أاتكم أهُل اليمن، ُهْم َأبَ رُّ قلواًب، وَأَرقُّ أفِئَدًة، اإلمياُن مَياٍن، والفقهُ 

. وهذا إشارٌة منه إىل أيب موسى األشعري وَمن كان على طريقه من علماء أهل الَيَمن، مث إىل مثل  [44]واحلكمُة ميانيَّة"
، وُأَويس الَقَرين، وطاوس، ووَ  ْهب بن ُمنَ بِ ه، وغريهم من علماء أهل اليمن، وُكلُّ هؤالء من العلماء أيب مسلٍم اخلَْوالين ِ

الرابنيِ ني اخلائفني هلل، وكلُّهم علماُء ابهلل ُيشونه وُيافونه، وبعُضهم أوسع علًما أبحكام هللا وشرائع دينه من بعض، وِل يكن 
 متيُّزهم عن الناس بكثرة قيٍل وقال، وال حبٍث وال جدال.

، وهو الذي ُُيَشر يوم القيامة أماَم العلماِء  [45]بن جبل رضي هللا عنه أعلُم الناِس ابحلالل واحلرام وكذلك معاذُ 
، وِل يكن علُمه بتوسعة املسائل وتكثريها، بل قد سبق عنه كراهُة الكالم فيما ِل يَقْع، وإمنا كان عاملاً ابهلل،  [46]ِبَرتْ َوةٍ 

 وعاملاً أبصول دينه.
بَدالوهَّاب الورَّاَق. قيل له: إنه ليس له اتِ ساٌع يف العلم. قال: إنه رجٌل وقد قيل لإلمام أمحد: َمن نسأُل بعدَك؟ قال: ع

 . [47]صاحل، مثله يوفَّق إلصابة احلق ِ 
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؟ فق  . [48]ال: كان معه أصُل العلم: خشيُة هللاوُسئل عن معروٍف الَكْرخيِ 
 . [49]وهذا يرجُع إىل قول بعض السََّلف: كفى خبشيِة هللا علًما، وكفى ابالغرتاِر ابهلل جهالً 
، فنقول: من ِل يشتغل بكثرة  [50]وهذا ابٌب واسٌع يطول استقصاؤه، ولنرِجْع إىل شرح حديث أيب هريرة رضي هللا عنه

املسائل اليت ال يوجد مثُلها يف كتاٍب وال ُسنة، بل اشتغل بَفْهم كالم هللا ورسوله، وَقْصُدهُ بذلك امتثاُل األوامر واجتناُب 
 ، وعمَل مبقتضاه.فهو ممن امتثل أمَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث -النواهي

ومن ِل يكن اهتماُمه بفهم ما أنزَل هللا على رسوله، واشتغَل بكثرة توليد املسائل قد تَقُع وقد ال تَقُع، وتكلَّف أجوبَتها 
 ُخِشَي عليه أن يكوَن خمالًفا هلذا احلديث، مرتكًبا لنَ ْهيه، اترًكا ألمره. -مبجرَّد الرأي 

ال أصَل هلا يف الكتاب والسنة، إمنا هو ِمن تَ ْرِك االشتغال ابمتثال أوامر هللا ورسوله،  واعلم أن كثرَة وقوع احلوادث اليت
واجتناب نواهي هللا ورسوله؛ فلو أن َمن أراد أن يعمَل عمالً سأل عمَّا شرعه هللا يف ذلك العمل فامتثله، وعمَّا هنى عنه فيه 

ا يعمل العامُل مبقتضى رأيه وهواه، فتَقُع احلوادُث عامَُّتها خمالفًة ملا فاجتنبه، وقعت احلوادُث مقيَّدًة ابلكتاب والسنة. وإمن
 شرعه هللا، ورمبا َعُسر ردُّها إىل األحكام املذكورة يف الكتاب والسنة؛ لُبعِدها عنها.

