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تحدث الفتوى في العادة أو يصار إليها لســببين: اإلجابة عن ســؤال أو أســئلة قد ال تتضمن 
جديدًا بل يكون الســؤال من أجل التعلم في العبادات والمعامالت واألحوال الشخصية وغيرها، أو 
تحدث الفتوى من جانب الفقيه إحساســاً منه بالحاجة إلى التجديد، استجابًة لمستجدات حادثة، 

أو تحديات تستدعي ذلك على مستوى األفراد والمجتمعات.
وقد كان الِفقه اإلباضي ـ وال يزال ـ ُيعنى بِفقه النوازل وتجديد الفتوى، تنظيرًا وتطبيقاً، وكان 
علماؤه األوائل يســّمون الفتــاوى التي تكون إجابة عن ســؤال: (جوابــات)، ولهم في هــذا المجال 
موسوعات كبيرة لها محلها في المكتبة الفقهية اإلســالمية، وهي تشمل جوانب تتعدى جوانب الِفقه 
في العبادات والمعامالت إلى مناقشــة إشكاالت في التفسير والمســائل االعتقادية، ثم نحت الفتوى 
في القرون المتأخرة نحو المسائل المتعلقة بالحل والحرمة واستشراف الجديد في تناول المشكالت.
وفي المدارس الفقهيــة األخرى، كان الِفقه المالكي قد أطلق مصطلــح «النازلة» على الفتاوى 
الجديدة التي تســتجيب لالحتياجــات الطارئة أو المســتجدة في حياة المجتمع واألمة، ثم انتشــر 
مصطلح «النوازل» لدى متأخري األحناف والشافعية أيضاً، َبْيَد أن مصطلح «الفتوى» ظل هو الغالب 

عبر القرون الوسطى واألزمنة الحديثة لدى كل المدارس الفقهية اإلسالمية تقريباً.
لقد اعتبرنا في النــدوة الفقهية التي نظمتهــا الوزارة في العــام 1428هـ/2007م أن موضوع 
الفتوى كان وال يزال شــديد األهمية؛ ليس في مضمار التجديد واالستجابة لالحتياجات وحسب، بل 

في التصدي لظواهر اإلساءة للفتوى واستعمالها.
وهكذا تناول العلماء والذين شــاركوا في الندوة التجربة الفقهية اإلســالمية القديمة، فحددوا 
مفاهيمها وضوابطها، ثم أشاروا في بحوث أخرى إلى أهمية التجديد في األزمنة الحديثة، وتغيّر دور 
الِفقه والفقهاء، كما استكشفوا اإلمكانات الكبيرة للفتاوى الجماعية أو االجتهاد الجماعي من خالل 

المجامع الفقهية والمؤتمرات الفقهية.
نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمتنا.
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الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا..
ا  وبعد؛ َفالفتوى في األصل إجابة عن ســؤال عن الحكم الشــرعي في مســألة من المسائل، وأَم
الفقيه الـُمجيب ـ منذ عصر الصحابة ـ فيســتند في إجابته لفهم مباشر أو غير مباشر آلية قرآنية، 

ة. أو إلى رواية عن رسول اهللا ژ ، أو اجتهاد في التماس جلب مصلحة أو دفع مضر

والمعروف أَنهُ في أواخر القرن الهجري األول ظهــر اتجاهان في التفكير الفقهي في األمصار 
اإلســالمية: االتجاه العراقي، واالتجاه الحجــازي، وقد ُعرف االتجاه األول بفقــه الرأي، واالتَجاه 
الثاني بفقه أهل األثر أو الســنة، وقد اســتند فقه التابعين وفي االتجاهيــن إلى عدد من أصحاب 
رســول اهللا ژ ، بقي عدد منهم بالمدينة ومكة، واســتقر عــدد آخر باألمصــار الجديدة وبخاصة 
الكوفة والبصرة، والحقاً الشــام ومصر، ولذلك فإن اختالف االتجــاه ال يعني أن الصحابة الذين 
ذهبوا إلى العراق والشــام ومصر أقلّ اتباعاً للســنة من إخوانهم الذين بقوا ِبمكة أو بدار الهجرة 
بالمدينة، ِإنَما يعني أن الحياة الجديدة في األمصار خارج الحرمين طرحت إشكاالت جديدة تأخر 
ظهورها في موطن اإلســالم األول بالحجاز، ولهــذا فقد كان على الصحابــة وتالمذتهم باألمصار 
ــنة، وأن يجتهدوا اســتنادًا إلى ذلك في اإلجابــة عن الوقائع  الجديدة أن يســتقرئوا القرآن والس

والمشكالت الجديدة.

وقد بدا ذلك واضحاً منذ زمن مبكر في حياة رسول اهللا ژ في حديثه مع معاذ بن جبل عندما 
أرسله على القضاء إلى اليمن، وسأله عن سلوكه في القضاء فأجاب: أحكم بكتاب اهللا فإن لم أجد 

فبُسنة رسول اهللا، فإن لم أجد أجتهد رأيي وال آلو.

áª∏`c
á`«æjódG  ¿hDƒ`°ûdGh  ±É`bhC’G  IQGRh
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ولدينــا ظاهرة الفتة ـ تعود ألواخر القــرن الهجري األول، والنصــف األول من القرن الثاني ـ 
وهي وصول نوعين مــن أنواع التأليف الفقهــي والعقدي لدى اإلباضية الُعمانييــن والبصريين ذوي 

ا السير فهي غالباً ذاُت منحًى عقدي. األصول الُعمانية هما: الجوابات والسير، أَم
ا الجوابات فهي في األعم األغلب إجابات على مســائل فقهية جزئية أو فرعية تتعلق بالحياة  َوأَم

اليومية للمؤمنين في العبادات والمعامالت.
ويشترك اإلباضية مع االتجاهات اإلســالمية الفكرية والسياسية األخرى في مصطلح السير، إذ 
ونها سيرة  ة األوائل والمرجئة، وهم يسمة والزيدينَجُد سيرًا، أي رسائل عقدية لدى الشــيعة اإلمامي
تارة، ورســالة تارة أخرى؛ لكننا ال نَجُد ما يشــبه الجوابــات لدى االتجاهــات والمذاهب األُخرى 
المعاصرة لهــا، ِإنَما نَجد بعد منتصف القــرن الثاني الهجري أجزاء حديثيــة ومرويات مرتبة على 
ى: مســائل أو آداب أو ُسنَن، وهكذا فتســمية «الجوابات» هي األدّق واألصّح، حتى  أبواب الفقه ُتسم

القرن الثالث حين ظهر مصطلح الفتوى.
ة مســائل، أهمها:  وُيفَّرُق المؤلّفون في القرن الرابع الهجري بين الفتوى وُحْكم القاضي في عد
ا الفتوى فليســت ُملِزمة. والواقع أن اســتخدام مفردة أو مصطلح «فتوى»  حكم القاضي ُملِزم، أَم أن
صار معروفاً في القرن الثالث. وما كان يعني وقتها االختيار بل الحســم أو الفْصل في مســألة من 
المســائل. ثُم جرى التمييُز بين الفتــوى والقضاء بأنّ الثانــي ُملِزم، ليس ألنه أرجــُح من الناحية 
الفقهية؛ بــل ألن ُحكم القاضي من ضمن أمور أخرى ُينفُذ عن طريق الســلطات الرســمية إذا لزم 

األمر، لكن ما أساس «السلطة» التي يستنُد إليها صاحُب الفتوى؟
الظاهُر أن الســلطة أو الحجية التي على أساســها يعمل صاحب الفتوى هي العلم، أي المعرفة 
نة وسوابق الرأي والعمل في المسائل المشابهة في عصر الصحابة، ثُم اكتسب  الوثيقة بالقرآن والس
أهُل العلم هؤالء المزيد من الثقة عندما صاروا رؤوســاً في اتجاهات فقهية وعقدية ومذهبية، ومن 
هنا جاء ترّدد أهل الورع والتقوى منهم في الفتوى، وبخاصــة إذا كانت إجابة على أمور مفترضة أو 
 لم تحصل بعد، فقد كان هؤالء يخشون على أنفســهم الخطأ، ويخشون على غيرهم سوء الفهم، ثُم
كانــوا يريدون التأّكد من أن تلك المســألة وقعت وصار ضرورياً اإلجابة عنهــا، أو كما هي العبارة 
ت بها البلوى!»، وهــذا يعني أَنهُ على الرغم مــن االختيارية في اتباع  المشــهورة لدى الفقهاء: «عم

الفتوى؛ فإن المسؤولين كانوا يعرفون أن فتاواهم ستلقى استجابة واتباعاً.
إن هذا ُكلّه يعني أننا منذ أواسط القرن الثاني الهجري نَشهد تطورًا في الفتوى، بحيث صارت 
ر الفتوى يستند فيها إلى أصول لغوية  خالل القرنين الثالث والرابع مناهج في االجتهاد. وصار ُمصد
ومذهبيٍة ضمن مدرســة معينة، وصار من الممكن أن نُســمي هذا الرجل فقيهــاً أو عالماً إباضياً أو 
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حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو إمامياً أو زيدياً أو حنبلياً. وظلت مسائل الفتوى على هامش كتب الفقه 
العام، ثُم بدأت المؤلفاُت المستقلُة فيها وفي أصولها، وفي َتميزها وقدراتها أو الشروط التي ينبغي 

أن تتوافر في صاحبها لكي تعتبر اجتهادًا مطلقاً، أو من ضمن المذهب.
ا مصطلح «النوازل» فجمع نازلة، أي: الحدُث الطارئ، والذي يستلزم رأياً سريعاً؛ فقد ظهر  أَم
أول ما ظهــر لدى الجيل الثالث من المالكية واإلباضية في شــمال أفريقيــة، أي في القرن الثالث 
الهجري، ويبدو أن المعني به كان اإلجابة السريعة في المســائل الطارئة، لكن المالكية واإلباضية 
أنفســهم يســتخدمون هذا المصطلح بالتبادل مع مصطلح «الفتوى» دونما َتمييز كثير في مؤلفاتهم 

المتأخرة، وقد تبعهم في ذلك بعض فقهاء المذاهب األخرى.
ولقد نبه جاللة السلطان المعظم قابوس بن سعيد ـ حفظه اهللا ورعاه ـ على التجديد الفقهي بقوله:
نه المبادئ العامة والقواعد الكلية لألحكام  لقد أنزل اهللا 4 القرآن بالحكمة والبيــان، وَضم»
ق فيه إلى ُجزئيات المســائل التي ُيمكن أن تختلف باختالف الزمان والمكان،  الشــرعية، ولم يتطر
وذلك ليتيح للمســلمين االجتهاد في َمجال المعرفة والفهم الديني، واســتنباط األحكام ِلما يستجّد 
من وقائع وفقاً لبيئاتهم، وللعصر الذي يعيشــون فيه، مع االلتزام الدقيق في هذا االســتنباط بتلك 

المبادئ العامة والقواعد الكلية»..
ولذا عندما عمل الفقهاء على االجتهاد واســتنباط األحكام المناســبة... «كان من نتيجة ذلك 
هذا التراث الفقهي الثرّي المتنوّع الذي نَفخر به اليوم، لقد أثبتوا أن الشــريعة قادرة على مواجهة 

ُمختلف الظروف في مختلف البيئات».
وتأتي هذه الندوات الســنوية تطبيقاً لتوجيهاته السامية، وفكره الرشيد في التوّجه نحو دراسة 

التراث الفقهي اإلسالمي، والعمل على تجديده والبحث في أحكامه ومعانيه.
وبهذه المناسبة يسّرني ويشــرفني التحّدث إليكم في مفتتح الندوة السادسة من سلسلة «ندوات 
وزارة األوقاف والشــؤون الدينية لالجتهاد الفقهي والتطور الفقهي والتجديــد الفقهي»، وقد أردنا 
للندوة هذه أن تتابع تلك السلســلة، وأن تعالــج موضوعاً له أهمية فائقة في النشــوء الفقهي، وفي 
التفاعل مع المســتجدات، وقد أردنا أن يكون االستيفاءُ شامًال، ولذلك فقد وصل بنا موضوع الفتوى 
ي  إلى الزمن الحاضر، وإلى اإلســهام الُعماني والعربي واإلسالمي في التجديد الفقهي، وفي التصد
للمســائل العارضة والطارئة بالمعالجــة بالفتوى وباالجتهاد، وبخاصة أن االجتهــاد واإلفتاء ما عادا 

فرديين فقط، بل أضيفت لذلك جوامع ومجامع وضعت األمور في سياقات جديدة ومثمرة.
ونسأل اهللا تعالى لهذه الندوة النجاح والتوفيق والتسديد ِلما فيه خير ديننا وأمتنا ومستقبلنا.

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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اقتُِرح علــي موضوع «ظهورُ مصطلحــي الفتوى والنــوازل وتطورهما» الذي يرّكــز على الجانب 
التاريخي للفتوى، وهو ما ال تخفى أهميته باعتبار أن مواصلة البناء ال يكون ســليماً إال بعد المعرفة 
الكاملة لألســس التي يراد بهــا وصل البناء عليها، ولكن المشــكل الجوهري الــذي نعاني منه في 
تعاملنــا مع التــراث األصولــي والفقهي على الخصــوص هو إنفــاق كلّ الوقت والجهد في الســرد 
التاريخي، وتغييب الســؤال عن األفكار واألحكام التي تجاوزها الزمــن، وعما يجب القيام به لربط 

الفقه وأصوله بحياة الناس وواقعهم.
لذلك أوّد تقســيم تدّخلي إلى فقرتيــن: األولى: عن معالم ظهور الفتــوى والنوازل وتطورهما. 
والثانية: ـ وهي األهم عندي ـ أثير فيها مشــكل االزدواجية القائمــة بين الفتوى والقانون، ومحاولة 

البحث عن حل.
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يقول ابن فارس في «معجم مقاييــس اللغة»: «الفاء والتاء والحــرف المعتلّ أصالن: أحدهما: 
َيدلّ على طراوة وجدة واآلخر على تبيين حكم»(1).

وفي لســان العرب البن منظــور: «والفتيا: تبيين المشــكل من األحكام، أصلــه من الفتى وهو 
الشاب الحدث الذي شّب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل بيانه فيشب ويصير فتياً قوياً...».

الموافقات، 473/4.  (1)
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بهذا المعنى اللغوي وردت مشتقات الجذع (ف ت ي) في أربع سور مكية: يوسف(1) والنمل(2) 
والكهــف(3) والصافات(4)، بينما وردت هذه المشــتقات في آيتين من ســورة النســاء المدنية(5) 
بالمفهوم الذي استقر في االستعمال األصولي والفقهي، وهو اإلخبار بحكم شرعي «ال على وجه 

اإللزام»(6).

مصطلح الفتوى: إذًا تم تداوله في المجتمع اإلسالمي منذ بدء الرسالة ونزول القرآن. ولذلك 
كان أول الممارســين للفتوى الرســول ژ ، وقد عنى بعض الفقهاء بجمع فتاويه(7)، وباتســاع رقعة 
اإلســالم وانتشــار التخصص في المعرفة الفقهية كثرت الفتاوى، فظهرت لعشرات الفقهاء مؤلفات 
خّصها كلّ واحد منهم لفتاويه الشــخصية، بينما تصدى آخرون لجمع الفتاوى المتداولة في زمنهم، 

مثل ما فعل الونشريسي(8) والوزاني(9) بالمغرب.

وقد أدت الفتــوى دورًا كبيرًا فــي حياة المجتمع اإلســالمي على مر العصور. فانتشــار األمية، 
وغياب المؤسســات الممثلة للدولة في كثير من األحيان فتحاً لمجال الفتوى التي يطلبها الناس في 

جميع شؤونهم العامة والخاصة، عبادات وعقائد ومعامالت.

ولكن من الجانب اآلخر فإن الفتــوى ال تتعلق باألحكام الواردة في النصــوص القطعية الورود 
والداللة. فال يفتى مثًال بوجوب صوم شهر رمضان، أو صالة الصبح وأنها ركعتان، أو بحرمة الزواج 
ا يعلم من الديــن بالضرورة يجب على كلّ  ن ذكرن في ســورة النســاء؛ ألن مثل هذه األحكام ِمم ِمم

مسلم العلم بها.

اآليتان Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  ﴿ 43 ﴾، و46 ﴿ 7 8 9 : ; > = < ﴾.  (1)
.﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ 32 آية  (2)

.﴾ h g f e d ﴿ 22 آية  (3)
آية a ` _ ^ ] \ [ ﴿ 11 ﴾؟.   (4)

﴿ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ﴾ آية 127 و﴿ ! " # $ % &﴾ آية 176.  (5)
قيد «ال على وجه اإللزام» أضافه الفقهاء للتمييز بين الفتوى، والحكم القضائي فهو قاصر على المفتين من غير الرسول ژ ،   (6)

أما فتاويه فهي شرع اهللا الملزم، وباألحرى أحكام آيتي سورة النساء المشار إليهما أعاله.
منهم ابن القيم في: إعالم الموقعين، ومحمد بن يوسف الصالحي الشامي في كتابه: «سبل الهدى والرشاد».  (7)

وهو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى عام 914هـ ، الذي طبع ما جمعه من فتاوى في ثالثة عشر مجلدًا بعنوان:   (8)
«المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب».

هو أبو عيســى المهدي الوزاني الحســني المتوفى ســنة 1342هـ ، وســمى كتابه: «المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى   (9)
المتأخرين من علماء المغرب»، وقد طبع في اثني عشــر مجلدًا ضخماً. ويعرف هذا الكتاب كذلك باســم «النوازل الكبرى»، 
حيث شــاع استعمال مصطلح «النوازل» مرادفاً لمعنى «الفتاوى»، وإن وجد من يميز بين المصطلحين على أساس أن «النوازل» 
قاصرة على الوقائع التي تحدث فعًال، ثم يطلب من نزلت به حكم الشــرع فيها، بينما االستفتاء قد يتم على وقائع افتراضية. 

ومن الناحية العملية ال وجود لهذا التمييز.
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وإنما تكون في األحكام التي جاءت في نصوص ظنّية الداللة أو الورود، أم لم يرد بها أي نّص، 
ويتوصل إليها عن طريق القياس، وما إليه من طرق االستدالل، مثل: االستحسان والمصالح المرسلة. 
وهو ما يعني أن الفتوى تعبّر في مضمونها عن رأي المفتي في تفسير نّص خاص، أو تطبيق مبدأ من 

مبادئ الشريعة وكلياتها.

غير أنّ ما حدث ســار في اتجاه آخر عال بالفتيا إلى مرتبة اعتبار المفتي شــارعاً وقائماً مقام 
النبّي ژ ، أو أنّه ترجمان عن اهللا.

ا منقول عن  ما يبلغه من الشريعة إم المفتي شارع من وجه؛ ألن يقول أبو إسحاق الشاطبي: «إن
صاحبها، وإّما مســتنبط مــن المنقول، فاألول يكون فيــه مبلغاً، والثاني يكون فيــه قائماً مقامه في 
إنشــاء األحكام، وإنشاء األحكام إنما هو للشــارع، فإذا كان للمجتهد إنشــاء األحكام بحسب نظره 
واجتهاده فهو من هذا الوجه شــارع، واجب اّتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخالفة على 
التحقيق... وعلى الجملة فالمفتي ُمخبر عن اهللا كالنبّي، وموّقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب 
ة بمنشــور الخالفة كالنبــّي... فإذا ثبت هــذا انبنى عليه معنى  نظره كالنبــّي، ونافذ أمره في األم

آخر... أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والعمل واإلقرار»(1).

وبالغ أكثر شــهاب الدين القرافي 5 فقال: «مثــال الحاكم والمفتي مــع اهللا تعالى مثال 
قاضي القضاة، وهللا المثل األعلى، يولي شخصين: أحدهما نائبه في الحكم، واآلخر ترجمان بينه 
وبين األعاجيم. فالترجمان يجب عليه اتبــاع تلك الحروف والكلمات الصادرة عن الحاكم، ويخبر 
بمقتضاها من غير زيادة وال نقص؛ فهذا هو المفتي، يجب عليه اتباع األدلة بعد استقرائها، ويخبر 
الخالئق بما ظهر له منها من غير زيادة وال نقصــان إن كان المفتي مجتهدا. وإن كان مقلّدا كما 
في زماننا، فهــو نائب عن المجتهد فــي نقل ما يمضيه إمامه لمن يســتفتيه، فهو كلســان إمامه 

والمترجم عن جنانه»(2).

هــذا التكييف للفتوى ـ ولالجتهاد عموماً ـ خرج بها عن حقيقتها، وهي إبداء الرأي في تفســير 
نه من رأي تفســيري صفة حكم الشــريعة الثابت  نــّص أو مجموعة نصوص، وأضفــى على ما تتضم
بالنص القطعّي الورود والداللة في نصوص الوحي، وهو ما ســاعد على اإلكثار من استعمال الفتاوى 

لمثل عبارات: «حكم اهللا»، أو «حكم اإلسالم» هو كذا...

الموافقات: 245/4.  (1)
المفتي «يخبر  اإلحكام فــي تمييز الفتاوى عن األحــكام، وتصرفات القاضي واإلمــام، ص 12. وأضاف فــي، ص 28 و29 أنّ   (2)
عــن مقتضى الدليل عنده فهو كالمترجم عن اهللا 8 فيما وجده عن اإللــه كترجمان الحاكم يخبر الناس بما يجد في كالم 

الحاكم أو خطه... أن الفتيا ال تقبل النسخ لتقرر الشريعة».
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ست فيه معالم المذهبية، وبوادر شرعنة التقليد، أصبحت الفتوى  ومنذ القرن الثالث الذي تأس
تقوم أساسا على التقليد، وبقدر تعّدد آراء السابقين تتعّدد «أحكام اهللا» في الفتاوى المتعلقة بنفس 
الواقعة. الذي يحرم يقول: إن الشريعة هي التي حرمت، والذي يبيح يؤّكد أنّه لم يبح إّال ما أباحته 
الشــريعة. وفي حاالت غير قليلة يســتدلّ كلّ مفت بآية أو آيات من القرآن مــن دون تدّبر في قوله 

تعالى: ﴿ X W V U T S R Q P O NM L K ﴾ [النساء: 82].
وقد بلغ هذا الوجه الســلبي للفتــوى ذروته في الوقت الحاضر الذي تشــابكت فيه المشــاكل 
واألهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتيسرت وسائل االتصال ونشر األفكار بالتقّدم العلمي 

الذي قرب البعيد، ومكّن الفرد من مخاطبة من يريد في جميع قارات الدنيا وأصقاعها.
ومن ناحية ثانية أخذت كلّ دولة إســالمية بنظام دســتوري يحدد المؤسسات المخولة صالحية 
تقرير القواعد الملزمة (القانون بمفهومــه العام) في تنظيم المجتمع وعالقات التعايش بين أفراده، 
وهو ما ترّتب عنــه «تداخل في االختصاص» بين هذه المؤسســات وبين «المفتــي»، وبالتالي وجود 
التناقض والتصادم في عــدد غير قليل من أحكام القانــون والفتاوى، وهذا مــا نتناوله بإيجاز في 

الفقرة الثانية.
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انحصرت ســلبيات الفتيا من قبل فــي التعارض أحيانا بين األحكام المفتــى بها، وباألخص في 
العصور المتأّخرة التي استولى التقليد فيها على أكثر المفتين، مع تعّدد اآلراء حول الواقعة الواحدة، 

وداخل نفس المذهب، وغياب الضبط الفعلي ألهلية اإلفتاء.
هذه السلبيات ال تزال قائمة وتضاعفت آثارها بالوســائل الحديثة للنشر التي تمكّن المفتي من 
إبالغ فتواه إلى اآلالف والماليين، بينما كان المفتي قديماً يقتصر على نقل فتواه شفويا أو كتابة إلى 
لع عليها من تمكّــن من قراءة المخطــوط الذي خلفه  المســتفتي وحــده، وإذا عنى بكتابتها فقــد يط

المفتي.
ويضاف اليوم إلى هذا كلّه المشكل األكبر الناتج عن أخذ المجتمعات اإلسالمية جميعها بنظام 
الدولة الحديثة، القائم على المؤسسات الدســتورية التي تملك وحدها إصدار القواعد الملزمة في 
الســلوك االجتماعي وتعديلها وإلغائها، األمر الذي أحدث اضطرابا قوّيا فــي التعايش والتوافق بين 

نظامي «القانون» و«الفتيا».
ورغم أن العالم اإلســالمي عانى من هذا الوضع الشــاذ منذ بداية القرن الماضي ـ ومعاناته 

اآلن أشّد ـ فإن البحث عن حلّ واقعي لم يبدأ بعد.
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أثيرت بعــض اآلراء أو المقترحات في الموضوع، لكن يبدو أنّها بعيدة عن تحقيق الهدف وإنهاء 
الخلل الذي يشوش على المجتمع، ويحرمه من الطمأنينة والرؤية السليمة لمصالحه.

هنالك مــن يدعو إلى قصر الفتيا علــى أهلها، لكن هذه الدعوة قديمة لــم تفد في الماضي، 
وإفادتها اليوم أبعد لسبب بسيط هو صعوبة تشــخيص معايير موضوعية قابلة للتطبيق، وتوصل إلى 
التمييز الفعلي بين المؤّهل للفتيا ومن ال يتوفّر على شــروطها، إضافــة إلى تعّذر إيجاد الجهة التي 
يقبل تخويلها إصدار الشهادة باألهلية أو بعدمها. وإذا تخيلنا إبعاد الفضوليين ولم يبق إال المؤهلون، 
هل يحلّ المشــكل؟ الجواب قطعا: ال، ما دام ذلــك ال ينهي تعّدد آراء المفتيــن، وال يعالج معضلة 

الجمع بين الفتوى وتشريع القانون.
كما قّدمت دعوة إلى وضــع عقوبة جنائية تطبّق على المتطفلين على اإلفتاء من دون التوفّر على 
المعرفة المؤهلة له. ويبدو واضحاً أنّ هذه الدعوة بعيدة عن التحقّق مثل سابقتها، فضال عن سهولة 
االنتقال إلى أي مكان في العالــم إلصدار الفتيا منه، والقانون الجنائــي إقليمي يطبق داخل حدود 

إقليم الدولة التي أصدرته وال يتجاوزها إلى غيره.
ولعل أهــّم االقتراحات المثارة في موضوع اإلفتاء هو: إنهاء الفتــوى الفردية وتعويضها بالفتوى 
الجماعيــة، االقتراح يهدف إلى تجاوز وضعية التســبب الــذي يوجد فيه اإلفتاء اليــوم، لكن كيف 

يتحقّق اإلفتاء الجماعي المقترح؟
من ناحيــة أولى تتوفــر اآلن في دول إســالمية هيئات أو مجالــس لإلفتاء تشــكلها الدولة أو 
مؤسســات علمية أو هيئات للعلماء، ومنها «مجمع الفقه اإلسالمي» التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 
، ولم يحظ عنه اإلفتاء  ر شــيء في الواقع المعيش: اإلفتاء الفردي اســتمرة، ومع ذلك لم يتغي بجد
الجماعي بأّي امتياز عملي، والقطيعة مع التشريع المؤسسي لم تمّس، وبذلك بقي الوضع كما كان.