كان مشتغالً بذلك عن ويف اجلملة: فمن امتَثَل ما أمر به النبُّ صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث، وانتهى عمَّا هنى عنه، و 
حصَل له النَّجاُة يف الدنيا واآلخرة. ومن خالف ذلك، واشتغَل خبواطره وما َيستحِسُنه، وقع فيما حذَّر منه النبُّ  -غريه 

صلى هللا عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم 
 انتهى كالُم ابن رجب رمحه هللا.  «.لرُسُلهم

 
 

 هل تَ تَ َغريَّ الفتوى ِبتَ َغريُّ الزمان واملكان ؟
 يشهُد العاِلُ اإلسالميُّ يف هذا العصر انبهارًا ابلغرب وقوَّته وحضارته املادية، وأفضى هبم هذا االنبهاُر إىل اللََّهِث وراءه يف

ته، واإلخالِد إىل األرض، إال من شاء هللا   منهم.مادِ ايَّ
وفُتحت على املسلمني كلِ هم أبواٌب من َشَهوات الدنيا وفتنتها مبا فيها من حالٍل وحرام، وأصبح الذي يتحرَّى ما أابح هللا 

 -له وُيَذُر مما حُرم كالقابض على اجلمِر. وزاد الطنَي بِلًَّة ظهوُر عدٍد غرِي قليٍل من املفتني الذين َوجدوا يف خالِف العلماِء 
َسعًة يف التلفيق بني املذاهب؛ واخلروج بفقٍه ُمَلفٍَّق؛ حُتَْشُر فيه رَُخُص العلماء؛ ِلُتَشكِ َل مذهًبا  -بعض مسائل اخلالِف يف 

 مع غضِ  النظر عمَّا يُ َؤيِ ده الدليُل من عدمه! -زعموا  -جديًدا؛ تيسريًا على املسلمني 
ين رمحه هللا: أنه أخربه يزيد بن َعمرية صاحُب معاذ: أن معاًذا رضي هللا عنه  وقد ذكر أبو إدريس عائُذ هللا بن عبدهللا اخلَْوال

: هللاُ َحَكٌم َعْدٌل، تبارك امسُه، َهَلَك املراتبون. فقال معاُذ بن جبل يوًما يف َملٍس -كلَّما َجَلَس ََمِْلَس ِذْكٍر   -كان يقول 
قرآُن حىت أيخَذُه املؤمُن واملنافق، واحلُرُّ والعبُد، والرجُل واملرأُة، والكبرُي جلسه: وراءكم فنٌت َيكُثر فيها املاُل، ويُفتح فيها ال

د قرأُت القرآن؟! وهللِا ما هم مبتبعيَّ حىت أبتدَع هلم غريه. وق [51]والصغرُي، فيوشك قائٌل أن يقوَل: فما للناِس ال يتَّبعوين
فإايكم وما ابُتدِع؛ فإن  ما ابُتدع ضاللٌة، واحذروا زيغَة احلكيِم؛ فإن الشيطاَن قد يقوُل كلمَة الضالِل على فم احلكيِم، وقد 

حلكيَم يقوُل كلمة الضاللِة، وأن املنافَق يقوُل كلمة أن  ا -يرمحك هللا  -يقوُل املنافُق كلمة احلقِ . قال: قلُت له: وما يُدريين 
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 احلقِ ؟! قال: اجتنب من كالم احلكيم املشتبهاِت اليت تقوُل: ما هذه؟ وال يُ ْنِئيَ نََّك ذلك منه؛ فإنه لعلَّه أن يراجَع ويلقى احلقَّ 
 . [52]إذا مسعه؛ فإن  على احلقِ  نورًا.اه 

، «إن الفتوى قد تَ تَ َغريَّ ِبتَ َغريُّ الزمان واملكان واألحوال والنيَّات والعوائد»ووجد هؤالء وغريُهم قوَل بعض أهل العلم: 
فَ ُفِتنوا هبذا القول، وظنوا أهنم َيَسُعهم اخلروُج من ثَِقِل التكاليف الشرعية مىت أرادوا، وصار هناك َدِويٌّ للمطالبة بتجديِد 