ومن ناحية ثانية نادى أكثر من واحد باالجتهاد واإلفتاء الجماعيين على أســاس تولي «العلماء» 
أنفســهم ـ في حدود القطر المعني أو على مستوى العالم اإلســالمي كله ـ اختيار من يقدمونه إلى 
عضويــة مجلس االجتهــاد أو اإلفتاء، من كبــار العلماء أو الراســخين في العلم، أو المشــهود لهم 
بالمعرفة الدينية واالستقامة... غير أنّ جميع هذه األوصاف تصلح للتنظير والجدل، وتستعصي على 
د عمليا مواصفــات «العالم» التي يحقّ له أن يكون في  معايير الواقع والتنفيذ. من يســتطيع أن يحد

هيئة الناخبين، و«العالم» الجامع ألوصاف استحقاق عضوية مجلس اإلفتاء؟

:ìGô`àb’G

الموضــوع ذو أهمية قصوى ال يعالجــه رأي فرد، وال مجموعــة أفراد. يجب أن يشــعر الجميع 
بخطورة الواقع القائم على نظام تشــريعي مســتورد، ونظام إفتاء موروث يضفــي على المفتي صفة 
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«النبي» أو «المترجم» عن اهللا 2 ، ما تحدثه اليوم هذه االزدواجية في العالم اإلسالمي من عنف 
وســجون وإنفاق مضيّع للوقــت والمال، يفرض علــى الجميع البحث عن المخرج كي تســتعيد األمة 
طمأنينتها وتعايشــها الســلمي، وترصد إمكاناتها للعمل المفيد والمســاهمة في بناء معرفة اإلنسان 

وحضارته وتوجيههما إلى الخير والرشاد بدل الحيوانية والخراب...
وتجب اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين مجالي شعائر العبادات والمعامالت، فما أتحّدث عنه هو 
عالقات التعايش والســلوك االجتماعي (المعامالت)، أّما العبادات فإن مراجعة اإلفتاء بشأنها تختلف 
عن تقييم اإلفتاء فــي المعامالت باعتبار العبادات ثابتة بالنقل حتى فــي أغلب تفاصيلها، وال تتأثّر 
بتغيــر الزمــان أو المكان، وال تتصــادم أحكامها مــع ما تصّدره مؤسســات التشــريع التي يقتصر 

اختصاصها على شؤون الحياة المدنية، وال عالقة لها بالعبادات وأحكامها.

:ìGô`àb’G ¢ü`î∏e

أوًال: تجاوز القول بأن المفتي ترجمان عن اهللا، أو كاشف عن حكم اهللا األزلي؛ فأحكام اإلفتاء 
كثيرا مــا تختلف، وقد تتناقض بالتحليل والتحريم لذات الســلوك، أو بالصحــة والبطالن لتصرف 

واحد، وأحكام اهللا تعالى ال اختالف بينها وال تناقض.
فاإلفتاء ـ واالجتهاد عموما ـ إنما يكون في النصوص الظنّية الداللة، ومن ثّم فإنّ المفتي ليس مكلفا 

بالكشف الفعلي عن حكم اهللا األزلي؛ ألن ذلك تكليف بما ال يطاق، وصدق اإلمام الغزالي عندما قال:
«ومن نظر في المسائل الفقهية التي ال نّص فيها(1) علم بالضرورة انتفاء دليل قاطع فيها، وإذا 
انتفى الدليل فتكليف اإلصابة من غير دليل قاطع تكليف محــال، فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ. 
فإن قيل: عليه دليل ظنّي باالتفاق، فمن أخطأ الدليل الظنّي فقد أخطأ. قلنا: األمارات الظنية ليست 
أدلة بأعيانهــا، بل يختلف ذلك باإلضافات، فــرّب دليل يفيد الظنّ لزيد وهــو بعينه ال يفيد الظنّ 
لعمرو مع إحاطته به، وربما يفيد الظنّ لشخص واحد في حال دون حال، بل قد يقوم في حقّ شخص 
واحد في حال واحدة في مســألة واحــدة دليالن متعارضــان كان كل واحد لو انفــرد ألفاد الظنّ، 
وال يتصوّر في األدلّــة القطعية تعارض... فاألمــارات كحجر المغناطيس تحّرك طبعا يناســبها كما 

يحّرك المغناطيس الحديد دون النحاس»(2).
وبناء على هذا التحليل المقنع من اإلمام الغزالي فإن المفتي يتبع ما غلب عليه ظنّه، وقد يكون 

صوابا أو خطأ، وبالخصوص في حاالت تعّدد اآلراء وتناقض مضامينها.

أي: نص قطعي الثبوت والداللة.  (1)
المستصفى من علم األصول، 365/2 - 366.  (2)
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ثانياً: اعتبار منطوق الفتوى رأيا للمفتي في تفســير نّص معيــن أو مجموعة نصوص، وهو بهذا 
االعتبار ال يكتسب وصف «الحكم الشرعي الملزم» بمجرد إعالنه، وإنما يتعين مراعاة اآلراء األخرى 

المتعلقة بذات الموضوع:
إن توافقت ـ ونادرا ما يحدث التوافق ـ فال إشــكال، وتتبع اإلجــراءات المنظمة إلضفاء الصفة 

اإللزامية على الحكم المعني.
وإن اختلفت طبّقت الوســائل التي توصل إلى إقرار تطبيق الرأي الذي يبدو أرجح سندا، وأكثر 

ة ومصالحها. وإن هذا سيؤدي إلى النتائج اآلتية: مالءمة لواقع األم
-  N M L K J I ﴿ صيانة وحدة األّمة وتجنيبها ما نهــى اهللا عنه من الفرقة

R Q P O ﴾ [األنعام: 159].

االحتفاظ لإلفتاء بصفته البشــرية الصرفة، وهو ما يفرض مراجعته باستمرار بحثا عن فهم  -
أنســب لتحقيق اّتباع ما أنزل اهللا، جريا على ســنته التي أودعها اإلنسان في تعامل كلّ جيل 

منه مع معارف سابقه.
بقــاء الفقه في حدود طبيعتــه االجتماعية بعالجــه لوقائع الحياة كما يعيشــها الناس، دون  -

تحليق في سماء الخيال والسباحة في الميتافيزيقا.

ــا القول بأن المفتــي يترِجم عن اهللا، أو يشــّرع األحــكام كالنبّي فتترّتب عنه نتائج ســلبية  أم
وخطيرة، الجميع يدركها وينال نصيبه منها:

ة إلى طوائف وشــيع، ثم التناحر بالعنف، وإسالة الدماء بذريعة  - المساعدة على افتراق األم
دفاع كلّ فريق عن «حكم اهللا» الذي أوصله إليه اجتهاده.

التناقض في األحكام التي تنسب كلها إلى اهللا وتغيرها بتغير الفتوى. -
التمّســك بأحكام اجتهادية كانت مالئمة لوقت وظروف صدورها، وبحكم تغير هذه الظروف  -

أصبحت ال تحقّق المصلحة التي شرعت من أجلها.

ثالثاً: االلتزام في الفتيا وإبداء الرأي بالمبدأ األصولــي، وهو مراعاة نتائجه وآثاره في الواقع 
المعيش.

يقول أبو إسحاق الشاطبي: «النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا، كانت األفعال موافقة 
أو مخالفة، وذلــك أنّ المجتهد ال يحكم على فعــل من األفعال الصادرة عــن المكلفين باإلقدام أو 
باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشــروعا لمصلحة فيه تســتجلب أو لمفسدة 
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تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشــروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة 
تندفع بــه، ولكن له مآل علــى خالف ذلك. فــإذا أطلق القول فــي األول بالمشــروعية فربما أدى 
استجالب المصلحة فيه إلى مفســدة تســاوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطالق 
القول بالمشــروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدة تســاوي أو تزيد، فال يصّح إطالق القول بعدم المشــروعية. وهو مجال للمجتهد صعب 

المورد، إال أنه عذب المذاق، محمود الغّب، جار على مقاصد الشريعة»(1).
وكثير من فتاوى اليوم ال تراعي هذا المبدأ، وتكتفي باستنساخ آراء قيل بها في واقع آخر، وفي 

ظروف تختلف عن التي نعيش فيها، من ذلك مثال: اإلفتاء بأن اإلسالم:
ال يشــترط توثيق عقد الــزواج، وأن العقود التي يتوفــر فيها اإليجاب والقبــول مع حضور  -

شاهدين أو اإلشهار تعتبر صحيحة شرعا، وإن كان «قانون» البلد المعني يفرض توثيق عقد 
الزواج.

فكيف ينســب هذا الحكم إلى اإلســالم في ظل طبيعة الحياة االجتماعية المعيشــة المتســمة 
بالحركــة والتنقل الالمحدود؟ أليس مــن المؤكد أن عدم التوثيق يؤدي إلى ضياع نســبة مهمة من 

األزواج في حقوقهم، وعشرات اآلالف من األطفال في أنسابهم؟
وأمثلة هذه الفتاوى كثيرة ومعروفة ال حاجة إلى اإلطالة بذكرها.

رابعاً: ـ تدبير االختالف واالنتقال برأي الفرد (المفتي) إلى قوة اإللزام:
هذا هو المشــكل األكثر صعوبة، ولكن من دون حله لن تختفي سلبيات اإلفتاء التي يعيش فيها 
اآلن العالم اإلســالمي. وســبب صعوبته انه يصادم المفهوم الذي أضفته األجيــال على الفتيا وعلى 

عالقتها بنصوص الشريعة وأحكامها.
إن وســائل التعامل مع فتاوى األفراد واالنتقال بها إلى «المؤسسة» التي تقّرر ما يجب أن يكون 
فــي الموضوع الذي تناولتــه الفتاوى قد يختلف من دولة إســالمية إلى أخرى؛ فاألساســي في هذا 
التعامل هو المبدأ األصولي الذي يقول: «رأي ولّي األمر يرفــع الخالف»، ومفهوم «ولي األمر» في 
كلّ دولة يحدده نظامها الدســتوري الذي يبقــى قابال إلغنائه باالقتراحات التي تجعل من مؤسســة 

«ولي األمر» الجهة المقبولة من المجتمع في ممارسة صالحية رفع الخالف.
لكن قبل مناقشــة فكرة رفع الخالف عــن طريق ولي األمر يتعين تحديــد الموقف من التصوّر 
الذي يقدم بــه موضوع االجتهاد في أصول الفقه، وباألخص طبيعة الــرأي االجتهادي، هل هو مجرد 

الموافقات، 194/4.  (1)
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رأي شخصي في التفسير لنصوص الشــريعة، يحتاج إلى مقارنته بالرأي أو اآلراء المخالفة، بعدها 
تأتي مرحلة التقرير واإللزام؟ أم هو «حكم شــرعي» نهائي يجب على الجميع االلتزام به واالمتثال 

لمقتضياته؟
في حالــة األخذ بالتكييف الثانــي يبقى الحديث عــن «تجديد الفتوى» وتفادي اآلثار الســيئة 

لفوضى اإلفتاء الحالي جدالً تنظيرّياً ال يبدو محققاً لآلمال المرغوب فيها.

:á`ªJÉN

لقد فهمت من عبارة «تجديــد الفتوى» الواردة في عنوان هذه الندوة أن الهدف هو البحث عن 
األفكار والوســائل التــي تمكّن من الوقاية مــن آثار الفتاوى التــي أثرت على التماســك بين فئات 
المجتمع ومؤسسات الدولة، وساعدت على الفتنة المكلفة بشريا ومعنويا وماديا، ال يقتصر ذلك على 
فتاوى من يوســمون بالتيارات الضالة، وإنما يشــمل أيضاً اإلفتاء المتعارض مع التشريعات الصادرة 
داخل كلّ دولــة إســالمية، دون تحليل لظــروف الواقع وال عــرض للموضوع على كليات الشــريعة 
ومقاصدهــا. فبدل البحث عن الوســائل الكفيلة بعالج ازدواجية التشــريع ومصــادره، يكتفى ببيان 
«األحكام الشــرعية» في اإلفتاء، مع تجاهل مقتضيات التشريع الذي تصّدره المؤسسات الدستورية، 
ووصفه «بالقانون الوضعي» الذي يعني في العرف العام: القانون الذي وضعه البشــر بَدل الشريعة 

المنزلة من اهللا، ونتائج ذلك ال تحتاج إلى بيان.
د محاولة إلثارة االنتباه إلى أن المشكل الجوهري  مته من مقترحات في موضوع الفتوى مجر وما قد
في اإلفتاء هو تكييف األحكام التي ترد فيه هل هي رأي في التفسير غير ملزم، يتوقف اإللزام به على 
ة صالحية التقرير؟ أم هو حكم قطعي ملزم ال صالحية ألحد في  إقراره من المؤسسة التي تخولها األم

مراجعته؟ ومن دون حلّ هذه العقدة يبقى الحديث في موضوع الفتوى جدال غير منتج.
وأهمية الموضوع تفرض إسهام الجميع في استقصاء عناصره والبحث عن الوسائل المفيدة في 

عالج سلبياته.
ا أشــرت إليه وهو الذي يؤتي فضله من  وعسى اهللا أن يوفق غيري إلى تقديم ما هو أحسن ِمم
يشاء، وال يضيّع أجر من أحســن عمًال. ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [التوبة: 105] 

صدق اهللا العظيم.
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أستاذ الدراسات اإلسالمية والفكرية بالجامعة اللبنانية
في الجمهورية اللبنانية
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ما إن حل النصف األَول مــن القرن الثاني الهجري، أو منتصف القــرن الثامن الميالدي حتى 
كانت خمسة أنواع من الكتابة الفقهية أو التدوين الفقهي قد آذنت بظهور:

يت سؤاالت أو جوابات. ـ  1 مجموعات صغيرة سم
وتفاسير الخمسمائة آية. ـ  2
ورسائل في مسائل مفردة مثل: المواريث أو الحّج أو الصوم أو الزكاة. ـ  3
وكتب السنن. ـ  4
وكتب السير، أو كتب السير والجهاد. ـ  5

ـهُ ظل على الهامش في القرنين  بيد أن أّياً من هذه األنواع لم يســتمّر في القرن الثالث، أو أَنـ
الالحقين. فكتب السؤاالت والجوابات عادت للظهور وتحت أسماء مختلفة مثل: الفتاوى أو الدواوين 

أو النوازل أو الجوامع، لكن لوظائف أخرى.

وتفاســير الخمســمائة آية، أي آيات األحكام اختفت تقريباً، باســتثناء كتاب أو كتابين من هذا 
ــة واإلباضية بعد قرون. وظهرت بدالً منها كتب (أحــكام القرآن) بعد القرن الرابع  النوع لدى الزيدي
الهجري. أما الرســائل في المســائل المفردة وبخاصة في العبادات والمعامالت فقد ذابت في األعّم 
األغلب في كتب الفقه ومجموعاته العامة. وقد اســتمرت الرسائل التي تعرض لمشكالت مثل الناسخ 
والمنسوخ والمحكم والمتشابه، لكنها صارت جزءًا من علوم القرآن، وما عادت معتبرة مؤلفات فقهية.

واختلف األمر بعض الشــيء ـ لــدى اإلباضية والزيدية على الخصوص ـ فيما يتصل بالرســائل 
والكتب في السير أو الســير والجهاد، إلى جانب كتب الخراج واألموال، وسأعود لتفصيل ذلك فيما 
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بعد. لكن ما يمكن قوله هنا إنه لدى غير اإلباضية والزيدية فإن أربعة كتب أو خمســة تحت اســم 
السير ظهرت حتى مطالع القرن الثالث الهجري، ثُم صار هذا الموضوع باباً أو أكثر في كتب الفقه 

العامة. في حين استمرت الرسائل في فضائل الجهاد، وليس في أحكامه الفقهية المرتبطة به.
أما النوع الخامس ـ وأعني به كتب السنن ـ فقد كان منذ البداية األقرب إلى ما صار فيما بعد 
كتبــاً فقهيًة عامًة وشــاملة. لكــن هناك من يــرى أن تلك المؤلفــات الكبرى ما كانــت تطورًا عن 
يت ســنناً ومصنفات مثل: ســنن إبراهيم بن طهمان، أو سنن سفيان  المجموعات اآلثارية التي ســم

الثوري، أو سنن الحميدي، أو مصنف معمر بن راشد.
كتب الســنن هذه تعتمد ترتيباً مقارباً لكتب الفقه فيما بعد، بيد أَنهَــا تورد في ُكلّ فصل عدة 
آثار مرفوعة إلى النِبّي ژ ، أو موقوفة على الصحابة والتابعين روايًة أو رأياً في مســألٍة ذات طابع 
فقهي. على أن هذه الصيغة في كتب السنن تستمّر إلى ما بعد القرن الرابع الهجري، فال تندمج في 
كتب الفقه العامة وتكتســب وظائف جديدة غير فقهية، كما هو معروف عن سنن الترمذي وأبي داود 

وابن ماجه مثًال.
كيف ظهرت كتب الفقه العامة إذًا؟ وكيف ظهرت لدى اإلباضية على الخصوص؟

يرى المستشــرق جوزف شــاخت (J. Schacht) أن كتب الفقه المبســوطة والمرتبة على األبواب 
تطورت عن مجموعات الســؤال والجــواب، أو مجموعات الفتــاوى المبكرة وليس عن كتب الســنن 
والمصنفات. وهو يتصور تنافســاً أو صراعاً دار بين القضاة والفقهــاء المحترفين في القرن الثاني 
الهجــري. ودليله على ذلك: المجادالت والردود التي دارت بيــن الطرفين، مثل: رد أبي حنيفة على 

ابن أبي ليلى، ورده على سير األوزاعي، ورسالة مالك إلى الليث بن سعد ورد الليث عليه.
وبحســب هذا التصور فإن الفقهــاء وليس القضاة هــم الذين كانوا يجيبون عن األســئلة التي 
يطرحها الناس، وهم الذين كانوا يدرّسون في المســاجد، فتطورت بالتدريج عن األجوبة والتدريس 

والردود والمجادالت كتب فقهية بعد أن جرى ترتيبها وتنظيمها.
والواقع أن صيغة الســؤال الحقيقي أو المفترض فــي التأليف ما كانت قاصرًة على المســائل 
الفقهيــة أو مســائل الحالل والحــرام؛ إذ نجد ذلــك حتى وقت متأّخر نســبياً في كتــب أبي عبيد 
القاسم بن سالم (224هـ) وهي كتب في علوم القرآن، وفي مسائل الفتوح والخراج، وليس في الفقه 

المحض، وكتب الحارث المحاسبي (243هـ) وهي ذات منحى زُهدي وإرشادي.
لدينــا إذًا فرضيتان: األولى: ترى أن كتــب الفقه العامة بترتيبها المعــروف ِإنَما تطورت عن 
كتب الســنن والمصنفات. والثانية: ترى أن كتب الفقه العامة ِإنَما تطورت عن مجموعات األســئلة 
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واألجوبة، والردود، والمجادالت، أي: عن الفتاوى والمناقشــات التي جرى ترتيبها في مرحلة ثانية 
على أبواب الفقه المعروفة.

كيف كان عليه األمر لدى اإلباضية؟
يبدو الجواب صعباً ألن اآلثار الفقهية الباقية لهم قبل كتاب الربيع بن حبيب المســمى المسند 

ضئيلة.
وهذا األمر ليس خاّصاً بهم كما قد يظن؛ فأبو حنيفة اإلمام المشــهور والمتوفى عام 150هـ ما 
بقي من كتبه الفقهية كتاب واحد رغم شهرته وكثرة تالمذته األعالم. ومع ذلك فإن دراسات العقود 
األخيــرة من جانــب الباحثين العــرب واألجانب حققت كشــوفاً معتبــرًة لهذه الجهــة. فقد ظهرت 
مخطوطات ورسائل كان قد حكم عليها بالضياع، كما نشر عدد كبير من المصنفات الفقهية الواسعة، 
والتي تورد اقتباســات مطولة عن كتب الســابقين ومســائلهم وفتاويهم وكالمهم في التفســير وعلم 
الكالم. ولكي نتمكن من تحديد طبيعــة النتاج الثقافي لإلباضية في القــرن الثاني وحتى منتصف 
القرن الثالث يكون علينا أن نعرض بإيجاز للظروف التي كانت تحيط بهم في حقبة النشوء والتطور 

تلك وما دفعت أو أدت إليه:
ًال: كان التحّدي األبرز الذي يواجهونه هــو التماُيز عن المتطرفين من ثوار المحكّمة والذين  أو
كانوا يصارعون الســلطات األموية بالعراق وبالد فــارس، وكان خالفهم معهم أساســياً تذكره كتب 
التاريــخ وتظهر آثاره في رســائلهم، وهو يتعلق باإليمــان، ومرتكب الكبيرة، والموقف من الســلطة 

الجائرة، والموقف من المسلمين اآلخرين.
ثانياً: وكانت المشكلة األخرى التي يواجهونها العالقة بالسلطات التي ما كانت تميز بين الثائر 
وغير الثائر من المحكمة، وما هو الموقف الصحيح الذي ينبغي اّتخاذه عند الضرورة إن كان لجهة 

الثورة أو للتوقف مهما بلغ األمر.
ثالثاً: وظهرت لديهم إشكالية ثالثة ومهمة بعد الربع األَول من القرن الثاني عندما قامت دولة 
إباضية في ُعمان، ثُم بعد أربعة عقود في المغرب. واإلشــكالية في ذلك متعّددة األوجه: كيف تجري 
الشورى بشــأن اإلمامة؟ وكيف تواجه السلطة الجديدة المشــكالت العملية؟ وما هي حدود مشاركة 

العلماء في الشأن العامّ بعد اختيار اإلمام وبيعته؟
إذا تأملنا آثار اإلباضية الثقافية األولى في ضوء تلك الظروف نجد أَنهَا تنقسم إلى أقسام ثالثة:

1 ـ الرسائل التــي كانوا يتبادلونها فيما بينهم، ومع الُسلطات. وكان الغرض منها إيضاح وجهة 
ة من خالف، والموقف من السلطة القائمة ومن المسلمين اآلخرين،  نظرهم فيما شجر بين فئات األم
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والموقف من المحكمة المكفرين والثائرين. وبعض هذه الرســائل قصير مثل الرسالة المنسوبة إلى 
عبد اهللا بن إباض بعثها إلى عبد الملك بن مروان، ومثل الرســائل المنســوبة لإلمام جابر بن زيد، 
وهي مرســلة في الغالب إلى أتباعه خارج البصرة، ومثل رســالة عبد اهللا بن إبــاض في الرد على 
نافع بن األزرق. وغني عن البيان أن هذه الرســائل رغم تضمنها بعض فقه الفروع، ليســت رســائل 
فقهية بل عقديــة أو جدالية، ولذلك ما تطورت طبعاً إلى كتب فقهيــة؛ وإن ظلت حتى القرن الرابع  

الهجري أسلوباً متبعاً بين حملة العلم في الجدال فيما بينهم أو المراسلة مع خصومهم.
2 ـ الخطب والســـَير القصيرة والطويلة في الحرب والســلم. والخطب مثــل خطبة أبي حمزة 

الشاري اإلباضي في أهل المدينة عام 131هـ .
ا السير فتختلط فيها العقائد بالبرامج، والسير جمع سيرة، أي: أن الخطيب أو العالم يصعد  أم
إلى المنبر أو يكتب ســيرة يذكــر فيها اعتقاده واعتقــاد (جماعة المســلمين)، والموقف من الفتنة 
واالفتراق الذي نزل باألمة، بما في ذلك مقتل عثمان، واالختالف مع علي، وقيام الســلطة األموية، 

وما يريده أو يريدونه من صالح وإصالح.
ومن السيَر المبكرة: ســيرة سالم بن ذكوان التي تضيف ـ للمذكور ســابقاً ـ حديثاً طويًال عن 
المتشددين وبراءًة منهم. وفي بعض الســير الواردة في مجموعة (سير اإلباضية) المشهورة، عروٌض 
للخالفات الداخلية لدى اإلباضية بسبب اإلمامة والسلطة في ُعمان وفي المغرب. وكنُت قد فكرت في 
احتمــال أن يكون ذلك النوع من التأليف قد أثر في الموســوعات الفقهية اإلباضية؛ لكنني أعرضت 
عن ذلك بعد القراءة المتأنية؛ ألَن موضوعات الســير تاريخية وعقدية وجدالية، والمسائل الفقهية 
الــواردة فيها عرضية. ثُم ِإنهَا ظلت ُتكتب حتى وقت متأّخر في الوقت الذي بلغت فيه الكتب الفقهية 
العامة ذروة ازدهارها بشــكل منفصل تماماً عن الســير. وعلى الرغم من ذلك فهناك تأثير محتمل 

لكتب السير في كتب الفقه سأعود إليه فيما بعد.
3 ـ الكتب والمجموعات المسماة: «جوابات» أو «سؤاالت» أو «مسائل»، وأقدم تلك المجموعات: 
ا يمكن إلحاقهُ بهذا النوع  جوابات جابر بن زيد، والمســائل والرسائل األخرى المنســوبة إليه. َوِمـم
من التأليف رســالة أبي عبيدة المشــهورة في الزكاة، ورســالته مع حاجب بن أبي مودود إلى أهل 

المغرب أيضاً، ورسالته مع حاجب إلى أهل ُعمان.
وجوابات جابر بن زيد ومســائله ورســائله كلها فقهية الطابع، ويبدو منهــا جميعاً ـ رغم اختالف 
األسماء ـ أَنهَا كانت إجابات على أســئلة من إباضية خارج البصرة، ومنها إجابات في النكاح والصالة 
والبيوع والصيد... إلخ. وقد أضاف الدارسون آلثار اإلمام جابر فتاوى له موجودة في كتب غير إباضية 

من مطلع القرن الثالث، مثل: مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور.
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وما يقال في جوابات جابر بن زيد ومسائله ُيقال أيضاً في رسائل أبي عبيدة وبخاصٍة رسالته في 
الزكاة، ورســائله إلى أهــل المغرب وعمــان. ولنالحظ أَنهَا جميعــاً إجابات على تســاؤالت لرجال 
الدولتين اإلباضيتين في ُعمان والمغرب، وفي مسائل فقهية عملية، وألبي عبيدة رسائل عقدية الطابع 
ضّد المرجئة والقدرية، وهذه الرســائل جميعا موجودة في مخطوطات ِسير علماء اإلباضية، أو ِسير 
المسلمين، ومعنى ذلك أَنهَا تتّخذ طابعاً شبه رســمي من حيث االعتراف. ولنالحظ هنا أن استعمال 
مصطلح الســيرة في حالة رســالة أبي عبيدة الفقهية تظلّ صحيحــة، إذ إن مقصدها إيضاح كيفية 

السلوك بشأن الزكاة.
وإلى حقبــة مقاربة لتالمذة أبي عبيدة مســلم بن أبــي كريمة ينتمي كتاب النكاح ألبي ســعيد 

عبد اهللا بن عبد العزيز، وقد كان إجابًة عن سؤال، أي أَنهُ كان استفتاء أيضاً.
لقد كانت حقبة مرجعية أبي عبيدة والربيع بن حبيب حقبة قيام الجماعة اإلباضية، واالســتقالل 
بشــؤونها العقدية والفقهية. وكان حملــة العلم من أهل البصــرة وأبرزهم هذان الرجــالن، يتلقيان 
األسئلة، ويقدمان اإلجابات، وازدادت المسؤوليات مع قيام دولتي اإلباضية في ُعمان والمغرب، وهكذا 
فاز التحّدي العقدي، أو تلك الوسطية المتوترة بين األزارقة والصفرية والنجدات من جهة، والمرجئة 
ي العقدي أو  م التحدي الفقهي على التحد والقدرية من جهة ثانية. لكن مــع قيام الدولة بالذات تقد
أن األمر تحوّل؛ فحتى الجداالت العقدية صارت تجري مع الجماعات والمذاهب اإلســالمية األخرى، 
وليس بيــن تيارات المحكمة. أما الدولة فتتطلب حلوالً عمليًة للمشــكالت حتى ما كان اعتقادياً منها. 
وكان رجل المرحلة الجديدة بدون منازع اإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي (ت 175هـ)، وقد شــارك 
في تدوين الحديث، وفي الفتوى: كتَب «المسند» أو دونه شأن أبناء عصره من أهل الحديث، وأجاب 
عن األســئلة واالستفســارات الفردية، وتلك التي أتت من رجاالت دولة اإلباضيــة. وقد قام تالمذته 

بالكتابة في الفقه العام استنادًا إلى الفتاوى واألسئلة السابقة، وإلى مروياتهم عن شيوخهم.
س على مجموعات الفتوى لألجيال  وهكذا ظهر بســرعة نوعان من التأليف الفقهي، كالهما تأس

الثالثة السابقة: الدواوين، أي: جمع كلّ فتاوى جابر بن زيد، َوُكلّ فتاوى أبي عبيدة، وفتيا الربيع.
والنوع اآلخر: كتابة الفقه العام، أي كتب الفقه المرتبة على األبواب تارة تحت اسم المدونة، 
وطورا تحت اســم الجامع. والتي كانت في الحقيقة إعادة ترتيب للفتــاوى ولألجوبة البادئة باإلمام 
جابر بن زيد. ومن المدونات: مدونة أبي غانم الخرساني، ومدونة عبد اهللا بن يزيد الفزاري، ومن 

الجوامع: جامع ابن بركة، وجامع ابن جعفر.
يقول ابن النديم صاحب الفهرست (المتوفى حوالى 380هـ) إن لإلباضية كتباً كثيرة في الفقه 
وعلــم الكالم، لكن القــوم يخفونها. وفــي الواقع فإن التأليــف الفقهي بالذات نضــج عندهم قبل 
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غيرهم؛ ألنّ الدولة ظهرت في أوســاطهم، وصار من الضروري التدوين والتعليم والتنشئة والتدريب 
والتنظيم وحلّ المشكالت.

بيد أن المالحظة الختامية التي أود العودة فيها إلى كتب السيَر بإيجاز ـ كما سبق أن ذكرت ـ 
أَنهُ بخالف علماء وفقهاء المذاهب األخرى الذين انفصلت عندهم منذ البداية المباحث العقدية عن 
المباحث الفقهية؛ فإنّ اإلباضية رغم إفرادهم الســير للمسائل العقدية ظلوا إلى وقٍت متأّخر يثبتون 
موجزًا فــي العقيدة في مقدمات كتبهم الفقهيــة الطويلة. وربما كان ذلك تأكيــدًا على الخصوصية 

الباقية للمذهبين الفقهي والسياسي.
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اإلسالمية، أستاذ كلية الشريعة، بدمشق
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الحمد هللا وحده، والصالة والســالم على من ال نبّي بعده، وعلى آلــه وصحبه وتابعيه إلى يوم 
الدين، وبعد:

فإن الفتوى السليمة هي النبض المتدفّق في ُكلّ زمان ومكان بالحيوية والتجديد، وإحياء معالم 
الشرع الحنيف، وربط الناس الحريصين على دينهم ووعيهم بشرع رّبهم وبأمور مستقبلهم في الدنيا 
واآلخرة، حتــى يكونوا على الجادة القويمــة، ويدركوا أحكام الحالل والحرام، والشــرائع والغايات 

والمقاصد.
والفتــوى مالزمة ِلكُل نظام قانوني أو شــرعّي؛ ألن مواد القانون محــدودة، والحوادث والوقائع 
ـ «إدارة الفتوى والتشــريع» لتحقيق االنســجام  والنوازل متجــّددة، لذا نجد في ُكلّ دولة ما يعرف ب
والتوافــق بين النصوص القانونيــة وبين وقائع الحيــاة المتطورة، وألن مخالفــة األنظمة والقوانين 
المختلفة تعرض المخالفين للمســاءلة المدنية بالحكم ببطالن العقود والتصرفات غير المشروعة، 

أو للمساءلة الجنائية أو العقابية بالحكم على الجناة ومخالفة القانون بالعقاب الرادع.
وهذا هو الشأن القائم في ميدان تطبيق األحكام الشرعية، فكان االجتهاد واإلفتاء هو الظاهرة 
الملموســة في الوســط العلمي في ُكلّ عصر، وكانت وال تزال مرجعيات الفتوى الموثوقة في نشــاط 
دائم وحركة مســتمرة، ويهرع المســتفتون عادة إلى أهل العلم الثقات، لتزويدهم بالحكم الشرعي 
الســليم، ولتحقيق االلتزام بحكم اهللا تعالى، والظفر برضوانه، واجتناب ُكلّ ما يســخطه أو يغضبه 
بسبب اقتراف الحرام والوقوع في حمأة العصيان، انطالقاً من قول اهللا تعالى: ﴿ * + , 

- . / 0 ﴾ [النحل: 43].
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والعلمــاء أمناء على مــا يقولون، فكانت مســؤوليتهم خطيــرة، وفتاواهم في غاية الحساســية 
واألهمية، من أجل تحقيق الوفاق مع الشريعة، واالهتداء بنورها، واالستضاءة بأحكامها؛ ألنه ال ثالث 

بعد الحالل والحرام، َوُكلّ منهما بين، ال يقبل الترقيع.
والمفتي يحرص على المواءمة بين النّص الشرعي، وبين رعاية المصالح ودرء المفاسد، وتلك 
مهمة شاقة ليست بالســهلة، فعليه االلتزام بضوابط الفتيا، وابتغاء وجه اهللا تعالى، والتحلي باألناة 

والحلم، وخشية اهللا والورع، وسعة العلم واالطالع، والدقة والحرص على الصواب.
وليس معنى تجديــد الفتوى في الفقه الُعماني أو غيره من أنحاء العالم اإلســالمي، هو تجاوز 
النصوص الشــرعية أو تعطيلها، َوِإنَما التجديد في نطاق تبدل المصالح واألعراف المعتبرة شرعاً، 

وهذا بحث رصين يحقق التطلع إلى الجديد مع االلتزام بأصول الشريعة.
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الفتوى: هي بيان الحكم الشــرعي في واقعة من الوقائع الحادثة. واإلفتاء أخّص من االجتهاد؛ 
ألن االجتهاد استنباط األحكام الشــرعية من أدلتها التفصيلية، سواء أكان هناك سؤال في موضوعها 

أم لم يكن. أما اإلفتاء: فال يكون ِإال إذا كانت واقعة وقعت، ويتعّرف الفقيه حكمها.
والمجتهد: هــو من توافرت فيــه ملكة أو قــدرة على اســتنباط األحكام الشــرعية من األدلة 

التفصيلية.
واألصل في المفتي: أن يكون مجتهدًا(1)، بحيث تتوافر فيه شــروط االجتهاد، وهو ُكلّ من كان 

أهل االستدالل واالستنباط، ومن يلحق بهم من أهل الترجيح أو التخريج.
والترجيح: إظهار زيادة ألحــد المتماثلين على اآلخر بما ال يســتقلّ، وهو تعريــف أكثر علماء 
الحنفية(2)، وعرفه ابن الحاجب واآلمدي: بأنه اقتران األمــارة (الدليل الظني) بما تقوى به على ما 

يعارضها(3). هذا مع مالحظة أن الترجيح من أفعال الشخص المجتهد.
والتخريج: هو شــأن أهل اســتنباط األوجه والطرق في المذهب، ومجتهــد التخريج: هو الذي 
يتمكن فيه المســتنبط من معرفــة األحكام في الوقائــع التي لم يرد فيها نص عــن إمام المذهب، 
بطريق التخريج على كالم المجتهد في مســألة من المسائل أو القواعد المنقولة عن إمام المذهب. 
ويحدث التخريج أيضاً فيمــا إذا أفتى المجتهد (إمام المذهب) في مســألتين متشــابهتين بحكمين 

اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي: 167/3. ـ إرشاد الفحول للشوكاني:، ص 234.  (1)
مسلم الثبوت: 161/2، 165. ـ كشف األسرار على أصول البزدوي: 1198/4.  (2)

اإلحكام لآلمدي، المرجع السابق: 174/3. ـ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 309/2.  (3)
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مختلفين فــي وقتين، فيجوز نقل الحكم وتخريجــه من ُكلّ واحدة منهما إلــى األخرى، ما لم يفّرق 
بينهما، أو يقرب الزمن(1).

والفتــوى الســليمة تتطلب ـ عــدا توافر شــروط االجتهاد ـ شــروطاً أخرى وهــي معرفة واقعة 
االستفتاء، ودراسة نفسية المســتفتي، والجماعة التي يعيش فيها ليعرف مدى أثر االجتهاد سـلباً أو 

إيجاباً، حال أو تحريماً(2).
ومن ضوابط أو شرائط االجتهاد أو اإلفتاء: معرفة األحكام الشــرعية وأنواعها وطرق إثباتها 
ــنة النبوية ومســائل اإلجماع ومواقعه، ووجوه  ووجوه داللتها على مدلوالتها، في القرآن الكريم والس
القياس وطرقه وضوابطه، وعلوم اللغة العربية وفهمها وإدراكها، ومقاصد الشــريعة العامة، وقواعد 

أصول الفقه، مع العدالة واإلتقان والتدين(3).
وهذه األوصاف يقتضيها الواقع وتفرضها الظروف والتجارب وأمانة العلم.

ثم أصبح لفـــظ «المفتي» بعد عصــر االجتهاد إلى نهايــة القرن الرابع الهجــري يطلق على 
متفقهــة المذاهب الذين يقتصر عملهم على مجّرد نقل نصوص كتــب الفقه، وهذا اإلطالق من باب 

المجاز أو الحقيقة العرفية الموافقة لعرف العوام واصطالح الحكومات(4).
ا الفرق بين اإلفتاء أو االجتهاد وبين القضاء: فإنّ اإلفتاء أو االجتهاد غير ملزم للمســتفتي  َوأَم
قضاءً، والقضاء بإصدار القاضي حكمه في الخصومة أو المســألة ملــزم ويجب تنفيذه؛ ألن أحكام 

القضاة واجبة التنفيذ إلنهاء الخصومات واستقرار األوضاع ومنها المعامالت.
ا االجتهاد أو اإلفتاء  لكن بعض حاالت اإلفتاء ملزمة، مثــل: إجماع الفقهاء على حكم شــرعي، َوأَم
الجماعي(5) فهو وإن لم يكن ملزماً فهو أقرب إلى اإللزام. وكذلك اإلفتاء الفردي إن لم يوجد مخالف 
للمفتي؛ ألن اهللا تعالى قال: ﴿ * + , - . / 0 ﴾ [النحل: 43]. واألمر بســؤال العلماء 
يقتضي التقيــد بأجوبتهم، َوِإال لم تكــن هناك فائدة من ســؤالهم. يؤّيد ذلك قــول اهللا تعالى أيضاً: 
﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [النساء: 59]، وهذا كسابقة أمر، واألمر يقتضي 

. ̂ الوجوب، وأولو األمر في العلم: هم العلماء، وفي السياسة هم الحكام، كما نقل عن ابن عباس 

الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي: ص 38.  (1)
عمدة التحقيق للشيخ محمد سعيد الباني: ص 124.  (2)

الموافقات للشــاطبي: 105/4 وما بعدها، اإلحكام لآلمدي: 139/3، شــرح جمال الدين اإلســـنوي للمنهاج (نهاية الســول):   (3)
344/3، فصول األصول للشيخ خلفان السيابي: ص 378، 420، 441، 544 - 545.

أصول الفقه لألستاذ الشيخ محمد أبو زهرة: ص 387.  (4)
وهو االجتهاد الذي يتفق عليه أعضاء المجامع الفقهية أو العلمية المتخصصة بعد إجراء دراســات وبحوث معمقة، ومناقشــتها،   (5)

وإصدار قرار في المسألة.
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ويرشد إلى مشــروعية االجتهاد الجماعي ما رواه سعيد بن المسيّب عن علي ƒ قال: قلت: يا 
رســول اهللا األمر ينزل بنــا، لم ينزل فيه القــرآن، ولم تمض فيه منك ســنة؟ قــال: «اجمعوا لـه 
العاِلمين ـ أو قال: العابدين ـ من المؤمنين، فاجعلوه شــورى بينكم، وال تقضوا فيه برأي واحد»(1). 
ويؤيده قول ابن مســعود: «ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند اهللا حســن، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو 

عند اهللا قبيح»(2).
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الفتوى أمانة في أعناق العلماء، ومســؤولية خطيرة، تقتضي التثبت الشديد من الحكم الشرعي 
ودليله، والخوف من اهللا وخشيته ورقابته في السّر والعلن، من دون تسرع في الجواب، وال خجل من 
المســؤول بعدم المعرفة، فهذا اإلمام مالك سئل عن أربعين مسألة، فأجاب عن أربع منها، وقال في 

سّت وثالثين منها: ال أدري. وقال ‰ : «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار»(3).
وبما أن الفتوى باإلضافة إلــى كونها أمانة كما قال النبــي ژ : «يحمل هذا العلم من ُكّل خلف 
عدوله ينفون عنـــه تحريف الغالين، وانتحـــال المبطلين، وتأويل الجاهليـــن»(4)، فهي تصرف في 
الشريعة، فينبغي أن تكون موافقة لها، غير مصادمة نّصاً من نصوصها أو أصًال من أصولها، أو مقصدًا 
من مقاصد الشــريعة العامة، خالفاً ِلما نجده اليوم من الفتاوى المتعارضة والمتعجلة والســطحية من 
أناس يحســنون العروض الكالمية والتمثيل كأصحــاب أو مصممي األزياء، ولكنهــم بعيدون عن العلم 
وخشــية اهللا تعالى، وربما قال أحدهم تهرباً من الجواب الصحيح المطابق للشــريعة: هذا رأيي، وهو 
ليس أهــًال للرأي، فلم يبلغ درجة االجتهاد، وال يســأل عن رأيه، َوِإنَما عن حكم الشــرع اإللهي، وهذا 

يقتضي تخصيص مرجعيات علمية موثوقة ومؤّهلة عليا في ُكلّ دولة، لمراقبة فتاوى الدخالء.
لذا اشــترط علماء األصول في المفتي العدالة(5)؛ ألن العدل المســتقيم في دينــه يكون غالباً 
موفقاً إلى اختيار الصواب، ويطمئن الناس إليه، بخالف الفاسق، َفِإنهُ مذموم شرعاً وعرفاً، ويتطرق 
 l k ﴿ :الشــّك إلى أقواله كثيرًا، فال يصلح قدوة حســنة التباعه أو تقليده، قــال اهللا تعالى

z y x w v u t ❁ r q p o n m } | ﴾ [الصف: 2 - 3].

أعالم الموقعين البن قيم الجوزية: 65/1، لكن قال ابن القيم: وهذا غريب جدًا من حديث مالك، وإبراهيم البرقي وســليمان   (1)
(الراويان عن مالك) ليسا ممن يحتج بهما.

المرجع والمكان السابق.  (2)
رواه الدارمي عن عبيد اهللا بن أبي جعفر مرسًال.  (3)

رواه ابن عدي والقرطبي، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال والتبريزي في مشكاة المصابيح وغيرهم.  (4)
وهــي كما عرفها اإلمام الغزالي: عبارة عن اســتقامة الســيرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راســخة فــي النفس تحمل   (5)

صاحبها على مالزمة التقوى والمروءة.
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ومقتضى العدالة في المفتي: أن يالحظ األمور اآلتية إذا اختار حكماً من أحكام الفقه المقّررة 
في المذاهب اإلسالمية:

ًال: أن يتّبــع القول لدليله، فال يختار من المذاهب الفقهية أو العقدية أضعفها دليًال، أو قوالً  أو
شاذًا، بل يختار أقواها دليًال، كالقول بأن أهل الكتاب الحاليين يدخلون اْلـَجنة أو أن عذاب الكفار 

في النار ليس خالدًا.
 ثانياً: أن يجتهد ما أمكن االجتهاد في أن ال يصادم نّصاً شــرعياً قطعيــاً أو ظنّي الداللة؛ ألن
غلبة الظنّ توجب العمل بالنــّص، وأال يترك األمر المجمع عليه إلى المختلــف فيه، كالقول بإباحة 
بقاء المرأة التي أســلمت في عصمة زوجها ومضت عدتها، وأبى زوجها اإلسالم، والقول بأن اإلجماع 
خرافة!! وبإباحة زواج المســلمة من الكتابي غير المسلم، أو أن الحجاب الشرعي ليس الزماً للمرأة 
المســلمة البالغة العاقلة، والقول بإباحة الفوائد المصرفية المأخوذة من البنوك التقليدية الربوية، 
والقول بجواز إمامة المرأة، ونحو ذلك من سموم المستشرقين التي تسربت إلى عقول بعض الزعماء 

اإلسالميين السياسيين الذين تتلمذوا في الغرب.
ثالثاً: أال يتّبع أهواء الناس، بل يتبع المصلحة والدليل، والمصلحة المعتبرة هي مصلحة الكافة 
أو المصلحة العامــة(1)، كمن أفتى بإباحة االعتراف بحكومة إســرائيل في فلســطين المحتلة، وعقد 
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :معاهدة سلم دائمة مع الكيان الصهيوني، محتجاً باآلية الكريمة
Õ Ô ﴾ [األنفــال: 61] علماً بأن هذه اآلية واردة فــي عقد الهدنة أو الصلح الموقــت مع األعداء ِفي 
بالدهم، ال فــي أرض إســالمية اغتصبوها وأقامــوا فيها، فهذا يوجــب العمل والتعــاون بين جميع 

المسلمين على استعادة هذه األرض المحتلة.
ة من منهج الســلف الصالح، ومن تبعهم في ممارسة  هذه األصول أو األســس الثالثة مســتمد
الفتيا، قال اإلمام القرافي(2): «ُكلّ شــيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتيــاه على خالف اإلجماع، أو 
القواعد أو النّص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، ال يجوز لمقلده أن ينقله للناس، 
وال يفتي به في دين اهللا تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما ال نقّره شرعاً بعد 
تقّرره بحكم الحاكم أولى أال نقّره شــرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد، فال نقره شــرعاً، والفتيا 
بغير شـــرع اهللا حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان اإلمام المجتهد غير عاص به، بل مثاٌب 
عليه؛ ألنه بذل جهده على حســب ما أمر به، وقد قال النبــي ‰ : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 

أجر، وإن أصاب فله أجران».

الشيخ محمد أبو زهرة، أصول الفقه: ص 390.  (1)
الفروق: 109/2.  (2)
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وأضاف قائًال: فعلى هذا يجــب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكلّ مــا وجدوه من هذا النوع 
يحرم عليهم الفتيا به، وال يعرى مذهب مــن المذاهب عنه، لكنه قد يقل وقد يكثر، غير أَنهُ ال يقدر 
أن يعلم هذا فــي مذهبه ِإال من عــرف القواعد والقيــاس الجلي والنص الصريــح وعدم المعارض 
لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه، والتبحر في الفقه، فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول 

الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء ال توجد في كتب أصول الفقه».
د لنا مرجعيات الفتاوى وهي النصوص الشرعية، واإلجماع، والقواعد  رحم اهللا القرافي الذي حد

الفقهية الكلية، والقياس الجلي، وأصول الشريعة وأحكامها ومبادئها، وهو منهج السلف في الفتيا.
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :وذلك مستمّد من قول اهللا تبارك وتعالى
ن إقرار االجتهاد أو الفتيا بطريــق القياس، على أن تتوافر في  [النســاء: 105]، وهذا يتضم ﴾ Â Á

المفتي أهلية اإلفتاء(1)، على النحو المذكور بضرورة توافر شروط االجتهاد أو اإلفتاء المتقدمة.
ومراعاًة لشــروط ومقومات اإلفتاء المتقدمة وتوافر أهلية الفتوى، قــال القرافي: والعتبار هذا 
الشــرط يحرم على أكثر الناس الفتوى. وكذلك كان الســلف ـ رضوان اهللا عليهــم ـ متوقفين في 
الفتيا توّقفاً شــديدًا. قال اإلمــام مالك: «ال ينبغي للعالم أن يفتي حتـــى يراه الناس أهًال لذلك، 
ويرى هو نفســه أهًال لذلك». يريد مالك ضرورة تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقين مطلعاً 
على ما قاله العلماء في حقه من األهلية. وما أفتى اإلمام مالك حتى أجازه أربعون محنّكاً (أي ملثماً 

بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء)(2).
وقال اإلمام الشــافعي: «ال يحلّ ألحد أن يفتي في دين اهللا ِإال رجل عارف بكتاب اهللا بناســخه 
ومنسوخه، وُمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيّة وَمَدنية، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرًا 
بحديث رسول اهللا ژ ، وبالناســخ والمنســوخ، ويعرف من الحديث مثلما عرف من القرآن، ويكون 

بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن»(3).
وقال اإلمام أحمــد: «ينبغي للرجل إذا حمل نفســه على الفتيا أن يكون عالمــاً بوجوه القرآن، 
عالماً باألسانيد الصحيحة، عالماً بالُســنَن، َوِإنَما جاء خالف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن 

النِبّي ژ ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها»(4).

أخرجه البخاري ومســلم وأحمد وأصحاب الســنن ِإال الترمذي من حديث عمرو بن العاص وغيره، وهو حديث متواتر المعنى،   (1)
ولفظــه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجـــران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (جامــع األصول البن األثير: 

548/10. تلخيص الحبير البن حجر: 180/2. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، 63/4).
الفروق: 110/2.  (2)

أعالم الموقعين البن القيم: 46/1.  (3)
المرجع السابق: 44/1.  (4)



أ. د. وهبة مصطفى الزحيلي 35الفتوى في العصور اإلسالمية األولى

وذكــر ابن القيم فصًال ُممتعاً بعنــوان «تحريم اإلفتاء في دين اهللا بالــرأي المتضمن لمخالفة 
 ½ ¼ » º ¹ ﴿ :بآية النصوص والرأي الذي لم تشــهد له النصوص بالقبول»، واستدل
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾
ا  قال ابن القيم: فقّسم األمر إلى أمرين ال ثالث لهما: ِإم [القصص: 50] وبآيات أخرى، ثُم ﴾ Ñ

ا اتباع الهوى، فكلّ ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى. االستجابة هللا والرسول وما جاء به، وإم
تطبيق هذه األصول والمرجعيات على المفتين:

أصبح الشــائع اآلن والواقع القائم أن أهل الفتوى هم متفقهة المذاهــب، والتفقه في المذهب 
ليس أمرًا ســهًال، بل يحتاج لجهد كبير، وعمر طويل في التحصيل، وحصافــة، وعلم وحكمة وتأّمل 
وتعّمق في آفاق الشــريعة ُكلّها من عقائد وتفاسير وسنة، وســيرة نبوية وإجماع العلماء واختالفهم، 
واطالع كاٍف على ثقافة العصر وأعراف الناس وعاداتهم في المعامالت وقضايا االجتماع واالقتصاد؛ 
بنا هذا في حياتنا، فليس من السهل التصور بأن  عصرنا اآلن تغمره ثقافات وعلوم شتى، وقد جر ألن
عالمــاً يصبح فقيهاً متمكناً قادرًا علــى الفتوى من دون تحصيل مكين، وقدرة علمية واســعة، وذكاء 
ونباهة، وامتــزاج بالحياة الخصبة أو المعقدة في قضايا المعامالت، ال ســيما ما اســتجد منها في 
قضايا البّر والبحر والجوّ من عقود، وبنوك، وتأمين، وتخليص جمركي، واســتيراد وتصدير(1)، وغير 

ا َتموج به الحياة من ألوان المعارف والعلوم. ذلك ِمـم
وما أدق ما صنفه القرافي في فروقه(2) في الفرق الثامن والســـبعين بين قاعدة من يجوز له أن 
يفتي، وبين قاعدة من ال يجوز له أن يفتي، وموجز كالمه حيث قال: «اعلم أن طالب العلم له أحوال:

الحالـــة األولى: أن يشــتغل بمختصر من مختصــرات مذهبه فيــه مطلقات مقيــدة في غيره، 
وعمومات مخصوصة في غيره. وهذا يحرم عليه أن يفتي بما يجده في كتاب معين، وإن أجاده حفظاً 
وفهماً ِإال في مسألة يقطع فيها أَنهَا مستوعبة التقييد، وأنها ال تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر، 
فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجهــا على وجهها من غير زيادة وال نقصــان. وفي غير ذلك يمنع من 

الفتيا بالمحفوظ، فيجب عليه التوقف.
الحالة الثانية: أن يتســع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات والمطوالت 
على تقييــد المطلقات وتخصيص العمومات، ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومســنداته في 
فروعه ضبطاً متقناً، بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز لـه أن يفتي 

بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه، اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا.

انظر كتابي، المعامالت المالية المعاصرة.  (1)
الفروق: 107/2 - 110.  (2)
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الحالة الثالثة: أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من تحصيل أهلية اإلفتاء، ومن الشــروط 
المطلوبة للفتوى، مع الديانـــة الوازعة والعدالة المتمكنة، فهذا يجوز لـه أن يفتي في مذهبه نقًال 

وتخريجاً، وُيعتمد على ما يقوله في جميع ذلك».

≈dhC’G á«eÓ°SE’G Qƒ°ü©dG  »a iƒàØdG  •ÉªfCG  :ådÉãdG  Ö∏£ªdG
º¡YÉÑJCGh ∞∏°ùdG  iód É¡égÉæeh

على العلماء المعاصرين التزام طريقة الســلف ومنهجهم فــي اإلفتاء، حتى تنضبط الفتوى بعد 
اضطرابهــا وتصادمها مع بعضها، بل وظهور األخطاء الفادحة على ألســنتهم، ال ســيما فتاوى بعض 
أدعياء العلــم في القنوات الفضائية الكثيــرة، من دون توثيق وال كتابة وال مراجع، بســبب مفاجآت 
األسئلة المختلفة من السامعين، والمسؤول يجيب بارتجال واضح، وُبعد عن التريث والتعّمق والتأمل، 
بسبب إغراءات الشاشة التلفازية، وأوحدية شــخصيته في اإلجابة، لذا كانت الندوات المشتركة من 

اثنين أو أكثر أبعد عن الوقوع في األخطاء، والضياع في المتاهات واألغوار، أو دهاليز المشكالت.
ويتطلب الموقف الديني السديد العودة لمنهج السلف في اإلفتاء كما يبدو فيما يأتي:

 علماً بــأن بعضهم هم من خيــر القرون، لقــول النبي ژ : «خير القرون الـــذي أنا فيه، ُثم
الثاني، ُثم الثالث»(1).