مع أن العلماَء الذين أطلقوا هذا القوَل قصدوا به معىًن غرَي املعىن الذي يذَهُب إليه هؤالء؛ فاألحكاُم «! يناخلطاب الدي»
دُّهَلا من الكليُة الثابتُة يف حقِ  اْلُمَكلَّفني ال يعرتيها التغيرُي أو التبديُل ؛ فليس املراد ِبتَ َغريُّ الفتوى تغرَي هذه األحكام، وتب

ومن أمٍر إىل هني، أو عكس ذلك، وحنوه؛ وإمنا املقصوُد تغريُّ تنزيِل احلكم الشرعي ِبتَ َغريُّ أحوال النازلة  حالٍل إىل حرام،
 ابملسلمني زمااًن ومكااًن وأشخاًصا .

فلذلك ال َتد فيها بعَد كماهلا نسًخا، وال »قال الشاطبُّ رمحه هللا وهو يتحدَّث عن كمال الشريعِة، وعموِمها، وثباهتا: 
ختصيًصا لعمومها، وال تقييًدا إلطالقها، وال رفًعا حلُْكٍم من أحكامها؛ ال حبَسب عموم املكلَّفني، وال حبَسب خصوص 

بعضهم، وال حبَسب زماٍن دون زمان، وال حاٍل دون حال، بل ما ُأْثِبَت سبًبا فهو سبٌب أبًدا ال يرتفع، وما كان شرطًا فهو 
واجٌب أبًدا، أو مندواًب فمندوٌب، وهكذا ِجيُع األحكام؛ فال زواَل هلا وال تَبدُّل، ولو ُفرض أبًدا شرٌط، وما كان واجًبا فهو 

 . [53]«بقاُء التكليف إىل غري هنايٍة لكانْت أحكاُمها كذلك
األحكام نوعان: نوع ٌ »ومن أوائل من ُعِرف عنه ذكر تغريُّ الفتوى ِبتَ َغريُّ الزمان: ابُن القيِ م رمحه هللا، ومع ذلك فهو يقول: 

ال يَتغري ُ عن حالٍة واحدة هو عليها، ال حبَسب األزمنة وال األمكنة، وال اجتهاِد األئمة؛ كوجوِب الواجبات، وحترمِي احملرَّمات، 
 دوِد املقررة ابلشرِع على اجلرائِم، وحنِو ذلك؛ فهذا ال يتطرَّق إليه تغيرٌي، وال اجتهاٌد ُيالف ما ُوضع عليه.واحل

والنوع الثاين : ما يَتغريَُّ حبَسب اقتضاء املصلحِة له زمااًن ومكااًن وحااًل؛ كمقاديِر التعزيرات، وأجناسها، وصفاهتا؛ فإن 
 .اه . [54]«ملصلحةالشَّرَع يُنو ِع فيها حبَسب ا

إن األحكام اليت تَ تَ َغريَّ بِتَ َغريُّ األزمان هي األحكام : » [55]«درر احلكام شرح َملة األحكام»قال الشيخ علي حيدر يف 
العرُف والعادُة، املستِندُة على العرِف والعادِة; ألنه ِبتَ َغريُّ األزمان تَ تَ َغريَُّ احتياجاُت الناس، وبناًء على هذا التغريُِّ يتبدَُّل أيًضا 

 العرِف والعادة تَ تَ َغريَّ األحكاُم حسبما أوَضْحنا آنًفا، خبالِف األحكام املستندة على األدلَِّة الشرعية اليت ِل ُتْْبَ على وِبتَ َغريُّ 
. مثال ذلك: جزاءُ القاتل العامد: القتُل، فهذا احلكم الشرعيُّ الذي ِل يستند على العرف  العرف والعادة؛ فإهنا ال تَ تَ َغريَّ

غري ِبتَ َغريُّ األزمان. أما الذي يتغري ِبتَ َغريُّ األزمان من األحكام، فإمنا هي املبنيَّة على العرف والعادة، كما قلنا، والعادة ال يت
 وإليك األمثلَة:

، وعند املتأخرين: البدَّ من رؤيِة كلِ   [56]كان عند الفقهاِء املتقدمني: أنه إذا اشرتى أحٌد دارًا اكتفى برؤيِة بعض بيوهتا
بيٍت منها على ِحَدتِِه، وهذا االختالُف ليس مستِنًدا إىل دليٍل، بل هو انشٌئ عن اختالف العرف والعادة يف أمر اإلنشاء 

يف إنشاء الدور وبنائها: أن تكوَن ِجيُع بيوهتا متساويًة وعلى ِطراٍز واحد، فكانت على هذا  والبناء؛ وذلك أن العادَة قدميًا
رؤيُة بعض البيوت تُ ْغين عن رؤية سائرها، وأما يف هذا العصر: فإذا جرت العادُة أبنَّ الدار الواحدَة تكون بيوهتا خمتلفًة يف 

 «.االنفرادِ الشكل واحلجم لزم عنَد البيع رؤيُة كلٍ  منها على 
 ومثَّل الشيُخ مصطفى الزَّْرقا هلذه القاعدة بقوله:
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ملا َنَدرت العدالةُ وَعزَّت يف هذه األزمان، قالوا بَقبول شهادة األمَثل فاألمثل، واألقل فجورًا فاألقل ...، وجوَّزوا حتليَف »  
 . [57]«الشهود عند إحلاح اخَلْصِم، وإذا رأى احلاكُم ذلك؛ لفساد الزمان

 وذكر الدكتور حممد الزَُّحيلي بعَض الضوابط لتلك األحكام اليت تتغريَّ بتغريُّ األزمان واألشخاص، فقال:
 القرآن والسنة واليت جاءت الشريعُة لتأسيسها بنصوصها األصليَّة: اآلمرة إن األحكاَم األساسيَة الثابتَة يف      (1)  

كُحْرَمة الظلم، وحرمة الزِ ىن والراب، وشرب اخلمر والسَّرقة، وكوجوب الرتاضي يف الَعْقد، ووجوب قمع اجلرائم   -والناهية 
ا الشريعُة إلصالح الزمان واألجيال، وتَ تَ َغريَّ فهذه ال َتتبدَُّل بتبدُِّل الزمان، بل هي أصوٌل جاءت هب -ومحاية احلقوق 
 وسائُلها فقط.

إن أركان اإلسالم وما ُعلم من الدين ابلضَّرورة ال يتغريَّ وال يتبدل، ويبقى اثبًتا كما ورد، وكما كان يف العصر        (2  
 األول؛ ألهنا ال تَ ْقَبل التبديَل والتغيرَي.

تعبُّديِة اليت ال َماَل للرأي فيها وال لالجتهاد، ال تقبل التغيرَي وال التبديل بتبدُِّل األزمان إن ِجيَع األحكاِم ال       (3  
 واألماكن والبلدان واألشخاص.

إن أموَر العقيدة أيًضا اثبتٌة ال تَ تَ َغريَّ وال تتبدَُّل وال تقبُل االجتهاَد، وهي اثبتٌة منذ نزوهلا ومن َعْهد األنبياء        (4  
 . [58]«رسل السابقني، حىت تقوَم الساعة، وال تَ تَ َغريَّ ِبتَ َغريُّ األزمانوال

 إابحَة الراب أو االختالط مثاًل، أو إلغاَء احلدود وهبذا يتضح أنه ال إشكاَل يف هذه القاعدة، وأنه ال ُحجََّة فيها ملن يريدُ 
والعقوابت؛ لتغريُِّ الزمان؛ فإن هذه األموَر املذكورَة اثبتٌة ابلنصوص الواضحة من الكتاب والسنة، فال َماَل لتغيريها أو 

 . [59]تبديِلها، إال أن ينخلَع اإلنساُن من دينه رأًسا
جديٌد سوى امسها، وإال فالكبرُي والصغرُي من املسلمني يعلموَن يف « تغريُّ الفتوى بتغريُّ الزمان واألحوال»وليس يف قاعدة 