1 ـ الفتوى في عهد الصحابة الكرام @ :
الصحابة الكرام @ هم بحقّ السادة والنماذج العليا في شأن ُممارسات الفتوى وغيرها؛ ألنهم 
تربوا في مدرســة النبوة، فجمعوا بين االلتزام الشــديد بأصول اإلســالم، وبين الــورع واالحتياط، 
واالنفتاح على تطور األوضاع واألحوال ومراعاة المصالح، بســبب اتساع الفتوحات اإلسالمية، وظهور 
مشــكالت وقضايا تتطلب الحل العاجل، فأعملــوا ُكلّ طاقاتهم العلمية، وتشــاوروا فيما بينهم، حتى 
سجلوا مواقف العز والشرف، والعقل والوعي، والتأّدب بآداب العلم؛ ألن ما يفتون به دين، ال ُمجرد 

قانون وضعي، أو بيان موقف سياسي موقت.
وَتميز منهجهم فــي اإلفتاء فيما يأتي، باإلضافة إلى اإلقالل من رواية الحديث حماية للســنة، 

نة الصحيحة الثابتة عن النبي ‰ ، وكانت ميزاتهم هي: وتوقفاً عند الس
أوًال: التوّقف الشـــديد عن الفتوى ومدافعة أو مــدارأة اإلفتاء من الغالــب حتى يتحمل عبء 
الفتوى أخوة، احتياطاً في الدين، وبعدًا عن الوقوع في اإلثم أو الضالل واإلضالل، انطالقاً من قول 

رواه مسلم عن عائشة # ، والقرن الثاني هم الصحابة، والثالث هم التابعون.  (1)
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اهللا تبارك وتعالــى وتجنباً لعادات الجاهليــة: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [النحل: 116].

 f e d c ﴿ :[اإلسراء: 36]، وقوله سـبحانه ﴾ ..Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ : 8 وقولـه
 [البقــرة: 80]، وهو مطابق لتحذير النبي ژ من الجهــل والضالل حيث قال: «إن ﴾ i h g
اهللا تعالى ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء، ولكــن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 

لم يبق عاِلماً، اتخذ الناس رؤساء جهاالً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»(1).
إن عاقبة القول جهــًال، أو كذباً، أو ضالالً في غايــة الخطورة؛ ألن األمة تضــلّ بفتوى العالم 

المخطئ، ويسري الخطأ، ويتفاقم الضالل بتوارث األجيال.

نة: ثانياً: التزام النصوص الشرعية في الكتاب والس
ة اإلســالمية قاطبة من غير أي خالف على أن مصدر األحكام الشرعية أساساً يتمثل  اتفقت األم
ا القرآن فوحي بنظمه  هما وحي من اهللا تعالى، أمة النبوية الصحيحة؛ ألنــن في القرآن الكريم والس

ا السنة فهي في األصل وحي بالمعنى، واللفظ من النِبّي ‰ ، مع رقابة اهللا 8 . ومعناه، َوأَم
ــنة،  لهذا كان مرجع الصحابة الكرام ومن تبعهم إذا عرضت مســألة اللجوء إلى القرآن والس
لقــول اهللا تعالــى: ﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [النســـاء: 59]، ﴿ ! " # $ 
 ~ } | {z y xw v u t s r q p ﴿ ،[80 :النســاء] ﴾ & %

ے ﴾ [الحشر: 7]. فإن لم يجدوا حكماً للحادثة فيهما اجتهدوا ونظروا بعمق.
وذلك بدليل حديث معاذ بن جبل ƒ الذي بعثه رســول اهللا ژ قاضياً باإلســالم ومعلماً 
إلى اليمين، فقال له الرســول ژ : «كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟». قال: أقضي 
بكتاب اهللا، قال: «فإن لم تجد في كتاب اهللا؟» قال: فبسنة رسول اهللا، قال: «فإن لم تجد في 
ُسنة رسول اهللا؟» قال: أجتهد برأيي وال آلو(2)، فضرب رسول اهللا ژ على صدره، وقال: الحمد 
هللا الذي وّفق رسول رسول اهللا لما يرضي اهللا ورســـوله(3). وروايات هذا الحديث وصلت إلى 

حد التواتر المعنوي.

أخرجه البخاري في صحيحه.  (1)
أي ال أقصر.  (2)

أخرجه أحمد وأبــو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي وابن عبد البر من حديث معاذ، من طريق أصحابه الثقات،   (3)
وهو حديث مرســل صحيح، قال الدارقطني: والمرســل أصح، وقال البخــاري في تاريخه الكبير: مرســل، ِإال أن عدم اتصال 
ته؛ ألَنهُ مروي عن أصحــاب معاذ، وهم ُكلّهم ثقات. (جامع األصول: 551/10، ســنن أبي داود: 272/2،  إســناده ال يمنع صح

نصب الراية: 63/4).
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والتقيّد أوالً بالقرآن، ثُم بالســنة، ثم باالجتهاد أو القياس: هو اتجاه منطقي وســديد وسليم، 
وحبــذا لو عاد المفتــون اليوم إلى هذا المنهج بشــرط أن يكونــوا أهًال للنظر، ال يفتــون باألهواء 
والشهوات، وبالكالم األدبي أو العاطفي كما نلمس من بعضهم، والذي هو أخالط وشوائب وضالالت.

ثالثاً: رعاية المصلحة العامة:
إذا لم يوجد النّص أو لم تتوافر شــروط القياس وضوابطه، كان الصحابة الكرام يلجأون إلى 
رعاية المصلحة العامة، وأدناها ما ســمي بعدئذ بالمصالح المرســلة واالستحســان والعرف وســد 
الذرائع ونحوها من أدلة االجتهاد والعقل، أو الرأي الصحيح المنســجم مع أصول الشــريعة، مثل: 
جمع القرآن الكريم في صحف واحدة في عهد أبي بكــر ƒ بعد تفرقه في صحف مختلفة، وجمعه 
في عهد عثمان ƒ على رســم واحد بلغــة قريش، وتدويــن الدواوين، ووضع الخــراج على أهالي 
األراضي المفتوحة في مصر والشــام والعراق من غير تقســيم األراضي بين الغانمين، والتوقف عن 
إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وإيقاف حد السرقة عام الرمادة (المجاعة)، وإمضاء الطالق الثالث 
بكلمة واحدة ثالثاً ونحو ذلك، وتضميــن الصناع في عهد عمر ƒ ، ونــزع ملكية الدور المجاورة 

. ƒ للمسجد الحرام لتوسعته في عهد عثمان، والقبول بمبدأ التحكيم صوناً للدماء في عهد علي
هذه أمثلة من فتاوى الصحابة الكرام بسبب توسع رقعة الخالفة اإلسالمية.

قال ابن القيم: وكما أن الصحابة سـادة األمة وأئمتها وقادتها، فهم سـادات المفتين والعلماء(1). 
وقسم ابن القيم الصحابة المفتين إلى أقسام ثالثة بحسب ضوابط الفتوى السابقة(2):

1 ـ المكثرون مـــن الصحابة: وهم مائة ونيــف وثالثون نفســاً، ما بين رجل وامــرأة، وكان 
المكثرون منهم ســبعة: عمر بــن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اهللا بن مســعود، وعائشــة أم 
المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمــر. ويمكن أن يجمع كتاب صغير أو 

كبير من فتاوى هؤالء، ومن فتاوى ابن عباس عشرون كتاباً.
2 ـ المتوســــطون منهم: فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق، وأم َســـلَمة، وأنس بن 
مالــك، وأبو ســعيد الخــدري، وأبو هريــرة، وعثمان بــن عفــان، وعبد اهللا بن عمرو بــن العاص، 
وعبد اهللا بن الزبير، وأبو موســى األشـعري، وســـعد بن أبي وقاص، وســـلمان الفارسي، وجابر بن 
عبد اهللا، ومعاذ بن جبل، فهؤالء ثالثة عشــر يمكــن أن يجمع من فتيا ُكلّ واحــد منهم جزء صغير 
جدًا. ويضاف إليهــم: طلحة، والزبيــر، وعبد الرحٰمن بن عــوف، وعمران بن حصيــن، وأبو بكرة، 

وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان.

أعالم الموقعين: 14/1.  (1)
المرجع السابق: 12/1 - 14.  (2)
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3 ـ المقّلون في الفتيا: ال يروى عن الواحد منهم ِإال المســألة والمسألتان، والزيادة اليسيرة 
ي والبحث وهم كثيرون:  على ذلك، يمكن أن يجمــع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط، بعــد التقص
كأبي الدرداء، وأبي اليسر، وأبي سلمة المخزومي، وأبي عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، والحسن 
والحسـين ابني علي، والنعمان بن بشير، وأبي مسعود، وأبي كعب، وأبي أيوب، وأبي طلحة، وأبي ذر، 
وأم عطية، وصفية أم المؤمنين، وحفصة، وأم حبيبة، وأسامة بن زيد، وجعفر بن أبي طالب، وفاطمة 

بنت الرسول ژ ، وخالد بن الوليد، ورافع بن خديج... الخ.
والخالصة: تميزت الفتوى أو االجتهاد في عهد الصحابة بأمرين(1):

ا تتناوله تلك النصوص. ل: أخذ الحكم من ظواهر النصوص: إذا كان َمحلّ الحكم ِمـماألَو
ح بها أو مســتنبطة، ومحلّ  ة مصرعل الثاني: أخــذ الحكم من معقول النــّص: بأن كان للنــص

ا يوجد فيه تلك العلة، والنّص ال يشمله، وهو المعروف بالقياس. الحادثة ِمـم
وكانت أسباب اختالف الصحابة في الفتوى ثالثة(2):

األَول: اختالف الفتوى بسبب االختالف في فهم القرآن، وله وجهان:
ورود لفظ يحتمل معنيين: كاختالفهم فــي فهم «القرء» في آية: ﴿ I H أ ـ  

L K J ﴾ [البقــرة: 228] ففهم عمر، وابن مســعود أنه «الحيضــة» وفهم زيد بن 
هر». ثابت أنه «الط

ورود حكمين مختلفين لموضوعين يظن أن أحدهما يشمل بعض ما يشمله اآلخر، فيتعارضان ب ـ  
في ذلك الجزء، كآية عدة الوفاة لمدة أربعة أشــهر وعشــر في سورة البقرة [اآلية: 228]، 
وآية عــدة الطالق للحامل بوضــع الحمل في اآلية: (4) من ســورة الطــالق، فهل الحامل 

المتوفى عنها زوجها تعتد بعدة الوفاة أو بوضع الحمل؟ للصحابة رأيان في الموضوع.

الثاني: اختالف الفتوى بسبب ثبوت السنة القولية:
نة النبوية مجموعة في كتاب يرجع إليه، َوِإنَما يعتمد نقلها على الحفظ  وذلك حيث لم تكن الس
فــي الذاكرة، فــإذا لم يوجد نــص في كتاب اهللا، ســألوا الصحابــة: هل عندكم شــيء من قضاء 
رســول اهللا ژ في الحادثة الطارئة، فكان عمر يطلب من الراوي شــاهدًا له في ســماع الحديث، 
وكان علي يســتحلف الراوي، فإذا لم تثبت الســنة أفتى بعــض الصحابة بالمفهــوم من النصوص 

القرآنية، وأفتى آخرون بالرأي واالجتهاد إذا لم يكن هناك نّص.

تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ محمد الخضري: ص 113.  (1)
المرجع السـابق: ص 124 - 127.  (2)
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الثالث: اختالف الفتوى بسبب الرأي:
فبعض الصحابة يفتون حيث لم يوجد نص في القرآن أو في الســنة بما يرونه مصلحة، وأقرب 
إلى روح التشريع اإلسالمي، من غير نظر إلى احتمال وجود نص معين للحادثة، أو ال يكون، وبعض 

آخر يتقيد بالبحث عن أصل للقياس عليه.
مثل إفتــاء عمر بوقوع الطالق الثالث مرة واحدة ثالثاً؛ ألن الناس قد اســتعجلوا في أمر كانت 
م على من تزوج امرأة مطلقة في عدتها أن يتزوج بها مرة أخرى فهي محرمة عليه  لهم فيه أناة، وحر
على التأبيــد، بعد التفريق بينهما زجرًا لــه، عمًال بالمصلحة، وجزاء الســـتعجاله، في حين خالف 

آخرون رأي عمر. وكان هذا االختالف محدودًا في مسائل ليست كثيرة.
وأشهر القائلين من الصحابة بالرأي المحمود: عمر بن الخطاب وعبد اهللا بن مسـعود وزيد بن 
ثابت، وثالثة آخرون هم: علي بن أبي طالب، وأبّي بن كعب، وأبو موســى األشــعري، وكان كل فريق 

يستفتي بعضهم من بعض(1).

2 ـ الفتوى في عهد التابعين:
نة واإلجماع  سارت الفتوى في هذا العهد على منهج الصحابة من حيث االعتماد على الكتاب والس
والقيــاس، لكن ضُعف مبدأ الشــورى بســبب التفرق السياســي وتنازع المســلمين علــى الخالفة، 
ا  كت ُكلّ طائفة بآرائهم، ِمـم وانقسامهم إلى طوائف ثالث: خوارج، وشيعة، وجمهور المعتدلين، فتمس
أدى إلــى االضطراب الفقهي، وبســبب آخر هو تفرق علماء المســلمين في األمصــار، بعد أن كانوا 

محصورين في إقليم واحد هو المدينة المنورة.
واتجه جمهور المعتدلين إلى ناحيتين في المنـزع الفقهي:

ففريق وقف عند األخذ بالنصوص وسموا أهل الحديث، وفريق غلب عليهم التوّسع في االستنباط 
بطريق القياس، وسموا أهل الرأي(2).

وشاعت رواية الحديث في عهد التابعين (نهاية عهد الخلفاء الراشـدين سـنة 41 هـ إلى أوائل 
القرن الثاني الهجري)، وظهر الوضاعون للحديث، وظهر الموالي (غير العرب) الذين أســهموا في 

الحركة العلمية.
وكان أكابر التابعين يفتون في الدين، ويســتفتيهم الناس، وأكابــر الصحابة حاضرون يجوزون 

لهم ذلك.

تاريخ الفقه اإلسالمي للشيخ محمد علي السايس:، ص 45.  (1)
المرجع السابق:، ص 61.  (2)
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وأدى ُكلّ ما ذكر إلى إثارة الخالف حول الفروع الفقهية، وبرزت ظاهرة الجدال، واحتد النزاع 
بين الفقهاء، وتعقدت مسائل الفتوى.

وظهر الفقه اإلقليمي في عهد التابعين(1):
ففي المدينة المنورة: برز الفقهاء الســبعة، وهم: سعيد بن المسيّب الذي لقب بالجريء، وهو 
د، وخارجة بن زيــد، وأبو بكر بن  راوية عمــر وحامل علمه. وعروة بــن الزبير، والقاســـم بن محم

عبد الرحٰمن، وسليمان بن يسار، وُعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود. ونظمهم القائل بقوله:
أبـحــر العلم سبعة  روايتهم ليســـت عــن العلم خـارجْةإذا قيل من في 
قـاســـم عروة،  عبيد اهللا،  هم  سعيد، أبــو بكــر، سليمان، خـارجْةفقل: 

ومن فقهاء مكة، أو المفتين بمكة: عطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيســان، ومجاهد بن جبر، 
وُعبيد بن عمير، وعمرو بن دينار، وعبد اهللا بن أبي ُمليكة، وعبد الرحٰمن بن سابط، وعكرمة.

ومن فقهاء البصرة: عمرو بن ســلمة الَجْرمي، وأبو مريم الحنفي، وكعب بن ســود، والحســن 
البصري الذي جمعت فتاواه في سبعة أسفار ضخمة.

ومن فقهاء الكوفـــة: علقمة بن قيس النخعي، واألســود بن يزيــد النخعي، وهــو عم علقمة، 
ـــلْماني، وشـــريح بن  وعمرو بن َشــَرحبيل الهمداني، ومســـروق بن األجدع الهمذاني، وَعبيدة الس
الحارث القاضي، وسليمان بن ربيعة الباهلي... الخ. ومنهم عبد الرحٰمن بن أبي ليلى الذي أخذ عن 

مائة وعشرين من الصحابة، وميسرة، وزاذان، والضحاك.
ْمط، وعبد اهللا الخزاعي، وَقبيصة بن  ومن فقهاء الشام: أبو إدريس الخوالني، وشرحبيل بن الس

ذُؤيب الُخزاعي، وحبان بن أمية... الخ.
ومن فقهاء مصر: يزيد بن أبي حبيب، وُبكَير بن عبد اهللا بن األشج، وعمرو بن الحارث.

د الحداد. ومن فقهاء القيروان: ُسْحنُون بن سعيد بن محم
د  بن َمْخلد، وقاسم بن محم ومن فقهاء األندلس: يحيى بن يحيى، وعبد الملك بن حبيب، وَبقي

صاحب الوثائق، تحفظ لهم فتاوى يسيرة، وَمْسلمة بن عبد العزيز القاضي، ومنذر بن سعيد.
ف بن مازن قاضي صنعاء، وعبد الرزاق بن همام، وهشــام بن يوسف،  ومن فقهاء اليمن: ُمَطر

د بن ثور، وسماك بن الفضل. ومحم

المرجع الســابق: ص 75 - 76، أعالم الموقعين: 22/1 - 68. اإلحكام في أصول األحكام البــن حزم: 95/5 وما بعدها، تاريخ   (1)
التشريع للخضري: ص 150 - 164.
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ومن فقهاء بغداد: أبو عبيد القاســم بن ســالم، وأبو ثور إبراهيم بن خالد صاحب الشــافعي 
واإلمام أحمد بن حنبل.

3 ـ الفتوى في عهد أتباع التبعين:
لم يكن هناك انفصــال تام بين عهد الصحابة، وعهد التابعين وعهد تابعي التابعين، فقد عاش 
كثير من التابعين في عهد الصحابة، وعــاش معظم تابعي التابعين في عهد التابعين، والمراد بعصر 
أتباع التابعين: أَنهُ العصر الذي بزغ فيه ازدهار العلم والفقه باألمصار اإلســالمية، وكان ألهل هذا 
العصــر تأثير على الفقه(1). وكان لهــذا حكمة بالغة وهي تالقح الثقافة، واقتفــاء أهل ُكلّ عصر ما 
لدى المتقدمين منهم من علم وفقه وفتوى أو اجتهاد، أدى إلى اســتمرار منهج الصحابة الكرام في 

إغناء الفقه، وااللتزام بأصول الشريعة ومبادئها وقواعدها العامة.
وَتميز هذا العهد بما يأتي إيراده موجزاً(2):

1 ـ اتباع منهج الصحابة والتابعين في الفتوى: بالتزام أمرين:
نة الثابتة. ل: اّتباع ما جاء في النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والساألَو

الثاني: اســتنباط اآلراء بطريقة تجمع بيــن األصول النّصية ورعاية المصالــح واألعراف التي 
ال تصادم النصوص. فتمسك الفقيه بالحديث المسند والمرسل، واستدلوا بأقوال الصحابة والتابعين 

وكانت تلك األقوال مرجع العمل عند اختالف األحاديث.
2 ـ ازدهار الفقه في األمصار: بسبب كثرة الرحالت إلى تلك األمصار للتعليم أو للجهاد، وكثر 

الفقهاء في البلدان اإلسالمية الذين تربوا على منهج التابعين ومن قبلهم(3).
د بن عمرو بن َحــْزم، وعبد اهللا بــن عمر بن عثمان،  فمن فقهـــاء المدينة: أبو بكر بــن محم
د بن  د بن المنكــدر، ومحم د، ومحم د بن علــي، وعبد الرحٰمن بن القاســم بن محم وجعفر بن محم

شهاب الزهري الذي جمعت فتاواه في ثالثة أسفار.
ومن فقهاء مكـــة: أبو الزبيــر المكي، وعبد اهللا بــن خالد بن أَِســيد، وعبد اهللا بــن طاوس، 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وســـفيان بن عيينة، ومســـلم بن خالد الزنجي، وســـعيد بن 
د بن إدريس الشـافعي، وعبد اهللا بن الزبير الُحميدي، وموسى بن أبي الجارود  اح، ومحم سـالم القد

وغيرهم.

تاريخ الفقه اإلسالمي، للدكتور محمد يوسف موسى: ص 144.  (1)
المرجع السابق، يوسف موسى:، ص 146 - 225.  (2)

أعالم الموقعين، واإلحكام البن حزم، المرجع والصفحة السابقيان.  (3)
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ختياني، وســليمان التيمي، وعبد اهللا بن عوف، ويونس بن عبيد،  ومن فقهاء البصرة: أيوب الس
والقاســـم بن ربيعة، وخالد بن أبي عمران، وأشــعب بن عبد الملك الحمرانــي، وَقتَادة، وحفص بن 

سليمان وإياس بن معاوية القاضي، وجابر بن زيد أبو الشعثاء إمام اإلباضية.
اد بن أبي سليمان،  َخعي، وعامر الشعبي، وسعيد بن جبير، وحمومن فقهاء الكوفة: إبراهيم الن
وســليمان األعمش، وســليمان بن اْلُمْعتمر، وِمســعر بن ِكدام، وحفص بن غياث، ووكيع بن الجراح، 
وأصحاب أبي حنيفة كأبي يوســـف القاضي، وزَُفر بن الهَُذيل، وَحّماد بن أبي حنيفة، والحســـن بن 
د بن الحسـن قاضي الرقة.. إلخ، وأصحاب سـفيان الثوري كاألشجعي،  زياد اللؤلؤي القاضي، ومحم

والمعافى بن عمران، ويحيى بن آدم.
ومن فقهاء الشـــام: عبد الرحٰمن بن جبير بن نُفير، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن 
َحْيــوة، وعبد الملك بن مروان، ويحيى بــن حمزة القاضي، واألوزاعي، وإســماعيل بن أبي المهاجر، 

وسليمان بن موسى األموي، وسعيد بن عبد العزيز، وَمْخلد بن الحسـين، والوليد بن مسلم.. إلخ.
َوْهــب، وعثمان بن كنانة، وأشــهب وابن  ومن فقهاء مصر: أصحاب مالــك: مثل عبد اهللا بن 
القاســم، وأصحاب الشــافعي كالمزني والُبويطي وابن عبد الحكم، والليث بن سعيد، وربيعة الرأي، 

وأبو أمية عبد اهللا بن الحارث.
ا ساعد على ازدهار الفقه والفتوى في عصر تابعي التابعين وما بعده أمران مهمان: َوِمـم

ـــنة النبوية: على رأس المائة األولى في عهــد اإلمام العادل  ل: الشـــروع في تدوين الساألَو
عمر بن عبد العزيز المتوفى في شــهر رجب عــام 101هـ ، حيث كتب إلى أبــي بكر بن حزم قائال: 
«انظر ما كان من حديث رســول اهللا ژ فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وال تقبل 

ِإال حديث النِبّي ژ ».
وأخرج أبو نعيــم في تاريخ أصفهان هــذا التوجيه بلفظ: كتب عمر إلى اآلفــاق: انظروا حديث 
رسول اهللا ژ فاجمعوه.. إلخ، وتابع اإلمام ابن شــهاب الزهري (50 - 124هـ) أعلم الحفاظ تدوين 
السنة، مع نفر آخر من العلماء. مثل: مكحول الشــامي وابن جريج واألوزاعي والثوري وأبي الزناد. 

وهذا يساعد على الفتوى باالعتماد على األحاديث المروية الثابتة.
الثاني: تدوين الفقه في العبـــادات والمعامالت: مقترناً بتدوين الســنة، على يد بعض األئمة 
وتالميذهم في حقــل المذاهب الفقهية، مثــل: جعفر الصادق إمام الجعفريــة، وجابر بن زيد إمام 
اإلباضية، وزيد بن علي إمام الزيدية، وأبي حنيفة ومالــك، وإبراهيم النخعي إمام الكوفة وفقيهها، 
وسعيد بن المسيّب فقيه المدينة وإمامها، وحّماد بن َسلَمة، وسعيد بن أبي عروبة بالبصرة، ومعمر بن 

راشد باليمن، وعبد اهللا بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري.
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وُدونت العلوم اإلسالمية األخرى، كالتفســير وعلوم العربية، قال الذهبي ـ مؤرخ اإلسالم ـ بعد 
إشارته إلى تحوّل الخالفة من األمويين إلى العباسيين عام 132هـ: «وشرع الكبار في تدوين السنن 
وتأليــف الفروع وتصنيف العربيــة، ثُم كثر ذلك في أَيام الرشــيد، وكثرت التصانيــف، وألفوا في 
اللغات، وأخذ حفظ العلماء ينقص، ودونــت الكتب واتكلوا عليها، َوِإنَما كان قبل ذلك علم الصحابة 

والتابعين في الصدور، فهي كانت خزائن العلم لهم @ »(1).
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كان المفتون في عصر الصحابة فريقين في الغالب:
فمنهم من يتوســع في الرأي، ويتعرف المصالح، فيبني الحكم عليها، مثل: عمر، وعبد اهللا بن 
مسعود، ومنهم من كان يلتزم الورع واالحتياط، فيقف عند النصوص والتمسك باآلثار، كالعباس بن 

عبد المطلب، والزبير بن العوام، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص @ أجمعين.
ا تفرق الصحابة في األمصــار قضاًة ومفتين ومعلمين، وورث عنهم التابعون وأتباع التابعين  َولَـم

علمهم وطرائقهم في البحث واالستنباط.

تبلور االتجاهان الفقهيان في العصر األموي في مدرستين:
1 ـ مدرسة أهل الحديث في الحجاز: ورئيسهم سعيد بن المسيّب سيّد التابعين في المدينة، 
فكانوا ال يلجأون إلى الــرأي ِإال عند الضرورة القصوى، ثُم آلت إمامة هذه المدرســة وزعامتها 
إلى اإلمام مالك بن أنــس (93 - 179هـ) الذي كان إماماً في الحديــث والفقه، وكان يعتمد في 
فتياه أوالً على كتاب اهللا ثُم على ســنة رســول اهللا ژ باالعتماد على كبــار المحدثين من علماء 
مه أحيانا على حديث  ة في نحو 79 مســألة ويقد الحجاز، ويجعل عمل أو إجماع أهل المدينة حج
د بن إدريس  ا نازعه فــي ذلك فقهاء األمصار ومنهم الليث بن ســعد، واإلمــام محم اآلحاد، ِمـم
الشــافعي. ثُم يعتمد على القياس إذا لم يكن نّص كتاب أو سنة، وعلى المصالح المرسلة: وهي 
المصالــح التي لم يشــهد لها من الشــرع بالبطــالن وال باالعتبار نص معين، كضــرب المتهم 
بالسرقة لإلقرار بها، وهي في الواقع ترجع إلى حفظ مقصود شرعي يعلم كونه مقصودًا بالكتاب 
ــنة أو اإلجماع، ِإال أَنهَا ال يشــهد لها أصل معين باالعتبار، بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال  أو الس
وتفاريق األمارات. واعتمد اإلمام مالك العرف، وسد الذرائع، ومذهب الصحابة، وشرع من قبلنا 

أدلة أخرى في االستنباط والفتيا.

تذكرة الحفاظ للذهبي: 1 /151.  (1)
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وأسباب نشوء هذه المدرسة وخصائصها ثالثة:
تأثرهم بطريقة شــيوخهم: مثل عبد اهللا بن عمر، في تعلّقهم باآلثــار، وتورعهم عن األخذ  ـ  1

بالرأي.
كثرة ما لديهم من اآلثار: وقلّة ما يعرض عليهم من الحوادث الجديدة بعد عصر الصحابة. ـ  2
بداوة أهل الحجاز: فكانوا إذا استفتوا في مسألة عرضوها على الكتاب، ثُم السنة، ثُم آثار  ـ  3

الصحابة، ثُم عند الحاجة يعملون رأيهم.
وكان من ميزاتهم أو خصائصهم: كراهة الســؤال عما لم يقع، وكان أساطين هذه المدرسة من 
التابعيــن الذين يرون أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه والســنة، وأصــل مذهبهم يرجع إلى 
زيد بن ثابت، وعبد اهللا بن عمر، وعائشــة أم المؤمنين، وعبد اهللا بن عباس. قال اإلمام مالك عنه: 

«كان أعلم الناس عندنا وبعده ابن عمر».
وكان سعيد بن المسيّب يفتي في الغالب بفتاوى زيد بن ثابت، ويقول عنه: «هو أعلم من تقّدمه 

ا لم يسمع فيه بشيء». بالقضاء، وأبصرهم بما يرد عليه، ِمـم

وَتمّيزت هذه المدرسة بميزتين:
األولى: االعتماد على النصوص الشرعية أوالً.

الثانية: التوّقف عن الفتوى فيما لم يقع من المسائل، فكانت فروعهم الفقهية محدودة.
والخالصة:

كان مذهب أهــل المدينة يعتمــد على مذهــب عبد اهللا بن عمــر، وزيد بن ثابــت، وعمر بن 
الخطاب، وكان هؤالء جميعاً يمثّلون طريقة واحــدة، تتركز في زيد بن ثابت الذي تأثر بعمر، وأثّر 
فــي ابن عمــر. وكان أصحاب زيد اثني عشــر فقيهاً، وهــم: قبيصة بن ذؤيــب، وخارجة بن زيد، 
وأبان بن عفــان، وســليمان بن يســار، ثم مــن بعدهم ســعيد بن المســيّب، وعروة بــن الزبير، 
وعبد الملك بن مروان، وعبيد اهللا بــن عبد اهللا بن عتبة، وأبو ســلمة بن عبد الرحٰمن، وأبو بكر بن 
د(1). وكان فقهاء المدينة السبعة  عبد الرحٰمن بن الحارث، وســالم بن عبد اهللا، والقاســم بن محم

ن ذكر يمثلون هذه المدرسة. ِمم
وســبب تكوّن هذه المدرسة ظروف سياســية تتركز في كراهة األمويين واعتزالهم في المدينة، 

وظروف اجتماعية مرتبطة بمكانة المدينة وحالتها، وتلمذتهم على كبار الصحابة.

تهذيب تاريخ ابن عساكر: 448/5.  (1)



فقه النوازل وتجديد الفتوى46 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

2 ـ مدرسة أهل الرأي في العراق:
ظهرت هــذه المدرســـة في الكوفــة بالعــراق بزعامة اإلمــام أبي حنيفــة النعمان بــن ثابت 
(80 - 150هـ) الذي ولد في الكوفة التي كانت لها قيمة فقهية كمدرســة المدينة، وتلقى الفقه عن 

حماد بن أبي سليمان، وسمع كثيرًا من علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر.
ة هذه المدرسة من الصحابة الذين أثروا في مدرسة الكوفة هم: عبد اهللا بن مسعود،  وكان أئم
وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب. ويعّد ابن مسعود بحقّ زعيم هذه المدرسة، الذي جمع حوله 
أصحاباً كوفيين أخذوا عنه واتبعوا أقواله، وتثقفوا بآرائه، وكان أشهر أصحابه هؤالء الفقهاء الستة: 
علقمة بــن قيس، واألســود بن يزيــد النخعي، ومســروق بن األجــدع الهمدانــي، وعبيدة بن عمرو 

لماني، وشريح بن الحارث القاضي، والحارث األعور. الس

وأسباب نشوء هذه المدرسة وخصائصها ثالثة أمور:
تأثّرهم بطريقة معلمهم األَول: عبد اهللا بن مســعود، وهو من حزب عمر في األخذ بالرأي،  ـ  1

وهو الذي يقول: لو سلك الناس وادياً وشعباً، وســلك عمر وادياً وشعباً لسلكت وادي عمر 
وشــعبه. وكان أتباع هذه المدرسة يرون أن ابن مســعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه، 

كما قال علقمة لمسروق، وجمعوا فتاوى ابن مسعود وعلي، وخرجوا عليها كأهل المدينة.
وجود كثــرة الصحابة في العراق: حيث كانت الكوفة والبصرة قاعدة الجيوش اإلســالمية،  ـ  2

ومنها فتحت سائر األمصار من خراسان فما وراءها، ونزل بها أكثر علماء الصحابة. وكانت 
الكوفة مقّر الخالفة زمن علي، وكان فيها حملة الحديث ورواته: ابن مسعود، وسعد بن أبي 
وقاص، وعمار بن ياســر، وأبو موســى األشــعري، والمغيرة بن شــعبة، وأنــس بن مالك، 

وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين @ .
ونظرًا ألَن العراق منبع الشــيعة، ومقّر الخوارج، ودار الفتنة، والتي شــاعَ فيها الوضع والكذب 

على رسول اهللا ژ ، اشترط علماؤها في قبول الحديث شروطاً ال يسلم منها ِإال القليل.
كانت المســائل التي تحتاج إلى تعرف أحكامها في العراق أكثر منهــا في الحجاز، نظرًا  ـ  3

ا أدى إلى إعمال الرأي. لبداوة الحجاز، وحضارة العراق، ِمـم

وكانت ميزات هذه المدرسة:
كثرة تفريعهم للفروع، وظهور الفقه الفرضي أو االحتمالي الذي قد يقع في المستقبل. ـ  1
دة لقبوله. وقد أدى ذلك لخصوبة الفقه  ـ  2 ة روايتهم للحديث باشــتراطهم شــروطاً مشــدقل

واتساعه، وانتشار الفتاوى في مجاالت مختلفة.
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وكان إبراهيم النخعي لســان فقهاء الكوفة، كما كان ســعيد بن المسيّب لســان فقهاء المدينة 
وأحفظهم لقضايا عمر ولحديث أبي هريرة.

وكانت هذه المدرســة ال تكره المســائل، وال تهاب الفتيا، ولكنهم كانوا يهابون رواية الحديث 
والرفع إلى رسول اهللا ژ ، فقلت بضاعتهم في الحديث، ولم يأخذوا بأقوال علماء البلدان اإلسالمية 
وجمعها والبحث عنها، العتقادهم أَنهُم في الدرجة العليا من التحقيق، وَتميزوا بالقدرة على تخريج 

أجوبة المسائل على أقوال أصحابهم.
والخالصة: أن كال من المدرســتين يأخذ أصحابها بالحديث والرأي المحمود المتفق مع روح 
الشــريعة وأصولها ومقاصدها، لكن الغالب على المدرســة األولى العمل بالحديث، وعلى المدرسة 

الثانية العمل بالرأي.
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نة،  أبو الشــعثاء جابر بن زيد (المتوفى ســنة 93هـ/711هـ) التابعي البصري العامل بالقرآن والس
كان عالم أهل البصرة في زمانه، من أقران الحســن البصري وابن ســيرين، وهو من كبار تالمذة ابن 
عباس، روى عطاء عن ابن عباس قال: «لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد، ألوســعهم علماً 
ث عنه عمرو بن  هُ قال: «تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟!». حدعما في كتاب اهللا»، وروي عن ابن عباس أَن

دينار، وأيوب السختياني، وقتادة وآخرون. قال عمرو بن دينار: «ما رأيت أحدًا أعلم من أبي الشعثاء».
قال ابن األعرابي: «كانت ألبي الشـعثاء َحلْقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسـن (البصري) 
لون الحســن عليه حتى خف الحســن في شأن ابن  وكان من المجتهدين في العبادة، وقد كانوا يفض
األشــعث، قال الذهبي: لم يخّف، بل خرج مكرهاً(1). وقال قتادة يوم موت أبي الشــعثاء: اليوم دفن 
ـ . وقال إياس بن معاوية: أدركــت أهل البصرة، ومفتيهم  علم أهل البصرة ـ أو قال: عالــم العراق 

جابر بن زيد»(2)، وهو إمام اإلباضية.
يتبين من هذه السيرة المتميزة أن جابر بن زيد من أنصار مدرسة أهل الرأي(3)؛ ألنه عاش في 

أي: اتهمه بالتورط في عملية الخروج على األئمة األمويين.  (1)
انظر ترجمته رقم 184 في سير أعالم النبالء للذهبي: 481/4 - 483.  (2)

هذا الســيرة والمعاشــرة والتعلّم ِفي الحقيقة ال تكفي دليال ِفي كون جابر بن زيد من أصحاب الرأي، وحتى يكون االستدالل   (3)
مقبوالً ال بد من تناول آرائه وفتاويه بالدراســة والتمحيص والمقارنة، وهو ما فعله المراجع ِفي أحد بحوث َهِذِه الندوة «اإلمام 
جابر وتعامله مع المشــكالت الفقهية»، وخلص في النهاية ِإلَى أَن اإلمام جابر كان من أهل الجمع بين الحديث والرأي، وهي 

مة الزحيلي ِفي هذا البحث. (المراجع) المدرسة التي لم يتناولها العال
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البصرة، وتتلمذ على ابن عباس، وألن أصول فقهه العمل بالقرآن والســنة واإلجماع والقياس وسائر 
طرق االستدالل أو االســتنباط كاالستحسان والمصالح المرسلة واالســتصحاب وقول الصحابي وسد 

الذرائع وشرع من قبلنا.. الخ.

:á``ªJÉ`îdG
ة المذاهب أو علماء المذاهب مرادفة لالجتهاد، خالفاً لمصطلح الفتوى والمفتي  الفتوى عند أئم

فيما بعد العصر الذهبي لالجتهاد في نهاية القرن الرابع الهجري.
فكان المفتي مجتهدًا، واإلفتاء في الدين هو النافذة العملية المراعية لواقع الحادثة التي تربط 

المستفتين المؤمنين بشرائع اإلسالم وأحكامه ومبادئه.
والفتيا وإن لم تكن ملزمة خالفاً لحكم القضاء، فهي ملزمة ديانة؛ ألن اهللا تعالى جعل مرجعية 
النــاس في دينهــم هي في أهــل العلــم، فقــال ســبحانه: ﴿  * + , - . / 0 ﴾ 

[النحل: 43]، وال جدوى من السؤال الالزم إال االتباع وااللتزام بقول المفتي العالم الثقة.

وضوابط الفتـوى ثالثـة:
اتباع القول لدليله. ـ  1
نة. ـ  2 واالجتهاد في عدم مصادمة النّص الشرعي في الكتاب والس
واالبتعاد عن اتباع أهواء الناس، َوِإنَما اّتباع الدليل ومراعاة المصلحة المعتبرة شرعاً. ـ  3

ــنة، واتبــاع اإلجماع، ومعرفة ضوابط القياس  والمفتي ينبغي أن يكون قادرًا على فهم القرآن والس
واالستحسان واالستصالح والذرائع واالستصحاب، واحترام أقوال الصحابة ونحوها من مصادر التشريع.

وكانت الفتوى في عهود السلف األولى (الصحابة والتابعين وتابعي التابعين) مقيدة بهذه األصول 
المعتبرة في الشـريعة، وعهود السـلف الصالح من خير القرون، وقدوة األمة، ومعلمي الشريعة.

وذلك مرعي في كلتا المدرســتين: مدرسة الحديث ومدرســة الرأي، أي الرأي المحمود المنسجم 
مع روح الشــريعة وأصولها ومقاصدها، ِإال أن الغالب على أهل الحديــث اتباع األثر، وعلى أهل الرأي 
اتباع الرأي المحمود، من دون تصادم مع أصول الشرع، َوُكل فريق من أتباع هاتين المدرستين حريص 
على الشــريعة، لكن االجتهاد قــد يضيق أحياناً أو يضمــر إذا اقتصر المفتي علــى النصوص الواردة، 
ويتســع وينمو إذا أخذ المفتى بدائرة الشريعة ومجالها األوســع، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجــر، فكل منهما مأجور، والعبرة بســالمة النية أو القصد، مــع اإلخالص والنصح 

للمسلمين، ويعد جابر بن زيد إمام اإلباضية من مدرسة أهل الرأي، واهللا الموفق إلى سواء السبيل.
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د علي بن أحمد بن حزم، ط القاهرة. ـ  1 اإلحكام في أصول األحكام، أبو محم
اإلحكام في أصول األحكام، سيف الدين اآلمدي، مطبعة صبيح بالقاهرة. ـ  2
اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، شهاب الدين أحمد  ـ  3

ابن إدريس القرافي، مكتب المطبوعات اإلسالمية ـ حلب.
إرشاد الفحول للشوكاني، مطبعة صبيح، مصر، 1349هـ. ـ  4
أصول الفقه اإلســالمي، مجلدان، أ. د. وهبــة الزحيلي، ط. دار الفكر بدمشـــق عام  ـ  5

1998/1418م.
د أبو زهرة، دار الفكر العربي بمصر. ـ  6 أصول الفقه للشيخ محم
د بن أبي بكر، ابن  ـ  7 أعالم الموقعين عن رب العالمين، شــمـس الدين أبو عبد اهللا محم

د محيــي الدين عبد الحميــد، الطبعة األولى عــام 1374هـ/  قيم الجوزيــة، ط محم
1955م، مطبعة السعادة بمصر.

د الخضــري، عــام 1954/1373م، مطبعة دار  ـ  8 تاريخ التشــريع اإلســالمي، الشــيخ محم
السعادة بمصر.

د يوسف موســى، عام 1378هـ/ 1958م، مطابع دار  ـ  9 تاريخ الفقه اإلسالمي، أ. د. محم
الكتاب العربي بمصر.

د علي السايس، مطبعة وادي الملوك بمصر. ـ  10 تاريخ الفقه اإلسالمي، الشيخ محم
تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، ط. القاهرة. ـ  11
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البن حجر العسقالني، شركة الطباعة  ـ  12

الفنية بالقاهرة.
تهذيب تاريخ ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق) البن منظور، طبع دار الفكر بدمشق،  ـ  13

1408هـ/ 1988م.
دية بالقاهرة. ـ  14 جامع األصول البن األثير الجزري، مطبعة السنة المحم
الرد على من أخلــد إلى األرض وجهل أن االجتهاد فــي كل عصر فرض، جالل الدين  ـ  15

السيوطي، طبع الجزائر، 1325هـ.
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سنن أبي داود، مطبعة البابي الحلبي بمصر، عام 1371هـ/ 1952م. ـ  16
د بن أحمد الذهبي، الطبعة الرابعة، 1406هـ/  ـ  17 سـير أعالم النبالء، شـمـس الدين محم

1986م، مؤسسة الرسالة بدمشق.
شــرح مختصر المنتهى (البن الحاجب) لعضد الملة والدين، الطبعة األولى، المطبعة  ـ  18

األميرية.
د سعيد الباني، مطبعة حكومة دمشق  ـ  19 عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للشــيخ محم

1341هـ/ 1923م.
الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمكة  ـ  20

المكرمة، 1344هـ.
فصول األصول، الشيخ خلفان بن جميل الســيابي، الطبعة الثانية، 1426هـ/ 2005م.  ـ  21

مطابع مؤسسة ُعمان للصحافة.
كشف األسرار على أصول الفقه (للبزدوي) للبخاري، ط. مكتب الصنايع بمصر، 1307هـ. ـ  22
مسلم الثبوت لمحب اهللا بن عبد الشكور، المطبعة الحسينية المصرية. ـ  23
المعامالت المالية المعاصرة، أ. د. وهبة الزحيلي، دار الفكر بدمشــق، عام 1423هـ/  ـ  24

2002م.
الموافقات في أصول الفقه للشاطبي، مطبعة المكتبة التجارية بمصر. ـ  25
د بــن يوســف الزيلعــي، عام  ـ  26 نصــب الرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة، محم

1938/1357م، ط. دار المأمون ـ شبرا ـ مصر.
نظرة عامة في تاريخ الفقه اإلســالمي، أ. د. علي حســن عبد القــادر، مكتبة القاهرة  ـ  27

الحديثة.
نهاية الســول شــرح منهاج الوصول إلى علم األصول، جمال الدين اإلســنوي، مطبعة  ـ  28

صبيح بمصر.
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مدير معهد الفقه والحقوق، ومسؤول مجمع التقريب بين 
المذاهب بقم، الجمهورية اإليرانية

:º```jó≤J

إنّ الفتيا ُتعّد المرحلة األخيرة التي تسبقها مرحلتان، هما: مرحلة إعداد العلوم التي هي مقدمة 
الســتنباط مفرداته وقواعده، كعلم األصول والرجال والدراية و... ومرحلة االستنباط، وبعدما ينتقل 
الفقيه من تلك العلوم المقّدماتية إلى مرحلة االســتنباط، ويســتنبط الحكم الشــرعي يأتي الدور 

للدخول في المرحلة الثالثة، فيفتي بذلك الحكم الذي استنبطه.

ولوَال هــذه المرحلة األخيرة لَضاعــت الجهود التي تحصــل في المرحلتين الســابقتين؛ إذ إن 
االجتهاد قبــل وصوله إلى هذه المرحلة لــم ينفذ إلى المجتمع بعد، فما هــو موجود َال يتجاوز عن 
كونه أمرًا حاصًال في أجواء شــخصية المســتنبط، غير أَنهُ بعد أن يفتي بالحكم المســتنبط، يأخذ 
االجتهاد طابعــاً اجتماعياً، فيبرز كظاهرة تســاهم في ربط الناس بالشــريعة، وإيجاد العالقة بها، 

وتعيين وتكييف عملهم على أساسها.

وعليه فإن أّي ُممارســة ترمي إلى القضاء على هذه الظاهرة تعني هدم الجســر الرابط للناس 
باألحكام الشرعية، غير أن الذي ينبغي ذكره أنّ هدمه ال يتمثل في المخالفة ألصل الفتيا، أو اتخاذ 
مواقف سلبية تجاهها فقط، بل هناك ُممارسات أخرى تؤدي هي أيضاً إلى تخريب مكانة الفتيا، ومن 

ثّم تتوسع الفجوة بين الدين والناس.
وهذه الممارسات كثيرة تتمثل في واحد من الموارد األربعة التالية:

حاالت النقص في عملية االجتهاد. ـ  1
التصرفات الحاصلة ضمن عملية الفتيا نفسها. ـ  2
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األدبيات التي يتقولب عرض الفتوى في إطارها. ـ  3
الممارسات التي ترمي إلى تقوية الفتيا، وهي ال تجيد الدفاع عنها. ـ  4

وقد صبت هــذه المقالة جهودها على المورد األَول، فتوّضح بعض اإلشــكاالت والثغرات التي تتخلل 
في عملية االستنباط، وتترك آثارًا سلبية في حركة الفتوى؛ فنقول إن هناك قسمين من حاالت النقص في 

عملية االستنباط، كان لهما التأثير األساسي في جعل الفتاوى غير قادرة على مواكبة متطلبات الحياة:
األَول: ما يمثل حالة نقص في عملية االجتهاد تجاه األدلة.

الثاني: ما يمثل حالة نقص في عملية االجتهاد تجاه القواعد.
٭ وإليك توضيح ُكلّ من القسمين:
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ا في عدم المعرفة ببعض األدلة، أو إهمال الرجوع إليها. ل ِإمة تتمثوحالة النقص تجاه األدل
هناك أدلة كثيرة لم تحصل فيها معرفة مطروحة بصياغة علمية، وطبعاً ال يرجع إليها في عملية 

االستنباط ِإال قليًال، ونحن هنا على سبيل المثال نكتفي بذكر دليلين من هذه األدلة، وهما ما يلي:

1 ـ المباني الكالمية:
ونقصد بالمبنى الكالمي ُكلّ معتقد كالمي أمكن أن نُلبســه لباس الدليل إلثبات حكم مســألة 

ة أمور: فقهية به، ولتوضيح أكثر نلفت األنظار إلى عد
ًال: إن الكثير من االعتقادات التي نؤمن بها قابلة ألن ندخلها في عملية االستنباط لالستناد إليها،  أو
وعمــق قابلية بعض المعتقدات أن تلعــب دور األدلة، يبلغ إلى حد رُبَما ال يفتح الطريق المســدود الذي 
واجهته عملية االســتنباط ِإال بإدخال معتقد كالمي فــي هذه العملية والرجوع إليــه؛ وذلك ألَن المباني 
 ن لذلك في استنباطه للمسائل أال الكالمية تشكل إطارًا كليّاً تأّطر الفقه به، وعليه فينبغي للفقيه المتفط
يذهب إلى أحكام الزمهــا خروج الفقه عن ذلك اإلطار، ومن هنا يســهل جّدا اإلذعــاُن بأن المعتقدات 
الكالمية ال يصّح أن نَمنحها في مجال االســتنباط دور أداة شاملة يثبت بها حكم ُكلّ مسألة فقهية، َفِإنهُ 
ليس بوســع الفقيه تعيين كافة األحكام اعتمادًا على معارفه وتصوراته الكالمية، بل الممكن فقط إثبات 

الحكم بها فيما إذا وجدنا اقتضاءً بشكل منطقي للمعتقد الكالمي بالنسبة إلى الحكم الفقهي.
ية ِإال أَنهَا مع ما تملك من  المباني الكالمية تحظى بقــدر كبير من األهم ثانياً: بالرغم من أن
 قابليات استداللية عميقة لم تصل إلى مكانتها الالئقة بها، ودورها المؤثّر في الفقه واألصول. ولعل
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الســر في ذلك يعود إلى أَنهُ لم تتّم محاولة جادة من قبل العلماء فــي تنظيم العالقة بين الكالم 
والفقه تنظيماً منطقياً وفنياً، وتوظيف الكالم لهذا الغرض.

ــا يلزم أال يكون لدينا انطباع مشــوب باإلبهام  هُ لدى االســتفادة من عقيدة كالمية مثالثاً: ِإن
والغموض بالنســبة لها، وتوضيح ذلك: أَنهُ تارة ينظر إلى إحدى العقائــد الكالمية بنظرة مكتنفة 
دة لها، وفي هذه الحالة لو  بالغمــوض، بحيث تجعلنا عاجزين عن إعطاء تصوير بخصوصيات محــد
استفدنا من هذا المبنى الكالمي للوصول إلى حكم فقهي لكانت نتيجة هذه االستفادة باطلة ال يصّح 

االعتماد عليها.
ة أوجه واتجاهات بعد أن رســم لها مظهر  هُ لو برزت عقيدة كالميــة بعدا يجدر ذكــره أَن َوِمـم

وإطار كلي؛ لعد هذا نوعاً من اإلبهام وعدم الشفافية.
مثال ذلك: ما ذهب إليه بعض العلماء في اإلجابة عن سؤال: هل يجوز خطاب المعدوم والغائب 
ــكين إلثبــات مّدعاهم هذا بمبًنى كالمّي هو أن اهللا ســبحانه  هُ يجوز خطابهما، متمسأم ال؟ مــن أَن

خاطب الناس كافة في عالم الذرّ.
والمالحــظ عليهم ذكر أمرين: من جهــة، إنّنا ال نَمتلك من هذا الخطاب اإللهي رؤية شــفافة 
حتى نتمكن من االســتناد إليه إلثبات المدعى، وال مجال لدعوى أن هذا الخطاب من نوع الخطابات 
الرائجة بين أبناء البشر حتى يستقيم االستدالل. ومن جهة أخرى إن مدى امتالك أولئك المخاطبين 
في عالم الذرّ لحظ الوجود مسألة يكتنفها الغموض، مع ُكلّ ذلك ـ طبعاً ـ نحن نعتقد بأصل تحقّق 

الخطاب في عالم الذر(1).

2 ـ مرتكزات المتشرعة:
والمقصود بالمرتكز المتشرعي: ُكلّ شعور معّمق رسخ في ذهن المتشرعة يعتمد في نشوئه على 

ا. بيان من الشارع، أو تصرف خاص منه في مسألة م
ولو نفّعل البحث عن هذا الدليل، وننّشــط الرجوع إليه في االستنباط، لنتمكّن حقيقة من فتح 

ملفات فقهية ذات قابليات عظيمة في الكثير من المسائل.
عي ومناشــئ تكوّنه والعالئم الدالة عليه، وأقسامه موكول  ية المرتكز المتشــر والبحث عن حج
عي فيها على  نا نكتفي هنا بذكر بعض المجاالت التي يؤثر المرتكز المتشرإلى َمحلّ آخر(2)، غير أن

استنباط الحكم، وهي كما يلي:

راجع: تهذيب األصول، 41/2.  (1)
وقد ألّفُت رسالة مفّصلة في المرتكزات ال تزال مخطوطة.  (2)
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ة على هذا  ًال: مــا إذا كان مؤّدى المرتكز نفســه حكماً شــرعياً، فحينئذ يجعل االرتــكاز حج أَو
المؤدى، ويفتي بهذا الحكم، ويمكن أن نمثّل لذلك بارتكاز جواز المعاملة مع غير المسلم.

ثانياً: ما إذا كان المرتكز مؤدياً إلى حكم شــرعي كأن نقول باشــتراط النية في غسل الميت 
على أساس أن هذا الغسل عبادة في ارتكاز المتشرعة. فالمرتكز هو عباديته إال أننا ننطلق من هذا 

المرتكز ونفتي باشتراط النية فيه بضميمة أن كل عبادة تشترط فيها النية.
والفرق بين هذين المجالين يكمن في أن الحكم يســتفاد في األول من المرتكز نفسه في حين 

يستفاد منه بشكل غير مباشر في الثاني.
ثالثاً: تعيين صغريات أحكام هي في كبرياتها معلومة.

ولتوضيح ذلك نقول: قد توجد أحكام يشك في بعض الموارد هل هي من مصاديقها وصغرياتها 
أو ال؟ ويمكن أن نمثل بأننا لو قبلنا كبرى اشــتراط المواالة في الصالة، ألمكننا في تعيين صغريات 

هذه الكبرى الرجوع إلى المتشرعة وما لديهم من ارتكازات في هذا المجال.
أو مثًال قد يسأل: هل وضع الشيء المتنجس اليابس على القرآن هتك له حتى يقال بحرمته أو 

ال؟ فربما أمكن االعتماد على المرتكز وإثبات عدم كونه هتكاً له.
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عدم محاولة توفير البحث عن بعض القواعد االستنباطية بالقدر الالزم. -
إهمال تطبيق بعض القواعد االستنباطية. -
محاولة تطبيق القواعد من دون الدقة والمهارة. -

وإليك توضيح ُكلّ هذه األمور:

٭ األمر األَول: عدم محاولة توفير البحث عن بعض القواعد االستنباطية بالقدر الالزم
إن الكثير من القواعد التي في أيدينا لم يستوف حقها من الدراسة والبحث، فهي تتعطش جدًا 
ألن نوّجه إليها اهتمامنا العلمي بشكل واسع حتى تزداد نضجاً، ونعطيها بحثاً أعمق حتى يكشف عن 

المزيد من أبعادها وزواياها بصورة أوسع.
وهذه القواعد على صنفين:

القواعد التي ما زالت هي مضمرة بصورة ارتكازية، أو مبحوثة بشكل ابتدائي وأولي في بحوثنا 
واستنباطاتنا، مع كوننا في أمس الحاجة إلى البحث التفصيلي عنها.
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ويمكن أن نمثل لذلك بقاعدة: «تناسب الحكم والموضوع»، وقاعدة: «االنصراف»(1) اللتين لهما 
أهمية بالغة جدًا.