َذر يف بعض أحواله دون بعض؛ كاملسافر، واملريض؛ حني اجلملة أنَّ ِمن الناس َمن يُعَذر يف بعض األحكام، ومنهم من يُع
يكوُن الفطُر يف رمضان يف حقهما رخصًة، وقد يكوُن واجًبا إذا شقَّ عليهما الصوُم وحلقهما منه ضرٌر. واألصُل يف هذا كلِ ه 

على أنبيائهم، فإذا هنيُتُكم عن  قوله صلى هللا عليه وسلم: "دعوين ما تركتُكم؛ إمنا أهلَك َمن كان قبَلُكم سؤاهُلم واختالفُهم
 . [60]شيء فاجَتنبوه، وإذا أمرُتُكم أبمٍر فَْأُتوا منه ما استَطعُتم"

كيُد على مراعاة املصاحل واملفاسِد؛ مثل أن يكوَن فعُل الشيء سنَّة، وُيرتك ملا وكذا النصوُص الشرعية اأُلخرى اليت فيها التأ
 ُُياف من ترتُّب مفسدٍة عليه؛ كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم لعائشَة رضي هللا عنها: "لوال أن َقوَمِك َحديُثو َعْهٍد جباِهليَّة

 . [61]، وجلََعلُت ابهَبا ابألرِض، وألدَخلُت فيها من احِلْجِر"ألنَفْقُت كنَز الكعبِة يف َسبيِل هللا -أو قال: بُكْفر  -
اته رجٌل فقال: اي أاب عباس، أرأيَت رجالً وعلى هذا ُُيمل ما رواه ساِلُ بن أيب اجلَْعد عن ابن عباس رضي هللا عنهما؛ قال: أ

ُ َعَلْيِه...{ ]الن ِ س َ اء:  [. قال: أرأيَت إن 93قتل مؤمًنا متعمِ ًدا، ما َجزاؤه؟ قال: }َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَّ
! إنه ُييُء يوَم القيامة آخًذا برأسه َتْشَخُب أوداُجهُ اتب وآمَن وعمل صاحلًا مث اهتدى؟ فقال: وأىنَّ له التوبُة؟ َثِكَلْتَك أمُّك

، َسْل هذا فيم قتلين  ؟!. اه . [62]حىت يقَف به عنَد العرِش فيقوُل: اي ربِ 
َد يف »وعنون له بقوله:  [63]«روضة الطالبني» رمحه هللا حديَث ابن عباس هذا يف وقد ذكر النوويُّ  فرع : للمفيت أن ُيشدِ 

قلُت: املراُد: ما ذكره الصَّْيَمِريُّ »، مث أوضح ذلك بقوله: «ا، يف مواضع احلاجةاجلواِب بلفٍظ ُمتََأوٍَّل عنده؛ زجًرا وهتديدً 
جاَز؛ زجًرا؛   -وغريه ؛ قالوا: إذا رأى املفيت املصلحَة أن يقوَل للعاميِ  ما فيه تغليٌظ، وهو ال يعتقُد ظاهره، وله فيه أتويٌل 
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القاتل؟ فقال: ال توبَة له. وسأله آَخُر؟ فقال: له توبة. مث قال:  كما ُروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أنه ُسئل عن توبة
 أما األوُل فرأيُت يف عينيه إرادَة القتل فمنعُته، أما الثاين فجاء ُمستكيًنا قد َقتل، فلم ُأقَ نِ ْطه.

َتُه قتلناك؛ فعن النبِ  قال الصَّْيَمِريُّ: وكذا إن سأله فقال: إن قتلُت عبدي، فهل عليَّ قصاص؟ فواسٌع أن يقال: إن قتل
طالقه مفسدٌة. ، وألنَّ القتَل له معاٍن، وهذا كلُّه إذا ِل يرتتَّْب على إ [64]صلى هللا عليه وسلم: "َمْن قَ َتَل َعْبَدُه قَ تَ ْلَناُه" 

 اه .« وهللا أعلم
وهذا يُدلُّ على أن املفيَت ينبغي أن يكون ُمَربِ ًيا قبل أن يكون مفتًيا، َيعلم ما ينبين على الفتوى من مصاحلَ ومفاسَد، وُيهد 

ه، والوعظ نفَسُه يف هداية الناس، وليس ُمْلزًما بذكر احلكم الشرعيِ  إذا خاف مفسدًة على السائِل، ففي النصح والتوجي
مندوحٌة عن ذكر احلكم الشرعيِ  إذا خاف على السائل، وتقدم أن السَّلَف كانوا  -والتخويف، والرتغيب والرتهيب 

 يُ َفر ِقون يف الفتوى بني ما وقع وبني ما ِل يَقْع.
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 

 
فيت(، و"فيض القدير" للمناوي  /239(، وانظر: "املصباح املنري" )ص1/309"أنيس الفقهاء" للقونوي )   [1]
(، ومقاالً حملمد بن شاكر الشريف يف شبكة "صيد الفوائد" حتت هذا الرابط: 1/158)

http://saaid.net/Doat/alsharef/  3  .ht  
  (.550"التعاريف" للمناوي ص )   [2]
  (، )فتا(.5/3348"لسان العرب" )   [3]
  (.123"التعريفات" للجرجاين ص )   [4]
(، ومن 2/354(، واخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملتفقه" )821أخرجه البيهقي يف "املدخل إىل السنن" )   [5]

  (.33/361طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" )
  (.13"آداب الفتوى" )ص   [6]
  (.11-1/10"إعالم املوقعني" )   [7]
  (.13/412(، واخلطيب يف "اتريخ بغداد" )3/115أخرجه يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" )   [8]
(، ويعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" 135(، والدارمي يف "سننه" )58أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" )   [9]
(، واخلطيب البغدادي يف " 800يف "املدخل إىل السنن" ) (، والبيهقي9/215(، وابن حبان يف "الثقات" )3/114)

  (.36/87(، وابن عساكر يف "اتريخ دمشق" )2/24الفقيه واملتفقه" )
  (.3/115فيان يف "املعرفة والتاريخ" )أخرجه يعقوب بن س   [10]
(، 320(، والبغوي يف "اجلعدايت" )171(، والدارمي يف "سننه" )903أخرجه أبو يوسف يف "اآلاثر" )   [11]

(، واهلروي يف 66-65(، وابن بطة يف "إبطال احليل" )ص8924( رقم )9/188رباين يف " املعجم الكبري" )والط
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(، 417-2/416(، واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" )798(، والبيهقي يف "املدخل إىل السنن" )275"ذم الكالم" )
  (.165-164و 2/55وابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )

  يف رواية البغوي وابن بطة وابن عبد الرب املتقدمة.   [12]
َبة.   [13]   هو: ابن ُعتَ ي ْ
  (.2/164ن العلم وفضله" )(، وابن عبد الرب يف "جامع بيا799أخرجه البيهقي يف "املدخل إىل السنن" )   [14]
  (.803(، والبيهقي يف "املدخل إىل السنن" )62أخرجه ابن بطة يف "إبطال احليل" )ص   [15]
  (.80-79"أدب املفيت واملستفيت" )ص   [16]
 (.1652(، ومسلم )6622أخرجه البخاري )   [17]
  (.17"آداب الفتوى" )ص   [18]
 يعين: ابن أيب عبد الرمحن، املعروف بربيعة الرأي.   [19]
  (.19-18"آداب الفتوى" )ص   [20]
  (.147"تلبيس إبليس" )ص   [21]
  (.1337برقم )   [22]
( من طريق إبراهيم اهلََجري، عن أيب عياض، عن أيب هريرة. وإبراهيم 2/282أخرجه الدارقطين يف "سننه" )   [23]
( من طريق موسى بن وردان إمام مسجد الكوفة، عن علي بن عبد 2/280جري ضعيف، لكن أخرجه قبل هذا )اهل