القواعــد التي لم يكن بحث العلماء عنهــا ضئيًال بمثل ما في الصنــف األَول، غير أَنهَا تتطلب 
ا قد حصل فيها، بدليل ما فيها من أهمية كبيرة من جهة، ووجود  دراســة ذات نطاق واســع أكثر ِمـم

زوايا اكتنفها الغموض من جهة أخرى.
ويمكن أن نمثل لذلك بقاعدة: «كون الســنة شــارحة للقرآن»؛ َفِإنهَا رغــم كونها بالغة األهمية 
خرات عظيمة قابلة لالستثمار في عملية االستنباط، لم يبحث عنها بحثاً دقيقاً  ورغم اســتبطانها لمد

مفصًال ومذيًال بنظريات.
ولتوضيح أكثر نقول: إن االســتفادة من الســنة لبلــوغ حكم القرآن قد احتلّــت مكانة مرموقة 
ورصينة في الفكــر األصولي والفقهي، حيث إن هــذا النهج عريق وممتزج مع ذهينــة العلماء، إلى 
درجة أنهم لم يكونوا أن يأخــذوا حكماً من القرآن ِإال بعد مراجعــة كال هذين المصدرين، وتجذر 
هذا النهج في التجربة الفقهية بحيث لم يقدم أي أحد من أي مذهب كان على رفض وإنكار ضرورة 
ت جميع التكتالت الفكرية الســنية، ابتداءً بالمذاهــب األربعة ومرورًا بالظاهرية وأتباع  ذلك، فأصر
مقاصــد الشــريعة وانتهاءً بالســلفية، وجميــع التكتالت الفكريــة الشــيعية اإلمامية أيضــاً ابتداء  
باألصوليين وانتهاءً باألخباريين، وكذالك المذهب اإلباضــي    والمذهب الزيدي أصر ُكلّ أولئك على 

السير على هذا النهج.
غيــر أن قبول هذا المعنى من قبل كافــة األطراف وارتضاء ُكلّ المجاميــع الفكرية لَه ال يعني 
ـ بالضرورة ـ استواء نظرهم في هذا الموضوع، كما أَنهُ ال ينبغي اعتبار تفاوت آرائهم في هذا الصدد 

تفاوتاً سطحياً وقليل األهمية؛ ألَن هناك بوناً شاسعاً وفجوة كبيرة وتبايناً عظيماً بين بعض اآلراء.
ومن هذا المنطلق يجب االعتــراف بأن النقص الكبير الذي يعاني منه مبحث «االهتمام والعمل 
بالسنة أثناء مواجهة القرآن» هو عدم دراسة اآلراء المطروحة في هذا المضمار دراسة مقارنة، فال 
التباين بين اآلراء، وال عمق الفجوات والمســافات بينها، وال النتيجــة المنطقية ِلكُل رأي، أو صداه 
التاريخي في تهيئة االســتفادة مــن القرآن أو حجمهــا أو كيفيتها، وال أدلــة ُكلّ رأي وال... لم تتّم 

دراسة أي من هذه األمور دراسة وافية عميقة في سياق تطبيقي.
إن ما تحقق من ذلك على نحو رئيس مسائل منفردة، ودراسات مبعثرة ومشوشة أحياناً، لم ترق 
إلى فتح أفق شفاف أمام االســتنباط بغية االنتفاع من القرآن الكريم، من الطبيعي أن عدم التطّرق 

ياً في هذا المجال. لذلك وعدم دراسته أفرز فراغاً ونقصاً وغموضاً جد

وقد كتبُت مقاًال حول االنصراف، نشر في مجلة فقه أهل البيت، العدد 26.  (1)
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ولفتح هذا الملف رُبَما يكون أنفع موضوع هو التعرف على النظريات الرئيســة ودراستها، والتي 
تشكل هي الطبقات المستترة ـ والظاهرة أحياناً ـ خلف اآلراء المختلفة في هذا المجال.

وهذه النظريات ثالث، وهي كما يلي:
نظرية التغيير. ـ  1
نظرية التفسير. ـ  2
نظرية التفصيل. ـ  3

دت نظرية  ة، فيما شــدــة التغيير على إيجاد تحــوّل في مراد اآلية على يد الســن دت نظريـفقد أك
التفسير على استخراج األمور الكامنة في اآلية من قبل الســنة، في حين أن نظرية التفصيل أكدت على 
إَضافة نقــاط أخرى على اآلية فضًال عن مدلولها الســابق، هذا من جهة ومن جهــة أخرى تدرج نظريتا 
التفصيل والتغيير الظواهــر القرآنية في دائرة «المبيّن» ال «المجمل»، بينما تعّد نظرية التفسير الظاهر 
قســيماً للمبيّن، وليس في مرحلــة أدون منه، ومن جهة ثالثــة تنفي نظريتا التفســير والتفصيل ـ خالفاً 
ــة التغيير ـ وقوع أّي تصــّرف يؤول إلى تغيير في مراد اآلية من قبل الســنة، مــع فارق أن نظرية  لنظري
مته،  اآلية تستبطن ما قد ة تكشف النقاب عن المراد الجدي والواقعي لآلية، وأنالسن التفسير تعتقد بأن
في حين أن نظرية التفصيل تشــّدد على إَضافة تفاصيل وجزئيات تفوق مدلول اآلية نفســها وال تغيّرها، 

وتعتقد نظرية التفصيل ـ طبعاً ـ أن التفاصيل المضافة أوحيت من اهللا تعالى إلى النِبّي األكرم ژ (1).

٭ األمر الثاني: إهمال تطبيق بعض القواعد االستنباطية:
إن ما حصل على أرض الواقع هو اســتفادة ضئيلة ومحدودة من القواعد الناظرة إلى األساليب 
الكالمية المتعارفة في االســتنباط من القرآن، وإذا قبلنا أن القرآن نزل بلســان المحاورة العرفية 
فيجب أن نقبل إمكان اســتخدام قواعد هذه المحاورة في االســتنباط من القــرآن. والحقيقة أَنهُ لو 
أمكن إثبات أن اهللا 4 اســتعمل نفس هذه األســاليب الكالمية المتعارفة، ألمكن حينئذ اســتنباط 

معارف كثيرة من القرآن الكريم. ولتوضيح أكثر نقول:
ِإنهُ ُيمكن تفسير كون كالم اهللا سبحانه بلسان العرف ومسلك العقالء بنحوين:

ـ النحو االول: هــو أن ننظر إلى الجانب الســلبي الحد االدنى منه، ونقول: ان اهللا ســبحانه 
ال يستخدم الكلمات التي هي خارج نطاق العرف، وغير المعروفة عندهم.

ـ النحو الثاني: باإلَضافة إلى الجانب السلبي، أن اهللا سبحانه استخَدم أفضل الفنون واألساليب 
الكالمية الرائجة عند العرف إليصال مراده؛ والذي يبدو أن التفسير الثاني هو الصحيح.

وقد كتبت رسالة حول هذه النظريات ال تزال هي مخطوطة.  (1)
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وفيما يلي اإلشارة إلى بعض القواعد الرائجة العرفية التي ينبغي تطبيقها على القرآن:

1 ـ قاعدة الكناية:
من المتعارف عند العرف اســتعمال الكنايــة، بل قيل: «الكناية أبلغ مــن التصريح»، فالمتكلم 
يستعمل الكناية في كالمه من أجل بيان مقصوده. والسؤال هل اهللا سبحانه استعمل هذا األسلوب في 

القرآن؟
فإن قبلنا أنه سبحانه استعمل الكناية في القرآن فال بد أن يكون الحكم المستنبط منه مناسباً 

لمعناه الكنائي.
ومثــال ذلك: قوله تعالــى: ﴿  z y x w ﴾ [اإلســراء: 23]، فعلى أســاس اعتبــار هذه اآلية 
متضمنة لمعنى كنائي، فال بد من القول بأن اهللا سبحانه لم ينه عن قوِل «أف» لألب واألمّ، بل في 
مقام الكناية نهى عن إيذائهما، يقول أحد الفقهاء: «نفــس األّف ليس منهياً عنه، بل هو كناية عن 
النهي عن ضربهما وإيذائهما». هذا مع أن البعض اســتفاد من ذلــك أَنهُ يحرم أن يقال لألب واألم 

ا ُحرمة ضربهم فهو يستفاد من اآلية بطريق األولوية. أف»، َوأَم»
واالختالف بينهما واضح، فإن األَول يرى عدم إمكان إثبات النهي عن قول «أف»، لهما بهذه اآلية 
الكريمة، بل نهى اهللا سبحانه بالكناية عن إيذائهما، وعليه إذا لم يكن في قول «أف» إيذاء لهما فال 
يحرم، وإذا كان هناك فعل آخر فيه إيذاء لهما فهو حرام ومنهّي عنه، بخالف القول الثاني َفِإنهُ يرى 

تحريم قول «أف»، ومن تحريمه يستفاد تحريم ما هو في مرتبة أعلى من هذا القول باألولوية.
والقول باســتعمال الكناية في القرآن يستقيم على أســاس االعتقاد بالنحو الثاني، فإن الكناية 

عى. عند العرف أبلغ من التصريح، ووجود األمثال في القرآن هو دليل على هذا المد

2 ـ االستفادة من السياق في فهم القرآن الكريم:
ـا إذا التفتنا إلى جهة ســوق الكالم فإنّنا نســتفيد نقاطاً ال يمكن أن نســتفيدها من كلمات  إنـ

ى بسياق الكالم. َما نستفيدها من نظم وترتيب الجمل فيه، وهذا ما يسموعبارات ذلك الكالم، َوِإن
َوُكلّما كان المتكلم أكثــر علماً وإحاطة بموضوع كالمه، يكون كالمه بنحو يمكن االســتفادة من 

سياقه بشكل أفضل وأكثر. فإذا كان المتكلّم هو اهللا العليم الحكيم، فنحن أمام أحد أمرين:
عي أن اهللا ســبحانه بالرغم مــن أَنهُ هو العالم المطلــق ِإال أَنهُ أعرض عن جعل  ل: أن نداألَو
مطالب ونقاط مهمة في طيات كالمه، وســاقه كما يسوق العوام كالمهم، خالياً من الدقة والظرافة 
والنكات العلمية. ِإال أن هذه النسبة والتفســير لكالمِ اهللا سبحانه واضح البطالن؛ َفِإنهُ كيف يمكن 
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للشعراء أن يودعوا ـ على سبيل المثال ـ في أشعارهم أنواع العلوم والدقة والظرافة، ويكون كالم اهللا 
سبحانه خالياً عن هذه الميزة المهمة!

ـهُ أودع في كالمه من العلم والحكمة  أَنـ اهللا ســبحانه وإن خاطب الناس بلغتهم ِإال والثاني: إن
على قدر فهمهم، ومن ذلك ما أودعه في سياق كالمه من االلتفاتات والظرائف.

فيتضح بهذه المقدمة أن المعارف المستفادة من سياق القرآن الكريم هي بحر عظيم، وفرصة 
مهمة بين يدي أهل االســتنباط، ِإال أَنهُ ولألســف لم تســتغل هذه الفرصة في مقام االستنباط في 

الفقه واألصول.
وبالرغم من أن االســتنباط من السياق فرصة مهمة ِإال أَنها تضاعف احتمال الوقوع في الخطأ، 

فال بد من تعلّم القواعد المختصة بكيفية التعامل مع السياق واالستنباط منه.

ومن القواعد التي يمكن أن تفيد في ذلك:
أن ال يكون هذا السياق خالف ظاهر بقية اآليات. ـ  1
من المهم جدا االهتمام بالضمائر، واإلشارات و... لمعرفة السياق. ـ  2
هناك آيات إلى جنب آيات أخرى، ِإال أَنها ال تعد من السياق. ـ  3

إذًا فال بد مــن الدّقة والتأمل في معرفة الســياق؛ َفِإنهُ من الممكن ألّي أحد أن يفســره طبقاً 
لفهمه الموهوم؛ من هنا فإن تأســيس قواعد خاصة أخرى بمعرفة الســياق للوصول إلى فهم سياقي 

وموضع توافق العرف أمر ضروري جدًا.
وهنا نأتي بتطبيق لهذه القاعدة ورد في كالم العلماء، يقول بعض بعد اإلشارة إلى قوله تعالى: 
﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [اإلســراء: 15]: «ال إشــكال في داللة اآلية على البراءة بأبلغ وجه؛ 
وذلك ألَن الظاهر أَن اآلية راجعة إلى يــوم القيامة، وإنّ المراد بالعذاب فيها هو العذاب األخروي؛ 
 r q p o n ﴿ :قة بيوم القيامة، وهــي قوله تعالىلورودها في ســياق اآليات المتعل
z y x w v u ts } ❁ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ❁ ¦ § ¨ 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©

¿ ﴾». [اإلسراء: 13 - 15].
إن حاصل وضع اليد على السياق في القرآن بوســعه أن يساعد على عملية االستنباط، وإنه من 
خالل الدقة في ســياق الجمل القرآنية يمكن فتح نافذة نحو االســتنباط وكشــف االستخدام األمثل 
لمفاهيم القرآن، ليشّمر الفقهاء عن سواعد الجّد في إدخال القرآن في عمليات االستنباط في ضمن 

دة وأطر معينة. برامج محد
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األمر الثالث: محاولة تطبيق القواعد من دون الدقة والمهارة:
إن توفير البحث عن بعض القواعد االســتنباطية وعدم إهمال تطبيق بعــض القواعد في مجال 
االستنباط ال َيعني اجتياز جميع العقبات، بل ِإنهُ حتى بعد االطمئنان من توفر هذين األمرين، ينبغي 
ا كان  االلتفات إلى أن هناك مرحلة أخرى نواجهها في االستنباط، وهي مرحلة تطبيق القاعدة. َولَـم
التطبيق يأخذ على عاتقه إنجاز مهمة الكشــف عن مضمون النّص الشرعي وتوفير الوعي والمعرفة 
بمراد الشارع، فال ينبغي اعتباره مرحلة سطحية ســاذجة، بل مرحلة هي مهمة تستحقّ أن نقف عند 

الوصول إليها وقفة تبذل فيها الدقة.
والتطبيق الذي يتم بمعزل عــن الدقة عرضة ِلخطر إيقاع المســتنبط في إحدى الحالتين 

التاليتين:

األولى: اإلفراط في تحميل القواعد األصولية مهمة استنطاق النّص وتوظيفها أكثر 
ا تقدر عليه. ِمـم

وفي توضيحه نقول: ِإنهُ من الطبيعي أال تتمكن القاعدة أحياناً من القيام بدورها المتوقع منها، 
والذي هو جعل فهــم النّص في متناول المســتنبط، ِإال أن ذلــك قد يخرج عن كونــه حالة عادية 
ويتحول إلى مشكلة لها انعكاساتها السلبية على االستنباط، وهذه المشكلة تحصل في ُكلّ مورد يتسم 

بخصيصتين:
األولى: كان النّص فيه عرضة ألن يكون مستبطناً لروح غير المعنى الذي يظهر منه.

الثانية: كان المستنبط مفرطاً في تركيزه على القاعدة كآلية للتعامل مع النص.
وفي مثل هذا الوضع تخرج القاعدة عن كونها آلية لفهــم المراد ـ وهو الروح التي تكمن 
وراء المتــن ـ وتصـبــح أداة موجـبة القتناع المســتنبـط بفـهم حـرفّي للنــّص وأخـذه بالمعنى 

الصوري له.
ل ونؤســس هنــا قاعدة لو روعيت لكانــت مبعدة لنا عن  ا حدا بنا أن نؤص وهــذه الحقيقة ِمـم
الوقوع في خطر الجمود على الظاهر الجاف للنّص، وهذه القاعدة: «لزوم األخذ بروح الشريعة في 

ُكلّ مورد وجدنا النّص فيه ممتلكاً لها».
وليعلــم أَن هذا األخــذ الزم حتى وإن انجــر إلى عدم العمــل بقاعدة مــن القواعد الرائجة 

األصولية.
ولو نظرنا إلى الكتب الفقهية لوجدنا بعض الفقهاء قد راعوا هذه القاعدة ولو بشكل ارتكازي، 
ومن هؤالء اإلمــام النووي في مجموعــه، حيث انتقد من ذهــب إلى ثبوت الحضانــة للكافر، وبنى 
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انتقاده هذا على كونه مخالفاً لروح الشريعة(1)، كما أن منهم اإلمام صاحب الجواهر حيث اعتبر أَنهُ 
قد يحصل في استخدام بعض العلل النحوية تشويش للذهن فيمنعه عن الوصول إلى اْلَحقّ(2).

الثانية: تطبيق القاعدة في حالة تكتنفها ذهنيات انتزاعية بحتة وبعيدة عن النظر 
إلى الواقع.

ِإنهُ ال شــك أن ِلكُل نّص أجواءً وظروفاً اجتماعية صدر فيها، كما ال شــك في أن هناك نوعاً من 
الربط واالنسجام بين تشــكّل النّص ومعناه، وبين الظروف التي صدر النّص فيها، واالعتراف بهذين 
األمرين يجعلنا ندرك بأنه ال يصّح فصل النّص عن األجواء والظروف الصادر فيها، َوأَنهُ ال يتّم الفهم 

الصحيح للنص ِإال فيما إذا نُمارسه في إطار محاولة معرفة تلك المالبسات والظروف المحيطة به.
ت «عملية التذرّع بالقواعد الستنطاق النّص» بعيدة عن النظر إلى  هُ لو َتموانطالقاً من ذلك َفِإن
المقارنات والمالبســات المكتنفة بذلك النّص َفِإنهُ إعمال لها ـ أي القواعد ـ بصورة عشوائية وغير 
دقيقة، بخالف ما إذا حاولنا فهــم النّص مع لحاظ األرضية الفكرية التــي صيغ فيها، فإن تطبيق 

القاعدة في هذه الحالة سوف يحصل في جو مفعم بالعلم والدقة.
وكمثال على ذلك قاعــدة حّجية الظهور، فإن تطبيقها يحصل بصورتيــن: مع الدقة وذلك فيما 
إذا حاولنا أن يحصل واقع االســتظهار في أنفسنا في ضوء لحاظ عالقة النّص بالظروف التي َصدر 

. ة، وهو االستظهار الذي يتم من دون محاولة معرفة األوضاع المحيطة بالنصفيها وبال دق

يقول: «قال أبو ســعيد اإلصطخــري: تثبت الحضانة للكافر على المســلم لحديث عبد الحميد بن جعفر عــن أبيه، وقد أوردنا   (1)
طرقه آنفاً، وقد قال المصنف: ِإنهُ منســوخ. ونقول: إن هذا الحديث اســتدل به القائلون بثبــوت الحضانة لألم الكافرة كأبي 
حنيفة وأصحابه، وابن القاســم المالكي وأبي ثور، وذهب الجمهور إلى أَنهُ ال حضانة للكافرة على ولدها المسلم. وأجابوا عن 
الحديث بما تقدم من المقال فيه، وبما فيه من االضطراب، ولكن الحديث بأسانيده وطرقه يصلح لالحتجاج به، واالضطراب 
ة، وهو كفر األمّ وثبوت التخيير. وهذان العنصران هما ما يدور حولهما الحكم. ولعلّ المصنف يحتج  َممنوع باعتبار محلّ اْلـُحج
في النســخ بأدلة عامة، كقوله تعالى: ﴿ @ F E D C B A ﴾ وبنحو «اإلسالم يعلو»، وقد استدل ابن 
القيم بقوله تعالى: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾. على أن المراعى أوالً في التخيير أو االستيهام بالقرعة ما 
هو أصلح للصغير، وأن أيا كان األمر من التخيير أو التعيين أو االقتراع، فإن أولئك مقيد بقوله تعالى: ﴿ ¯ ° ± 
²﴾، وحكى عن شــيخه ابن تيمية أَنهُ قال: تنازع أبوان صبياً عند الحاكم فخيّر الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: ســله 
ألي َشْيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني ُكلّ يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان؛ فقضى به لألم. 
ا ال شك فيه أن إلقاءه في أحضان قضاء  ورجح هذا ابن تيمية فإذا كانت روح الشــرع تقضي بمراعاة صالح الصغير. فإن ِمـم

على صالحه دنيا وآخرة. ومن ثَم يتعين خطا أبي سعيد االصطخري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبي ثور.
جواهر الكالم للشيخ الجواهري، 134/41 - 136.  (2)
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باحث في الفقه اإلسالمي، من الجمهورية اليمنية

:π`Nó`e

د األمين،  الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محم
وعلى آله الطاهرين، وصحابته الراشدين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعـد:

فإن الكالم عن الفتوى يعني الكالم عن قوانين شرعية تنظم حياة الفرد وحياة المجتمع في ُكلّ 
مجاالت الحياة وآفاقها المختلفة الشخصية واالجتماعية والتربوية والتنموية واالقتصادية والسياسية.

والفتوى: هي فقه الواقع؛ ألنها تتناول القضايا العملية التي يحتاجها اإلنسان على مدار الساعة، 
وتبحث عن الحلول الشــرعية للمشــكالت والنوازل التــي تواجهه، ولذلك تبــوأت مكانة عظيمة في 

اإلسالم، وحظيت بدراسات متعددة في أغلب جوانبها، وما زالت تحتاج إلى الكثير.
وإذا كان المفتي يتبوأ مكانة عالية ومنزلة ســامية، باعتباره موقعاً عــن اهللا تعالى، ونائباً في 
ة عــن النِبّي ژ في تبليــغ األحكام، فإنه ـ أيضاً ـ في المقابل إذا لم يحســن اســتخدام تلك  األم
المكانة الشــريفة، والمرتبة العظيمة في إحقاق الحق، وإزهاق الباطــل، واألمر بالمعروف، والنهي 
عن المنكر، ســيكون موقعاً عن الهوى، ونائباً عن الشــيطان، فرب فتوى جعلت من الباطل حقاً ومن 

اْلـَحقّ باطًال، وكان على من أفتى بها إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة.
قال رسول اهللا ژ : «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار»(1) وقال ژ : «من قال علّي ما لم أقل 
فليتبوأ بيتاً في جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشـــار على أخيه بأمر يعلم 
أن الرشد في غيره فقد خانه»(2). وعن ابن عباس قال: «من أفتى فتيا يعمى عنها، فإنما إثمها عليه»(3).

سنن الدارمي: 69/1.  (1)
سنن البيهقي الكبرى: 116/10، المستدرك: 184/1.  (2)

مسند إسحاق: 341/1.  (3)
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ومن أخطر الفتاوى تلك التي تتعلّق بالتشبيه والتجسيم، والتبديع والتضليل، والتفجير والتدمير، 
والتفســيق والتكفير، والتــي يتعين على المفتــي فيها التأمــل والتدبر مرة بعد أخــرى، ويجب على 

المستفتي عدم التقليد فيها؛ ألنها مسائل تتعلق باألصول التي ال مجال فيها للتقليد.
والمســلمون اليوم أحوج ـ من أي وقت مضى ـ إلــى الوحدة واالعتصــام، واالبتعاد عن الفرقة 

واالنقسام، فاالختالف الفقهي رحمة بالعباد يوسع وال يضيق، ويجمع وال يفرق.
وهذه الوريقات المتواضعة تتناول موضــوع «الفتوى والتقليد عند المذاهب اإلسالمية» بصورة 
مختصرة، وذلك من ناحية الشروط واألنواع؛ ألننا ال نســتطيع خالل هذه الوريقات الموجزة دراسة 
الفتــوى ومراحلهــا عبر التاريــخ فلذلك مجالــه ومؤلفاته، ولســنا ـ أيضاً ـ بصدد دراســة الفتوى 

المعاصرة وما يتعلق بها، فهذا يحتاج إلى بحث طويل ومساحة أوسع.
وقد اشتملت هذه الوريقات على ثالثة فصول وخاتمة:

الفصل األول بعنوان الفتوى، وتناول ما يلي:
عناصر الفتوى •معنى الفتوى •
شروط المفتي •مشروعية الفتوى •
المفتي بين االستقاللية واالنتساب •شروط االجتهاد •
ما يجب على المفتي في فتواه •آداب المفتي •

أما الفصل الثاني بعنوان التقليد في الفتوى، وتناول ما يلي:
التقليد في األصول •معنى التقليد •
أدلة القائلين بجواز التقليد في الفروع •التقليد في الفروع •
أدلة القائلين بعدم جواز التقليد في الفروع. •

والفصل الثالث تناول مسائل تتعلق بالتقليد واإلفتاء، ومنها:
إفتاء غير المجتهد باجتهاد غيره •تقليد المجتهد غيره •
االختالف في الفتوى •إفتاء المفتي المجتهد بغير اجتهاده •
تقليد الصحابي •تقليد األموات •
انتقال المقلد إلى مقلد آخر •تقليد المفضول مع وجود األفضل •

أما الخاتمة فكانت بمثابة خالصة لهذه الوريقات تناولت بعض النتائج والتوصيات.
سائًال اهللا تعالى لنا ولكم التوفيق والثبات...

٭ ٭ ٭
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معنى الفتوى:
ورد االستفتاء في القرآن الكريم، على عدة وجوه أو معان، منها:

االستفتاء على طريق التقرير: قال تعالى: ﴿ ] \ [ ^ _ ` e d c ba  ـ  1
g f ﴾ [الصافات: 11]. أي: فاسألهم سؤال تقرير: ﴿  \ [ ^.. ﴾.

االســتفتاء على طريق اإلنكار والتقريع، قال تعالى: ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ﴾  ـ  2
 » º ¹  ﴿ :[الصافــات: 149] أي: سلهم على طريق اإلنكار عليهم والتقريع والتوبيخ لهم

.﴾ ¼

االستفتاء على طريق المشــاورة وإبداء الرأي، كطلب بلقيس الفتوى في شأن سليمان ‰ فيما  ـ  3
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦  ﴿ :حكى اهللا عنها بقولــه عز من قائــل

² ﴾ [النمل: 32] أي: أشيروا علي في أمري.

االســتفتاء بمعنى طلب التأويل ﴿  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [يوســف: 43]  ـ  4
.﴾ Ð Ï Î Í  ﴿ روهانوها وعبأي: بي

االستفتاء على طريق طلب الفتوى الشرعية وتبيين الحكم، قال تعالى: ﴿ ¢ £ ¤¥  ـ  5
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹
Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [النســاء: 127]، أي يطلبون الفتوى في النساء، وهي تبيين المشكل 

̈ ﴾: يبين لكم حكم ما سألتم عنه. من األحكام في النساء و﴿  
ومثلــه قولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % &' ) ( * + , - . 
 E  DC  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /
 ﴾ X W V U TS R Q P O NM L K J I H G F
[النســاء: 176] فيســتفتونك هنا ـ أيضاً ـ بمعنى يطلبون منك الفتوى، أي تبيين المشــكل في الحادثة، 

̈ ﴾: يبين لكم الحكم الشرعي فيما تستفتون، أو تسألون عنه. و﴿ 
قال ابن منظور: «أفتاه في األمر: أبانه له، وأفتى الرجل في المســألة واســتفتيته فيها فأفتاني 
إفتاءً، يقال: أفتيــت فالناً رؤيا رآها إذا عبّرتها له، وأفتيته في مســألة: إذا أجبته عنه، يقال: أفتاه 

في المسألة إذا أجابه. والفُتْيا، والفُتْوى، والفَتْوَى: ما أفتى به الفقيه»(1).