  األعلى الثعلب، عن أبيه، عن أيب الَبخرتي، عن عليٍ  رضي هللا عنه، به.
  (.2359(، ومسلم )93أخرجه البخاري )   [24]
  (.178 -168)ص   [25]
  (.2358(، ومسلم )7289أخرجه البخاري )   [26]
  ( دون ذكر السؤال.5311، وهو عند البخاري )(1493أخرجه مسلم )   [27]
  (.593(، ومسلم )844أخرجه البخاري )   [28]
  (.2553رقم )   [29]
ليها من وطنه الستيطاهنا. "شرح النووي على صحيح مسلم" أي: أنه أقام ابملدينة كالزائر من غري نقلٍة إ   [30]
(16/111.)  
  (.12يعين: "صحيح مسلم" )   [31]
  (.1611(، وقد أخرجه البخاري أيًضا )861يف "جامعه" )   [32]
  سيأيت خترُيه يف التعليق التايل.   [33]
  (.20743و 20742أخرجهما عبد الرزاق يف "جامع معمر" امللحق ب "املصنف" )   [34]
  (.2/12أخرجه اخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملتفقه" )   [35]
  أخرجه اخلطيب يف املوضع السابق.   [36]
  (.2/13املرجع السابق )   [37]
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  (.2/14املرجع السابق )   [38]
  (.2/15املرجع السابق )   [39]
(، وأبو عمرو الداين يف 23-2/22(، واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" )155أخرجه الدارمي يف "سننه" )   [40]

  (.363"السنن الواردة يف الفنت" )
(، وأبو القاسم األصبهاين يف "احلجة يف بيان احملجة" 75أخرجه اخلطيب يف "شرف أصحاب احلديث" )   [41]
(1/264.)  
  أخرجه اخلطيب يف املوضع السابق.   [42]
  (.1/348يف "تفسريه" كما يف "تفسري ابن كثري" )أخرجه ابن املنذر    [43]
  (.52(، ومسلم )4388أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   [44]
( وغريه، وهو 3791و 3790؛ أخرجه الرتمذي )...«أرحم أميت أبميت أبو بكر »ورد هذا يف حديث:    [45]

يث أرحم أميت أبميت أبو ضعيف، وقد فصَّل طرقه وبنيَّ علَّته الشيخ مشهور حسن سلمان يف رسالة بعنوان "دراسة حد
  بكر".

( من طريق سعيد بن أيب عروبة، 3/590(، و)2/348ورد هذا يف حديث أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" )   [46]
شب؛ قال: قال عمر: لو استخَلفُت معاَذ بن جبل رضي هللا عنه فسألين عنه ريب عز وجل: ما محلَك على عن شهر بن حو 

ُم عز وجل؛ كان معاٌذ بني أيديهم رَتْ َوًة »ذلك؟ لقلُت: مسعُت نبيَّك صلى هللا عليه وسلم يقول:  إن العلماَء إذا حَضروا رهبَّ
وله طرق ضعيفة صحح احلديَث مبجموعها        مر رضي هللا عنه. وسنده ضعيف؛ فشهر بن حوشب ِل يدرك ع«. حَبَجر

(، وانظر "خمتصر استدراك الذهب على مستدرك احلاكم" 1091الشيخ األلباين رمحه هللا يف "السلسلة الصحيحة" )
مادة: ر ت  -والرَّتْ َوة: اخلُطوة، ورميٌة بَسْهٍم، أو حنو ِميل، أو مدى البصر. )القاموس احمليط  (.4/1917-1923)

  و(.
  (.4رقم  7أخرجه املرُّوذي يف "الورع" )ص   [47]
ثت عن عبد هللا بن 13/201أخرجه اخلطيب يف "اترُيه" )   [48] ( من طريق املعاىف بن زكراي اجلريري، قال: ُحدِ 

  أمحد بن حنبل...، فذكره هكذا إبهبام شيخ املعاىف.
(، وابن أيب شيبة يف 46ورد هذا القول عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه؛ أخرجه ابن املبارك يف "الزهد" )   [49]

رقم  9/189(، والطرباين يف "الكبري" )158(، وعبد هللا بن أمحد يف "زوائد الزهد" )ص35535"املصنف" )
8927.)  

  املتقدم، والذي فيه سؤال الرجل عن فرض احلج كلَّ عام. وال يزاُل النقل عن احلافظ ابن رجب، رمحه هللا.   [50]
يف هذا السياق خترَّج على لغة غَطفان يف « يتبعوين»بنونني، و« يتبعونين»كذا يف ِجيع مصادر التخريج، واجلادة:    [51]

ونون الوقاية( ختفيًفا، بال سبب من انصٍب أو جازٍم أو نوِن توكيٍد. وانظر يف  حذف إحدى نويَنْ األفعال اخلمسة )نون الرفع
  (.234-232(، و"إعراب احلديث النبوي" للعكربي )ص520-3/519ذلك: "كتاب سيبويه" )
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(، 4611(، وأبو داود يف "سننه" )20750أخرجه عبد الرزاق يف "جامع معمر" امللحق ب "املصنف" )   [52]
( من طريق أيب قالبة، عن 4/466( واللفظ له. وسنده صحيح. وأخرجه احلاكم يف "املستدرك" )10/210والبيهقي )

  صححه على شرط مسلم.يزيد بن عمرية، به، مع بعض االختالف، وفيه زايدة، و 
  (.79-1/78"املوافقات" )   [53]
  (.331-1/330يف "إغاثة اللهفان" )   [54]
(، وِجيع هذا نقالً عن مقال 1/36رستم )(. وقريب منه ما يف "شرح َملة األحكام العدلية" لسليم 1/47)   [55]

حتت هذا الرابط: « اإلسالم سؤال وجواب»جاء جوااًب عن سؤال يف موقع 
http://  63,175,194,25  /index.php?ds=qa&  1v=browse&QR=  

39286  &dgn-  4  &  1n=ara  
  يعين: غرفها.   [56]
  «.اإلسالم سؤال وجواب»(؛ نقالً عن الرابط السابق ملوقع 229"شرح القواعد الفقهية" )ص   [57]
اإلسالم سؤال »(؛ نقالً عن الرابط السابق ملوقع 319"القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي" )   [58]

  «.وجواب
  «.اإلسالم سؤال وجواب»انتهى النقل عن الرابط السابق ملوقع    [59]
  (.1337(، ومسلم )7288أخرجه البخاري )   [60]
  (.1333(، ومسلم )1586و 1585أخرجه البخاري )   [61]
  (.28182أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" )   [62]
  (.56(، وحنوه يف "آداب الفتوى" )1/102-103)   [63]
(، والرتمذي 4515(، وأبو داود )19و 18و 12و 11و 5/10أخرجه اإلمام أمحد يف "املسند" )   [64]
(، واحلاكم 4753و 4738و 4737و 4736(، والنسائي )2663( وحسنه، وابن ماجه )1414)
( وصححه؛ ِجيعهم من رواية احلسن البصري، عن مسرة، عن النب صلى هللا عليه وسلم، به. قال اإلمام أمحد 4/367)

، وأفىت خبالفه. وقال عباس «ى أن يكوَن هذا احلديُث ال يثبتوأخش(: »1461يف "مسائله" برواية ابنه عبد هللا )
قال ُيىي «. مسعت ُيىي يقول: ِل يسمع احلسن من مسرة شيئًا، هو كتاب(: »4094الدوري يف "اتريخ ُيىي ابن معني" )

وقال الرتمذي ، «؛ قال يف مساع البغداديني: وِل يسمع احلسن من مسرة«من قتل عبده قتلناه»يف حديث احلسن عن مسرة: 
سألت حممًدا ]يعين البخاري[ عن هذا احلديث؟ فقال: كان عليُّ بن املديين يقول هبذا (: »401يف "العلل الكبري" )

  «.احلديث. قال حممد: وأان أذهب إليه
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