لسان العرب: 145/17، مادة (فتى).  (1)
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والمعنى األخير من معاني االســتفتاء المتقدمة، وهو طلب الفتوى الشــرعية، وتبيين الحكم في 
الحادثة أو المشكل، هو ما يهمنا في هذا البحث من معاني الفتوى.

عناصر الفتوى:
وعند الحديث عن الفتوى ال بد من معرفة العناصر التالية:

اإلفتاء: وهو اإلخبار بالحكم الشرعي عن الوقائع على غير جهة اإللزام به. ـ  1
الفتوى: وهي جواب المفتي عن سؤال سائل في قضية من القضايا. ـ  2

وهنا نــدرك الفرق بين اإلفتاء: الذي هو بيان حكم الواقعة المســؤول عنها، والفتوى: التي هي 
جواب المفتي(1).

االستفتاء: ويعني السؤال عن أمر، أو عن حكم مسألة. ـ  3
المستفتي: وهو من طلب الحكم الشرعي من المفتي. ـ  4
ــة مقام النِبــّي ژ أو المتمكن من  ـ  5 المفتــي: وهو من يجيب عن الفتــوى «القائم في األم

أحكام الوقائع شرعاً بالدليل، مع حفظه ألكثر الفقه»(2).
فمما ســبق نجد أن الفتوى تحتاج إلى ســؤال (اســتفتاء) من (المســتفتي) وجواب (فتوى) من 

(المفتي) يشتمل على بيان لحكم الواقعة أو المسألة (إفتاء).

مشروعية الفتوى:
ا أرسل الرســول األعظم ژ معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك  لَـم
قضاء»؟ قال: أقضي بكتاب اهللا، قال: «فإن لم تجد في كتاب اهللا»؟ قال: فبســنة رســول اهللا، قال: 
«فإن لم تجد في سنة رســول اهللا»؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب رسول اهللا ژ صدره، وقال: 

«الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ِلما يرضي رسول اهللا»(3).
وذكر عن اإلمام علي بن أبي طالب أَنهُ ارتفع إليه ـ وهو عامل على اليمن ـ ثالثة وقعوا على 
امرأة فــي الجاهلية وأنجبت ولــدًا فتنازعوا عليه، فقــال لها اإلمام علي: «أيهــم أبوه»؟ فقالت: 
ال أدري، كلهــم أتاني فــي طهر واحد، فقــال اإلمام علي: «ما أحفظ فيها شــيئاً مــن كتاب اهللا 
وال أعرفه من ســنة رسول اهللا ژ ، وأراكم شــركاء متشاكســين، وأنا مقرع بينكم، فمن أصابته 

أنيس الفقهاء للقونوي: 309/1، التعاريف للمناوي: 55/1.  (1)
صفة الفتوى، للحراني: 44.  (2)

سنن أبي داود: 327/2، مسند الطيالسي: 76/1.  (3)
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القرعة ألزمتــه الولد وأغرمته ثلثي الديــة للباقين»، فبلغ ذلك النبــي ژ ، فضحك حتى َبدت 
نواجذه ولم يغير شيئاً(1).

وعصر الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب مليء بالفتــاوى وتعددها، وال يخفى على أحد دور 
فتاواهم في إثراء الفقه اإلسالمي، وتوسيع دائرته ليشمل ُكلّ مناحي الحياة وتقلباتها كما أراد اهللا 
 ﴾ à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :تعالى

[النحل: 64].

شـروط المفتـي:
م، فقد اشــترط العلماء شــروطاً يجب أن تتوفر فــي المفتي،  نظــرًا ألهمية الفتــوى كما تقــد
فباإلضافة إلى اإلســالم والتكليف وهما شــرطان بديهيان، يجب أن يتوفر في المفتي شرطان آخران 

أساسيان، هما:
األَول: العدالة: وهي محافظة دينية تحمــل صاحبها على مالزمة التقــوى والمروءة ليس 

معها بدعة(2).
وقد اتفق العلماء على اشــتراط العدالة في المفتي، وأن ال يستفتى ِإال من عرف بها من خالل 
االستفاضة والشهرة بين الناس، وإذا كان حاله مجهوالً فيتثبت عنه بالسؤال بما يغلب على الظن من 
قول عدل عند الشــيرازي(3)، أو قول عدليــن عند الهادي يحيى بن الحســين (ت 298هـ)، والناصر 
األطــروش (ت 340هـ)، والمنصور باهللا عبد اهللا بن حمــزة (ت 614هـ) من أئمــة الزيدية، وكذلك 

اإلمام مالك (ت 179هـ)، واإلمام الشافعي (ت 240هـ)(4).
الثاني: االجتهاد، وهو في اللغة: «بذل الجهد واســتفراغ الوســع في أي فعل من األفعال، أو هو 

بذل الوسع في تحصيل ما فيه مشقة»(5).
ا في االصطالح: «هو بذل المجتهد وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط»(6). َوأَم

ســنن أبي داود: 690/1، سنن النسائي: 183/6، مسند أحمد: 374/4، المستدرك: 225/2، سنن البيهقي الكبرى: 276/10،   (1)
المعجم الكبير: 172/5.

المستصفى، للغزالي: 157، واإلحكام، لآلمدي: 108/2.  (2)
إبراهيم بن علي الفيروزأبادي من متكلمي األشعرية، توفي سنة (476هـ).  (3)

انظر أقوالهم في: شرح األزهار، البن مفتاح: 1/ 13.  (4)
لسان العرب البن منظور: 133/3. المستصفى للغزالي: 342. الفصول اللؤلؤية البن الوزير: 371.  (5)

وهنالك تعريفات متعددة، انظرها في الوجيز في أصول الفقه، لزيدان: 401، والبحر المحيط للزركشي: 1695/4.  (6)
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ة األباضية (توفى القرن الخامس الهجري) بأنه: «بذل المجهود  مة العوتبي من أئم وعّرفه العال
في طلب حكم الحادثة»(1).

وعّرفه بعــض المتكلمين: بأنّه عبارة عن طريق ســوى النّص تثبت به أحــكام الفروع، ويتضمن 
ضرباً من المشــقة على وجه يســوغ فيها، وهذا ما اختاره اإلمام المنصور بــاهللا عبد اهللا بن حمزة 

ة(2). (ت 614هـ) من أئمة الزيدي
وهنالك تعريفات أخرى لعــدد من األصوليين والفقهاء والمتكلميــن، وجميعها تحوم حول 
هذا المعنى، ِإال أن بعضهم اســتعمله في معنيين؛ األَول عام، والثاني خاص، فجعل العام: بذل 
الجهد في معرفة األحكام من جهة االســتدالل بالنصوص ال بظواهرها، والخاص: ما ليس له 
أصل معين بما تعرف به األحكام الشــرعية، ال من جهة النصوص نحــو قيم المتلفات وأروش 
الجنايــات ومتعة المطلقات؛ ألَنهُ ال يمكن أن تحصل في ذلك طريقة يمكن اإلشــارة إليها، بل 
المرجــع بذلك إلــى أمـارات مـن عادات النــاس وغيرها، وهـي تختـلــف باختـالف األزمنـة 

واألمكنة.
وحكي عن اإلمام الشافعي (ت 240هـ): أَنهُ جعل القياس واالجتهاد بمعنى واحد(3).

ورُد عليه: إن ذلك ال يصّح؛ ألن االجتهاد يســتعمل حيث ال يســتعمل القياس، والقياس يستعمل 
حيث ال يستعمل االجتهاد، ولهذا يقول اإلنســان: اجتهد في الترجيح بين الخبرين، وال يقول: قست، 

ويقول: قست تحريم األرز بالبر، وال يقول: اجتهدت تحريم األرز بالبر(4).
وقد فّرق أبو الحســن الكرخي (ت 340هـ) بين القياس واالجتهاد بأن جعل االجتهاد ما ال أصل 

له، والقياس ما له أصل.
ورّد عليه: بأن ُكلّ واحد منهما له أصل، فأصل االجتهاد الخبر الذي قضى باســتعماله، كما أن 

أصل القياس الخبر الذي يبنى الحكم الفرعي عليه(5).
والمجتهد: هو من قامت فيه ملكة االجتهاد، أي القدرة على استنباط األحكام الشرعية العملية 

من أدلتها التفصيلية.

الضياء: 242/1.  (1)
صفوة االختيار: 290.  (2)
المرجع السابق نفسه.  (3)
المرجع السابق نفسه.  (4)
المرجع السابق: 291.  (5)



الشيخ عبد اهللا بن حمود العزي 67الفتوى والتقليد عند المذاهب اإلسالمية

واْلُمْجَتَهد فيه: هو الحكم الشرعي العملي الظني، وقال أبو الحسين المعتزلي(1): بل ما اختلف 
فيه المجتهدون من مسائل الشرع.

ويتميز ما ُيجتَهد فيــه عن غيره بأن كًال فيه مصيب على األصح، وأنه يســوغ فيه التقليد، وأنه 
ال ينقض االجتهاد فيه باالجتهاد(2).

شروط االجتهاد:
مــة الوارجالنــي (ت 570هـ): «إن الذي يجــوز له الرأي  وشــروط االجتهاد كمــا ذكرها العال
واالجتهاد في النوازل، من كان عارفاً بوضع األدلة مواضعها من جهة العقل والشــرع والتوقيف فيها، 
ويكون عالماً بأصول الديانات، وأصول الفقه، وعالماً بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم 

والخصوص، واألوامر والنواهي، والمفسر والمجمل، والمنصوص والنسخ.
ويعلم من النحو واللغة ما يفهم به معاني الكالم، فإنه يحتاجهما للقرآن والســنة واآلثار، ويحتاج 
في الســنة واآلثار إلى طريقهما، فإنه ال غنى للســنة واآلثار عن تصحيح طرقهما، وعوفينا في القرآن 
من ذلــك؛ ألن اهللا تعالى تولى حفظــه، وأجمعت األمة على متنــه، فإن حرم المجتهد شــيئاً من هذه 
الشروط كان راوية ال عارفاً، ومتفقهاً ال فقيهاً، ويكون صحيح األمانة مأمون الخيانة، سليم الديانة»(3).

ويعتبر ما ذكره الوارجالني في تحديد شــروط االجتهاد من أفضل الضوابــط إيفاءً واختصارًا 
واعتداالً، ومن المستحسن اإلشارة إلى ما ذكره غيره من األصوليين من الشروط، وهي:

ــنة النبوية  1 ـ معرفة اللغة العربية: باعتبارها لغة القرآن الكريم، وبها نزل، وكذلك لغة الس
المطهرة على صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

والحّد الالزم في تعلمها: مــا يتمكن به من فهم الخطاب العربي، ومعرفــة مفرداته، والتمييز 
بيــن الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمحكم والمتشــابه، والمطلــق والمقيد والمفهوم، وغير 
ا يشــمله علم النحو والمعاني والبيان، وال يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد، بل القدر  ذلك ِمـم

الذي يمكنه من فهم السنة والكتاب، ويستوي به على مواقع الخطاب، ودرك حقائق مقاصده(4).
2 ـ معرفة الكتاب: باعتباره أصل األصــول، ومرجع ُكلّ دليل، وذلك بــأن يعرف آيات القرآن 
جميعاً معرفــة إجمالية، ويعرف آيات األحكام فيه معرفة تفصيلية، وقدرها بعض العلماء بخمســمائة 

هو محمد بن علي الطيب المعتزلي، من مشاهير المعتزلة، توفي سنة (436هـ).  (1)
الفصول اللؤلؤية البن الوزير: 267.  (2)

العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واالختالف: 257/2، عن كتاب (منهج االجتهاد عند اإلباضية): 782 - 783.  (3)
المستصفى للغزالي: 344.  (4)
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آية، ولعلهم يقصدون بها اآليات الدالة على األحــكام بداللة المطابقة ال بداللة التضّمن وااللتزام، 
قال الشــوكاني: «من له فهم صحيح، وتقدير كامل، يســتخرج األحكام من اآليــات الواردة لمجرد 
 القصص واألمثال»(1)، وهو ما ســار عليه الحاكم الجشــمي في تفســير (التهذيب) فمــا من آية ِإال

واستنبط منها حكماً شرعياً.
ـق باألحكام، واختلفــوا في القدر الــذي يكفي المجتهد  3 ـ معرفة الســـنة: وخصوصاً ما يتعلـ

معرفته، فذكر الزركشي في (البحر المحيط) أَنهَا ثالثة آالف حديث.
والمختار: أَنهُ ال يشــترط اإلحاطة بجميع األحاديث؛ ألَن ذلك يؤدي إلى ســد باب االجتهاد(2)، 
مة السالمي (ت 1332هـ) بدليل أن الصحابة لم يكونوا كلهم من حفظة القرآن،  وهو ما رجحه العال

وغابت عن فقهائهم أحاديث كثيرة، ومع ذلك اجتهدوا في النوازل بحسب علمهم(3).
وقد ُســئل أبو عبيدة التميمي (ت 150هـ): أرأيت من ال يحفظ أحاديث رسول اهللا ژ وهو ثقة، 

أيؤخذ عنه العلم؟ قال: «سبحان اهللا، أَوُكلّ الناس يحفظون الحديث»(4)؟!
4 ـ معرفـــة أصول الفقه: ألَنهُ اشــتمل على الضوابط االســتنباطية فيما فيــه نص والضوابط 

االستداللية فيما ال نص فيه.
5 ـ معرفة مواضع اإلجماع: وفي هذا المعنى قال الغزالــي (ت 505هـ): «ال يلزمه أن يحفظ 
جميــع مواقع اإلجماع والخالف، بل ُكلّ مســألة يفتي فيها، فينبغي أن يعلم أن فتواه ليســت مخالفة 
ا بأن يعلم أَنهُ موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة  لإلجماع، ِإم

في العصر لم يكن ألهل اإلجماع فيها خوض، فهذا القدر فيه كفاية»(5).
6 ـ معرفة مقاصد الشريعة: وقد أرجع البعض الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد(6)، 
﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107] والحاجة في هذا العصر إلى هذه القاعدة أكثر من 

أي وقت مضى.
7 ـ معرفة أحوال العصر؛ ِلمــا لها من أهمية بالغة ودقيقة، فالمجتهــد ال يمكن أن تتضح له 
الصورة كاملة في المســألة المعاصرة ِإال بعد دراسة الواقع المعاش دراسة دقيقة، معتمدًا على أصّح 

إرشاد الفحول: 419.  (1)
البحر المحيط: 1700/4، الرد على من أخلد إلى األرض للسيوطي: 152.  (2)

طلعة الشمس للسالمي: 277/2.  (3)
مسائل أبي عبيدة: 12، عن كتاب (منهج االجتهاد عند اإلباضية) د. باجو: 784.  (4)

المستصفى: 344.  (5)
األشباه والنظائر: 8.  (6)
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المعلومات، وأدق البيانات واإلحصاءات؛ لكي يســتطيع أن يربط اجتهاده وفتواه بحياة وواقع الناس، 
ليتمكن بذلك في تكييف الوقائع المجتهد فيها تكييفاً شرعياً صحيحاً.

8 ـ صحة النية، وســـالمة المعتقد؛ ألَن النيّة المخلصة تجعل القلب يستنير بنور اهللا، فيتجه 
إلى الحقيقة الدينية، ال يبغي ســواها وال يقصــد غيرهما، وصاحب األهواء ال يتمتــع بذلك، وهذا 
تها واعتمادها، كالزيدية واإلباضية وغيرهما المرجع السابق من  الشــرط بعضهم جعله شــرطاً في صح

تها كالغزالي وغيره. بعض األصوليين، وبعضهم جعله شرطاً في اعتمادها ال في صح

المفتـي بين االستقاللية واالنتساب:
وكما الحظنا فإن من الشروط األساسية للمفتي على األقلّ عند جمهور المحققين من األصوليين 
أن يكون المفتي مجتهدًا، والمجتهد قد يكون مطلقاً (مستقًال) وقد يكون مقيدًا (منتسباً)، وهنا ال بد 

د علماء األصول أربع طبقات لالجتهاد، وهم: من لمحة موجزة عن مراتب االجتهاد، وقد حد
2 ـ مجتهدون منتسبون. 1 ـ مجتهدون مستقلون. 
4 ـ مجتهدون مرجحون. 3 ـ مجتهدون مخرجون. 

1 ـ المجتهد المستقل (المطلق): وهو من جمع شروط االجتهاد المذكورة، ورسم لنفسه منهجاً 
خاصــاً به ال يتبع فيه أحدًا، وإذا توافق مع غيره فموافقة اســتدالل واقتنــاع ال موافقة تقليد واتباع، 
ومن هؤالء فقهاء الصحابة وفقهــاء التابعين وأئمة المذاهب الذين ظهروا فــي أواخر القرن الثاني 

وأوائل الثالث.
 وهذا النــوع من االجتهاد أغلقــه معظم المتأخرين من الشــافعية، والحنفيــة، والمالكية(1) ثُم
تداركه العلماء الالحقون، ودعوا إلى فتح باب االجتهاد، وكتبوا في ذلك كتباً ورســائل متعددة منها: 
(الرد على من أخلد إلى األرض، وبيان أن االجتهاد في ُكلّ عصر فرض) للعالمة السيوطي، و(القول 

المفيد في أدلة االجتهاد والتقليد) للعالمة الشوكاني.
ة(3)، والمتأخرين من اإلمامية(4) والحنابلة(5) فلم يغلقوا هذا  وأما بالنســبة لإلباضية(2)، والزيدي

النوع وال غيره من االجتهادات األخرى.

أصول الفقه ألبي زهرة: 311.  (1)
الدليل والبرهان للوارجالني: 224/3.  (2)

الفصول اللؤلؤية البن الوزير: 371.  (3)
مسند إسحاق: 341/1.  (4)

أصول الفقه ألبي زهرة: 311.  (5)
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2 ـ والمجتهد المنتســـب: هو من جمع شــروط االجتهاد، واختار أقوال إمام المذهب في 
األصول وخالفه في الفروع، فالمنتســبون إلى المذهب الشافعي مثًال كالمزني ال يخالف اإلمام 
الشــافعي في المناهج التي رســمها في الرســالة، ولكن قد يخالفه في الفروع، فيســتنبط ما 
ال يتفق مع أقوال الشافعي في هذه الفروع أو بعضها، وكابن وهب، وعبدالرحٰمن بن القاسم في 

المذهب(1).
3 ـ والمجتهد المخرج: وهو من جمع شــروط االجتهاد وتبع إمام المذهب في األصول والفروع 
التــي انتهى إليها، وهــو في الغالب يقــوم بتطبيق العلل الفقهيــة التي بنى عليها ســابقوه من أئمة 
المذهب أقيستهم ومناهجهم الفقهية، واعتبارها قواعد المذهب التي تطبق على األحكام وتعرف في 
ضوئها أحكام الجزئيات، ثُم يقوم المجتهد المخرج بتطبيق تلك العلل والقواعد (تحقيق المناط) أي 

تطبيق الحكم الذي عرفت علته على ُكلّ ما تتحقق فيه هذه العلة.
ة  ه قد يختــار من أقوال أئموهــذا المجتهد ال يخالف إمام المذهب في فــرع من الفروع، ولكن

المذاهب ما يراه أكثر اتصاالً بمصالح الناس، وما تكون فيه القواعد الفقهية أكثر وضوحاً.
ر المالكية وغيرهم أن هذا النوع من االجتهاد ال يصلح أن يخلو منه عصر من العصور،  وقد قر

وإلى المجتهد المخرج في ُكلّ مذهب يعود الفضل في إبراز المذهب وتمييزه عن غيره.
4 ـ والمجتهد المرجح: وهو من جمع شروط االجتهاد، ولكنه لم يقم باالجتهاد في أي أمر من 
األمور الثالثة المتقدمة (األصول، الفروع، االســتخراج)، َوِإنَما يقتصر عمله على بيان راجح األقوال 
والروايــات التي ضبطها من ســبقه من المجتهدين أصحــاب المراتب الثــالث المتقدمة، ويصنفه 

األصوليون بأنه في مرتبة بين مرتبة المقلد والمجتهد.
والحقيقة أن عمل المجتهد المرجح قد يكون موازياً لعمل المجتهد المخرج على أقل األحوال.

آداب الـمفتـي:
وهنالك آداب غير الشــروط المذكورة آنفاً ال بد أن يتحلى بها المفتي، لتكون فتواه محل قبول 

عند الناس، ومن أهمها:
ب بفتواه إلى اهللا تعالــى، فال يفتي طمعاً في جاه وال منصب وال مغنم، وال خوف  ـ  1 نية التقر

من أحد سوى اهللا تعالى.
التوّجه إلى اهللا تعالى بالدعاء بأن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق اْلـَحقّ والسداد. ـ  2

اإلمام زيد ألبي زهرة: 477.  (1)
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اتباع القول بدليله، فإن جمال الفتوى وروحها هو الدليــل، وبذكر الدليل يبرأ المفتي من  ـ  3
عهدة اإلفتاء.

االبتعاد عن التعصب المذهبي، واإلفتاء بما أدى إليه نظره، ولو خالف مذهبه. ـ  4
تبيين الجواب، وإزالة اإلشــكال، حتى ال يقع المســتفتي فــي حيرة، وللمفتــي اْلـَحقّ في  ـ  5

استفصال المستفتي في المسألة ذات اإلشكال.
اإلرشاد إلى البديل، إذا لم يجد لمسألته سبيًال. ـ  6
عدم التســرع في إصدار الفتوى إن تعينت عليه، وال يبادر بالجواب إال بعد استفراغ الوسع  ـ  7

وبذل الجهد.
الكفايــة والغنى عن النــاس، وعدم التطلع إلى مــا في أيديهم؛ ألن مــن امتدت يده إلى  ـ  8

الناس زهدوا في علمه وذموه في مجالسهم.

ما يجب على المفتـي في فتواه:
يجب أن يســير المفتي في فتــواه وفق منهجية منضبطــة وذلك بأن يلم إلمامــاً كافياً بالواقعة 

المعروضة عليه، وفقاً للطرق التالية:
1 ـ جمع المعلومات وتحليلها، وذلك من خالل:

جمــع المعلومات المتعلقة بالواقعة والمســؤول عنها من ناحية حقيقتها ونشــأتها وأقســامها  -
والظــروف المحيطــة بهــا؛ ألَن الحكم على الشــيء فرع عن تصــوره «وال يتمكــن المفتي 
وال الحاكم مــن الفتوى ِإال بنوعين مــن الفهم: أحدهمــا: فهم الواقع والفقــه فيه، والنوع 
الثانــي: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به في كتابه، أو على لســان 

رسوله في هذا الواقع، ثُم يطبق أحدهما على اآلخر»(1).
معرفــة العادات واألعراف فــي الواقعة النازلــة؛ ألن معرفة العادة والعــرف يعين على فهم  -

الواقعة والتكيف معها بما يتماشى مع الشرع.
االتصال بأهل االختصاص في الواقعة، واستفســارهم وطلب رأيهم، فإذا كانت الواقعة تتعلق  -

بالطب ســأل عنها األطباء المختصين، وإذا كانت متعلقة باالقتصاد سأل أصحاب االقتصاد، 
وإذا كانت متعلقة باالجتماع ســأل علماء االجتماع... وهكــذا؛ ألَن االتصال بذوي االختصاص 
يســهل عليه وضوح الواقعة، والوصول إلى الحكم الشــرعي بطرق متخصصة، وخصوصاً في 

عصرنا الحاضر، عصر التطور العلمي المذهل.

إعالم الموقعين: 94/1.  (1)
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2 ـ الحكم الشرعي، وتيسير الفتوى: َبعد جمع المعلومات وتحليلها، يقوم بعرضها على األدلة 
الشرعية، وذلك من خالل:

ك به، وأفتى على ضوئه،  - إذا كان للواقعة نّص صريح في القرآن أو السنة، أو فيهما معاً َتَمس
مراعياً في ذلك القواعد األصولية المتعارف عليها، كالعموم والخصوص واإلطالق والتقييد، 

ونحوها.
ــنة، يعود إلى اإلجماع، فإذا لم يجد في  - إذا لم يجد للمسألة نّصاً صريحاً في القرآن والس

المســألة إجماع عمــل بأوجه الترجيح التي ارتآها، ســواء مــن خالل القيــاس أو االجتهاد 
المقاصــدي أو التنزيلي، واالســتعانة بكتب الفتــاوى القديمة والحديثة وقــرارات المجامع 
الفقهيــة البحثيــة المتخصصة، يقول الشــوكاني مبيناً ما يجب أن يســير عليــه المفتي في 
ــنة، فإن وجد ذلك فيهما  الً أن ينظر في نصوص الكتاب والساســتنباط األحكام: «فعليــه أَو
قدمه على غيره، فإن لم يجد أخذ بالظواهر منهما، وما يســتفاد من منطوقهما ومفهومهما، 
فإن لم يجد نظر في أفعال النِبّي، ثُم في تقريراته لبعض أمته، ثُم في اإلجماع، ثُم القياس 
على ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمســالك العلة، كًال أو بعضاً، وما أحسن ما قاله اإلمام 
الشــافعي فيما حكاه عنه الغزالي: ِإنهَا إذا وقعت الواقعة للمجتهــد فليعرضها على نصوص 
الكتاب، فإن أعوزه عرضها على الخبر المتواتر ثُم اآلحاد، فإن أعوزه لم يخض في القياس 
بل يأخذ بظواهر الكتــاب، فإن وجد ظاهرًا نظر في المخصصات مــن قياس وخبر، فإن لم 
يجد مخصصاً حكم به، وإن لم يعثر على ظاهر من كتاب وال ســنة نظر إلى المذاهب، فإن 
وجدها مجمعاً عليها اتبع اإلجماع، وإن لم يجد إجماعاً خاض في القياس، ويالحظ القواعد 

الكلية أوالً، ويقدمها على الجزئيات»(1).
الوسطية في الفتوى بال إفراط أو تفريط. -
تقديم األيسر على األحوط، استنادًا إلى ما قالته أم المؤمنين عائشة: «ما خير رسول اهللا ژ  -

بين أمرين ِإال اختار أيسرهما؛ ما لم يكن إثماً»(2). وخصوصاً فيما تعّم به البلوى.

٭ ٭ ٭

إرشاد الفحول: 737/2.  (1)
البخاري: 2419/6، سنن أبي داود: 664/2، مسند أحمد: 181/6.  (2)
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قــال تعالــى: ﴿ z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ 
 DC B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :[المائدة: ٢]. وقال تعالــى

T S R Q P O N M L K J I H G F E ﴾ [المائدة: 97].
قال ابن الجوزي: «في القالئد قوالن: أحدهما أنهــا المقلدات من الهدي، رواه العوفي عن ابن 
عباس، والثاني: أَنهَا ما كان المشــركون يقلدون به إبلهم وأنفسهم في الجاهلية ليأمنوا به عدوهم؛ 
ألَن الحرب كانت قائمة بين العرب ِإال في األشــهر الحرم فمن لقوه مقلّدًا نفسه أو بعيره أو مشعرًا 
ض له، قال ابن عباس: كان من أراد أن يسافر في غير األشهر الحرم  بدنه أو ســائقاً هدياً لم يتعر

قلّد بعيره من الشعر والوبر فيأمن حيث ذهب»(1).
وجاء في (لســان العرب) في مادة (قلــد): «ومنه التقِليُد فــي الدين، وتقليُد الــوُالِة األَعمالَ، 
وتقليــُد الُبْدِن أَن ُيْجَعَل في ُعنُِقها ِشــعاٌر ُيْعلَُم به أَنها َهــْدي، وَقلَده األَمَر أَلَزمه ِإيــاه، وَتقَلَد األَمَر 

ْيَف»(2). َد الساحتمله، وكذلك َتقَل
ا سبق يتبين أن التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به، ومنه تقليد الهدي. َوِمـم

ا في االصطالح: فهو قبول قول الغير من غير معرفة دليله أو حجته. أم
ن لم يقم على صحة قوله برهان،  قال ابن حزم: «التقليد: هو اعتقاد الشيء ألن فالنا قاله ِمم

ا اتباع من أمر اهللا باتباعه فليس تقليدًا بل هو طاعة حق هللا تعالى»(3). َوأَم
وقال الحراني: «التقليد هو األخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، وقول النبي ژ حجة فليس 

األخذ به تقليدًا»(4).
وقال الجرجاني: «التقليد: عبارة عن اتباع اإلنســان غيره فيما يقــول أو يفعل، معتقدًا للحقيقة 
فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قالدة في عنقه، وعبارة 

عن قبول قول الغير بال حجة وال دليل»(5).

زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي: 273/2.  (1)
لسان العرب: 364/3، بتصرف، وانظر أيضاً: تاج العروس: 2219/1، مختار الصحاح: 560/1.  (2)

اإلحكام البن حزم: 41/1.  (3)
صفة الفتوى للحراني: 51/1.  (4)

التعريفات للجرجاني: 90/1، وانظر أيضاً: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 199/1.  (5)
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وهنا نجد فرقاً بين التقليد واالتَباع، ففي الوقت الذي اعتبر فيه العلماء التقليد بأنه: قبول قول 
الغير من غير معرفة دليله وحجته، اعتبروا االتَباع: قبول قول الغير بعد معرفة دليله وحجته.

والمقلد: هو من جعل دينه تابعاً لدين غيره بال رَوية وال تحصيل ُبْرهان.
والمقلد: هو من أُِخَذ بقوله من دون دليل وال حجة.

والتقليد ينقسم إلى قسمين؛ قسم يتعلق باألصول، وقسم يتعلق بالفروع.

التقليد في األصول:
ـهُ يتعلق بمعرفــة اهللا 4 ، ومعرفة صفاته وأســمائه  وال يجوز التقليــد في أصــول الدين؛ ألَنـ
الحســنى، ووعده ووعيده، وال بد أن تكون مبنية على النظر والفكر، ال على مجرد المحاكاة وتقليد 
اآلخرين، قال رسول اهللا ژ : «من أخذ دينه عن التفكر في آالء اهللا، والتدبر لكتاب اهللا، والتفهم 
لسنتي زالت الرواســـي ولم يُزل، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال وقلدهم فيه، ذهبت به الرجال 

من يمين إلى شمال، وكان من دين اهللا تعالى على أعظم زوال»(1).
ة(2) والمعتزلة(3)  وجميع الطوائف تقول بعدم جــواز التقليد في أصول الدين، وخصوصــاً الزيدي
واإلباضيــة(4) وجمهور األشــاعرة(5)، قال الرازي(6): «ال يجــوز التقليد في أصــول الدين ال للمجتهد 

وال للعوام»(7).
وهنا يأتي إشــكال حول كيفية معرفــة أصول الدين، طالمــا والتقليد فيها غيــر جائز، اختلف 

العلماء حول ذلك.
فقال األكثر من الزيدية والمعتزلة واإلباضية واألشــاعرة: ِإنهُ َيجب معرفة اهللا 4 بدراسة علم 

الكالم، فهو مبني على األدلة العقلية والنقلية.
وقال بعض المتقدمين، والكثير من المتأخرين: إن دراسة ذلك غير واجب، َوِإنَما يكفي المعرفة 
اإلجمالية، بدليل أن الصحابة والتابعين آمنوا باهللا ورســله وكتبه واليوم اآلخر قبل ظهور هذا العلم 

الفلسفي، َوأَنهُم كانوا يتجنبون الخوض فيه.

تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: 215 - 216، برقم (164).  (1)
منهاج الوصول إلى معيار العقول: 780.  (2)

المصفى في أصول الفقه، البن الوزير: 825.  (3)
طلعة الشمس للسالمي: 293/2.  (4)

المحصول للرازي: 91/6.  (5)
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن الرازي، المعروف بابن الخطيب الرازي، أصولي من األشاعرة، (ت 606هـ).  (6)

المحصول للرازي: 91/6.  (7)
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وهذا القول مناسب إذا أضيف إليه االبتعاد عن التجســيم، والتشبيه، وتفسير اآليات المحتملة 
لذلك بما يتناسب مع قواعد التنزيه.

ـهُ ال يجوز التقليــد في العقليــات؛ ألَن طريقهــا العقل  ومن األشــياء التــي ذكرهــا العلماء أَنـ
ال النقل(1)، وكذلك اتَباع األســالف فيما يخالف الشــرع واإلعراض عن قبول اْلـَحــقّ، قال تعالى: 
 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿

5 6 7 ﴾ [البقرة: 170].

التقليد في الفروع:
ا التقليد في الفروع التي هي المسائل الفقهية الظنية، فإنه يمكن حصر آراء العلماء حولها  َوأَم

في ثالثة أقوال:
القول األَول: وهو أن التقليد جائز للعامــي ومن في حكمه، ويحرم علــى المجتهد، وهذا قول 

الزيدية واإلباضية، والمتأخرين من جمهور المذاهب األربعة.
قال ابن تيمية (ت 728هـ): «وتقليد العاجز عن االستدالل للعالم يجوز عند الجمهور»(2).

وقال ابن عبد البر (ت 463هـ): «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها»(3).
ا التقليد في الفروع فجائز إجماعاً»(4). وقال ابن قدامة: «َوأَم

القول الثاني: أَنهُ ال يجوز التقليد في ذلك البتة، وإذا اســتفتى العامي فيفتى بقول اهللا ورسوله، 
ويجب على العامي أن يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم(5). وهذا القول ينسب إلى معتزلة بغداد، 
وخصوصاً جعفر بن حرب (ت 224هـ) وجعفر بن مبشــر (ت 237هـ) وينســب كذلك إلى اإلمام مالك 

(ت 179هـ) وجماعة من العلماء، وادعى ابن حزم اإلجماع(6)، وادعى الشوكاني أَنهُ قول الجمهور(7).
القول الثالث: أَنهُ يجب التقليد، ويحرم النظر، وهذا القول نســبه الشــوكاني إلى الحشوية، 
وقال: «وهؤالء لــم يقنعوا بما هم فيــه من الجهل، حتى أوجبوه على أنفســهم وعلــى غيرهم، فإن 

التقليد جهل وليس علماً»(8).

الضياء للعوتبي: 250/1، شرح األزهار البن مفتاح: 4/1.  (1)
الفتاوى البن تيمية: 262/19.  (2)

جامع بيان العلم البن عبد البر: 140/2.  (3)
روضة الناظر البن قدامة: 206.  (4)

منهاج الوصول إلى معيار العقول: 781.  (5)
المصفى البن الوزير: 826.  (6)

إرشاد الفحول: 240.  (7)
المصدر السابق نفسه.  (8)
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وقد عّد معظم العلماء هذا القول من األقوال الشــاذة التي ال يعول عليها؛ ولذلك سنقتصر على 
مناقشة أدلة أصحاب القولين األول والثاني.

أدلة القائلين بجواز التقليد في الفروع:
استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

قوله تعالى: ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [النســاء: 59]. ووجه  ـ  1
الداللة: أن اهللا تعالى أمر بطاعــة أولي األمر، ومنهم العلمــاء، وطاعتهم: تقليدهم فيما 

يفتون به، واألمر للوجوب، فهو أمر بتقليد العوام للعلماء(1).
قوله تعالــى: ﴿ * + , - . / 0 ﴾ [النحل: 43] ووجه االســتدالل: أن اهللا  ـ  2

تعالــى أمر من ال علم له أن يســأل من هو أعلم منــه، وال معنى للســؤال إال العمل بقول 
المســؤول، فدل ذلك على جواز التقليد؛ إذ ال معنى للتقليــد إال العمل بقول الغير من غير 

حجة(2).
اإلجماع من الصحابة والتابعين بوجود ســائل ومســؤول، ولم تزل العامة تستفتي العلماء،  ـ  3

والعلماء يفتونهــم من غير ذكر دليــل، وال يأمرونهم بنيل درجة االجتهــاد من غير نكير، 
وذلك معلوم بالضرورة.

لو كان التقليد غيــر جائز للعامة ومن في حكمهم، وكلفــوا االجتهاد ألدى ذلك إلى ضياع  ـ  4
مصالح العباد، وانقطاع الحرث والنســل، وتعطيل الحرف والصنائــع، فيؤدي إلى الحرج 

الشديد على العامة، واهللا تعالى يقول: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحج: 78].
كما أن المجتهد في الفروع، إما مصيب فله أجران، وإما مخطئ فله أجر، فهو مثاب على كال  ـ  5

الحالين، فجاز التقليد فيها ـ أي في الفروع ـ بخالف األصول، فإنه إذا أخطأ فهو آثم(3).

أدلة القائلين بعدم جواز التقليد في الفروع:
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :ــا أصحاب هــذا القول، فقد اســتدلوا بأدلة منهــا قوله تعالــى َوأَم
Õ ﴾ [البقــرة: 169]. ووجه الداللة في هذه اآلية: أن اهللا تعالى نهى عــن القول بال علم، والقول 
بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان منهياً عنه، وأيضاً فقد ذم اهللا تعالى التقليد في كتابه حكاية عن 

قوم: ﴿  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الزخرف: 22].

إعالم الموقعين: 183/2.  (1)
المصدر السابق: 282/2.  (2)
اإلحكام لآلمدي: 228/4.  (3)
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وقــد أجيب على اآلية األولى: بأن النهي عن القول بال علــم يحمل على ما يجب فيه العلم، أما 
المسائل الظنية فال يشترط فيها العلم، لما سبق ذكره من أدلة جواز التقليد فيها.

وأجيــب عن اآلية الثانية، بأنه يجب حملها على ذم التقليد فيمــا يجب فيه العلم وهي العقائد، 
جمعاً بينها وبين األدلة السابقة على جواز التقليد.

واســتدلوا ـ أيضاً ـ بقول النبي ژ : «اعملوا فكل ميســـر لِما خلق له»(1). وقوله ژ : «طلب 
العلم فريضة على ُكّل مســـلم»(2) ووجه الداللة فــي الحديثين: أنهما يدالن علــى وجوب االجتهاد 

والنظر وطلب العلم على ُكلّ المكلفين؛ إذ إن داللتهما عامة تتناول ُكلّ شخص َوُكلّ علم.
وأجيب عن الحديث األول: بأنه يجب حمله على مــن توفرت فيه أهلية االجتهاد جمعاً بينه وبين 

األدلة التي تجيز التقليد لمن ليس أهًال لالجتهاد.
وأجيــب عن الثانــي: بأنه ليس في محل النــزاع باالتفــاق؛ ألَن العلم أي اليقين في المســائل 

الفرعية الظنية غير مطلوب، ال في االجتهاد وال في التقليد، وهذا بإجماع العلماء.
ا اســتدلوا به، قولهم: إنّ المجتهد قد يخطئ في اجتهاده، وقد يكــذب فيما أخبر به، فلو  َوِمـم

كان العامي مأمورًا بالتقليد، كان مأمورًا باتَباع الخطأ والكذب وهذا على الشرع ممتنع.
وأجيب عنه: بأن العامي إذا اجتهد فال يؤمن أن يقع في الخطأ، بل هو أقرب إلى الخطأ؛ لعدم 
أهليته لذلك، فيكون المحذور في حق العامي أكثر تحققــاً، بينما هو في حق المجتهد أقل احتماالً، 

لكونه مؤهًال لالجتهاد.
قــال اإلمام المهدي أحمد بــن يحيى المرتضــى (ت 840هـ): «يجوز التقليد مــن العمليات في 
الظنية ال القطعية، والحجة لنا عليهم تواتر إجماع الســلف على ترك تقليد العوام للعلماء من غير 
مانع لهم من اإلنكار، بــل قال الحاكم: أجمعوا على جواز ذلك قوالً وفعــًال وتقريرًا ورًضا، وكذلك 
إجمــاع التابعين، َفِإنهُ ظهر فيما بينهــم رجوع العامي إلى العالم، والقبــول منه. قال: وذلك ظاهر 
عنهم؛ ألَن منهم من كان يفتي، ومنهم من كان يقبل، ومنهم من يقّرر، وظهر عنهم األمر باالستفتاء 
واإلفتاء، وهذا هو العمدة في جاوز الفُتيا، قال: وهو أظهر أمر يدعي فيه اإلجماع فاقتضى الجواز أي 

جواز التقليد.
عي بأنهم ِإنَما رجعوا إليهم في تبيين طرق األحكام؛ ألَن فساد هذا أظهر  قال: وليس ألحد أن يد

من إنكار استفتائهم، فإنهم لم يرووا أن أحدًا في فتياه بيّن وجه القياس، وطريقة االجتهاد.

البخاري: 1891/4، مسند أحمد: 82/1، المعجم الكبير: 119/7.  (1)
سنن ابن ماجه: 81/1، المعجم الكبير: 195/10، واألوسط: 7/1.  (2)
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ثُم إنا نعلم ذلك كمــا علمنا أَنهُم لم يوجبــوا على الحاكم أن يبين وجه مــا حكم به، ثُم إن 
المفتي لــو روى خبرًا وجب قبوله، فكذلك إذا أفتى، ثُم إنّا لــو كلفنا العامي معرفة وجوه الحوادث 

لزم من أكثر األحوال فوت العمل بكثير من األحكام»(1).
ومن المناسب أن نختم هذا الفصل ببعض آداب المستفتي والمقلد.

من آداب المستفتي والمقلد:
السؤال عما ينفع. ـ  1
أن يراقب اهللا تعالــى، وال يجعل الفتوى ذريعة إلى شــيء غير جائز، لقول الرســول ژ  ـ  2

لوابصة: «استفت قلبك، واستفت نفســـك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واإلثم ما حاك 
د في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك»(2). في النفس وترد

التوّقف عن الفتوى التي ال تطمئن إليها نفسه. ـ  3
التبيّن من الفتوى بــكل قيودها، فال يخطف الجواب خطفاً قبــل أن يتأمل أوائله وأواخره،  ـ  4

وما يحمل في طيّه من قيود أو أوصاف قد ال تنطبق علــى قضية عند التطبيق، وقد يجيب 
المفتي بــكالم عام ثُم ينبه في أثناء فتواه أو في آخرها على قيد أو شــرط، أو يســتدرك 
كالمه األول، فال بد للمســتفتي أن يراعي هذا ُكلّه، وال يأخذ ببعض الجواب من دون بعض 

إذا أراد أن يتخلص من التبعة، ويلقى اهللا تعالى سليماً من اإلثم(3).
أن يحفظ األدب مع المفتي ويبجله في خطابه أو ســؤاله، وال يقــول له ما تحفظ عن كذا  ـ  5

وكذا، وما مذهب إمامك فــي كذا وكذا، وال يقول: أفتاني غيرك بكذا أو كذا، وال يســأله 
ا يشغل القلب. وهو قائم، أو على حالة ضجر أو هّم، أو غير ذلك ِمـم

٭ ٭ ٭

منهاج الوصول إلى معيار العقول: 781.  (1)
مسند أحمد: 228/4.  (2)

فصول في أصول الفقه للدوسي: 108، عن كتاب (االجتهاد) للقرضاوي.  (3)
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هنالك عدد من المسائل المتعلقة بالتقليد واإلفتاء، ومنها:

َتقليد المجتهد غيره:
اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد في مســألة من المســائل وأداه اجتهاده إلى حكم من 
األحــكام كالوجوب مثــًال، فال يجوز له تقليــد غيره مــن المجتهدين فيما يخالــف نظره في ذلك 

الحكم، ولو كان اآلخر أعلم منه.
ــة(1) وأكثر  واختلف العلمــاء فيما إذا كان لــم يجتهد في تلك المســألة، والــذي عليه الزيدي
د بن الحســن الشــيباني (ت 189هـ): إنهُ يجوز تقليد  اإلباضية(2) والحنابلة بعدم الجواز، وقال محم
المجتهد لألعلم مطلقــاً، ولو كان غير صحابي(3)، وقال أبو علي(4) مــن المعتزلة: ِإنهُ يجوز إذا كان 
الغير صحابياً وال يجوز في غيره(5)، وهو رأي الشماخي من اإلباضية. وقال الكرخي(6) واألصم(7) من 
الحنفية: جائز له أن يقلد مطلقاً ولو غير أعلم(8)، وقد رأيت أن أنقل هذه المسألة وما دار فيها من 
النقــاش من كتاب منهــاج الوصول إلى معيــار العقول لإلمــام المهدي أحمد بــن يحيى المرتضى 
(ت 840هـ) أحد أئمة الزيدية، قال: «اختلف العلماء في جــواز تقليد المجتهد لغيره على إطالقين، 
وتفصيــل. اإلطالق األَول: قــال األكثر منهــم: (ليس للمجتهد تقليــد غيره) في شــيء من األحكام 
الشــرعية، ولو كان ذلك المقلد أعلم منه. وقال أحمد بن حنبل (ت 241هـ) وإســحاق بن راهويه(9)، 

والثوري(10) بل يجوز له ذلك مطلقاً.
د بن الحســن يجوز تقليد األعلم فقط، وقال أبو العباس بن ســريج: ِإنَما يجوز ذلك  وقال محم

إذا عدم وجه االجتهاد، وفي بعض الحوادث، ويضيق وقتها.

شرح األزهار: 6/1.  (1)
شرح المختصر للشماخي: 523، وذكر هذا القول.  (2)

شرح األزهار: 6/1.  (3)
أبو علي، هو: محمد بن عبد الوهاب الجبائي والد أبي هاشــم من كبار شيوخ المعتزلة، وهو من مشايخ أبي الحسن األشعري،   (4)

توفي (303هـ).
شرح األزهار: 6/1.  (5)

أبو الحسن عبيد اهللا بن الحسين بن دالل الكرخي، أصولي مشهور، توفي سنة (340هـ).  (6)
عبد الرحٰمن بن كيسان، توفي سنة (225هـ).  (7)

شرح األزهار: 6/1.  (8)
أبو يعقوب إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، سكن نيسابور وتوفي بها سنة (238هـ).  (9)

أبو عبد اهللا، ســفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، أحد األعالم، مولده بالكوفة سنة 67هـ ونشأ فيها، وتوفي بالبصرة   (10)
سنة (161هـ).



فقه النوازل وتجديد الفتوى80 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وقال الشيخ أبو علي: أحد قولي الشــافعي، ِإنَما يجوز له تقليد الصحابي ال غير، أما الصحابي 
فله تقليده، وإن لم يكن أعرف منه.

قلت: قال ابن الحاجب(1): المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد، وقيل: فيما ال يخصه، 
د،  أن يكون أعلم منه. قلــت: هو قول محم وقيل: ال يفــوت وقته، وهو قول ابن ســريج. وقيل: ِإال
قال: وقال الشــافعي: ِإال أن يكــون صحابياً. وقيل: أرجــح، يعنــي إذا كان الصحابي أعلم، فإن 

استووا يخيّر.
قــال: قيل: أو تابعياً. قال: وقيل: غيــر ممنوع. قلت: وهو قول (أحمد، وإســحاق). ثُم قال: وبعد 

االجتهاد اتفاقاً، يعني: أَنهُ يحرم عليه العمل بغير اجتهاده.
ة لنا على منع تقليده لغيــره مطلقاً: أن اإلجماع منعقد على أَنهُ ِإنَما يكلف بظنه حيث له  والحج
طريق إلى الظن، وال شــك أن المجتهد يجد الطريــق إلى الظنّ فليس له العمــل بغيره ـ أي بغير 
ظنه ـ وهو ظنّ من يقلده، ِإال لدليل يتيح له العمل بظنّ مجتهد آخر، وال دليل َيُدل على ذلك ِإال في 

المقلد فقط.
قال ابن الحاجب: جواز ذلك في حكم شــرعي، فال بد من دليل عليه؛ ألنه إثبات حكم بخالف 
نفي الحكم فال يحتاج إلى دليل. بل يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت. وإذا كان ذلك إثبات حكم، وأنه 

يحتاج في إثباته إلى دليل، فاألصل عدم الدليل فال يثبت مهما لم تقم داللة عليه.
وأيضاً: فــإن المجتهد متمكن مــن األصل، وهو العمل بظنّــه، فال يجوز له العمــل بالبدل مع 
التمكّن من األصل، كالواجــد للماء، ال يجزيه التيّمم؛ وألنه لو جاز لــه التقليد قبل االجتهاد لجاز 
بعده، واإلجماع على أَنهُ ال يجوز. فإن قيل: ِإنهُ بعده حصــل له الظنّ األقوى. قلنا: فيلتزمه أن يقدم 

طلب األقوى على العمل باألضعف.
احتج المجوزون مطلقاً بقولــه تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + 

, - . / 0 ﴾ [النحل: 43].

قلنا: قال ﴿ - . / 0 ﴾ والمجتهد يمكنه العلم.
احتّج ابن ُسريج(2) بأنه عند إعواز وجه اجتهاد كالمقلد في كونه غير عالم، فدخل في عموم اآلية.

قلنا: متمكن من الطلب، ومع الطلب ال يجوز أن ال يحصل له العلم، فهو كالعالم.

أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر الكردي المالكي، من أشهر كتبه في أصول الفقه (مختصر المنتهى) (ت 664هـ).  (1)
هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي، من أئمة الشافعية في العراق، توفي سنة (303هـ).  (2)
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احتج أبو علي بقولــه ژ : «أصحابي كالنجوم»(1). قلنــا: في أَنهُ يجوز للمقلــد الرجوع إليهم. 
قالوا: المعتبر الظنّ، وهو حاصل. قلنا: الظنّ الحاصل عن اجتهــاده أقوى، فيجب عليه طلبه. نعم، 

ا بعد اجتهاده فيها فيحرم اتفاقاً. َما هو حيث لم يكن قد اجتهد في المسألة، َفأَموخالفهم ِإن
تنبيه: قال الجويني(2)، واإلمام يحيى بن حمــزة المتوفى (794هـ): ال يجوز ألحد من المقلدين 
أن يقلــد أحدًا من الصحابة، وعلل اإلمام يحيى بعلة غير جيــدة، وهي أنه لم يكن لهم من الخوض 

في علوم االجتهاد مثلما لغيرهم من متأخري العلماء.
قلت: بل اجتهاداتهم أوفــى وأكمل؛ ألن علوم العربية، وأكثر أصــول الفقه من عموم وخصوص، 
وإجمال وبيان ونســخ وغير ذلك يعلمونه من غيــر تعلم وال نظر كالغريــزة، وال يصعب عليهم فهم 
ــنة، وال يحتاجون في نقل األحاديث كما يحتــاج المتأخرون من البحث عن حال  معاني الكتاب والس

الراوي وغير ذلك، فال شك في أن اجتهادهم أكمل.
َوِإنَما العلة في ذلك أن الواحد منا لو التزم قول الصحابي وليس لهم من النصوص في مسائل 
الفروع إال اليسير في بعض أبواب الفقه فيبقى على قول من زعم أنه ال يجوز للمقلد األخذ بغير قول 

إمامه في شيء من المسائل، متعطًال في أكثر األحكام عن التعلق بطريق شرعي.
ا تقليدهم في بعض األحكام فال إشــكال فيه، إذا لم يقل بــأن ذلك يمتنع من تقليد  قلــت: َفأَم

غيره في غير ذلك الحكم، واهللا أعلم»(3).

إفتاء غير المجتهد باجتهاد غيره:
م العلماء على غير المجتهد أن يفتي باجتهاد غيره إن كان عامياً ال رشد له. وقال بعضهم: يجوز  حر
مطلقاً إن كان له رشــد، كاإلمام المؤيد بــاهللا(4) وبعض األصوليين، وعند القاضــي جعفر بن أحمد بن 

د الرصاص (ت 656هـ) من كبار الزيدية: ال يجوز مطلقاً. عبد السالم (ت 576هـ) وأحمد بن محم
وقيل: يجوز إذا عــدم المجتهد، وقيل: يجــوز إن كان مطلعاً على المآخذ. أمــا الحكاية فتجوز 

إجماعاً(5).

وهذا الخبر عنــد أهل الرواية غير صحيح، أورده األلباني ضمن األحاديث الضعيفــة، وقال «موضوع»، وقال ابن عبد البر في   (1)
إسناده: «هذا إسناد ال تقوم به حجة». انظر: (جامع العلم) 91/2.

عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا الجويني، من كبار متكلمي األشعرية، توفي سنة (478هـ).  (2)
منهاج الوصول إلى معيار العقول: 808 - 810.  (3)

هو اإلمام أبو الحســين أحمد بن الحســين الهاروني، أحد عظماء الزيدية في الجيل والديلم، له تصانيف في مختلف العلوم،   (4)
توفي سنة (411هـ).

الفصول اللؤلؤية البن الوزير: 383.  (5)



فقه النوازل وتجديد الفتوى82 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

إفتاء المفتي المجتهد بغير اجتهاده
قال العلماء بعدم جواز إفتاء المفتي لغير مذهبه، إال في حالة أن يطلب المســتفتي من المفتي 

أن يبين له مذهب أحد الفقهاء في مسألة معينة، وليس على المفتي أن يبين مذهبه في المسألة.

االختالف في الفتـوى:
إذا اختلفت أقوال المفتين في الحادثة وهم مســتوون في االجتهاد، قال الحاكم الجشمي: وفي 

هذه المسألة أربعة أقوال:
األول: أن يخير كالمجتهد.

 ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :اهللا تعالى؛ لقوله تعالــى في حــق الثاني: يأخذ باألخف
̄ ﴾ [البقرة: 185]، وباألشد في حق الناس؛ ألَنهُ أحوط.  ®

الثالث: يأخذ بأول فتوى؛ ألن سؤاله له قد ألزمه قبوله.
ا في حقّ العباد فيأخــذ بالحكم؛ لترتفع  اهللا تعالــى، َوأَم الرابع: يخيّر بين أيها شــاء في حق

الخصومة في حالة اختار أيها، واختار خصمه خالفه(1).

تقليد األمـوات:
اختلف القائلون بالتقليد في جواز التقليد لمجتهد ميت، على ثالثة أقوال:

عدم الجواز في تقليد الميت. ـ  1
الجواز للضرورة إذا ُعِدَم مجتهد حي. ـ  2
الجواز مطلقاً، وهــو قول أكثر المتأخرين من جميع المذاهب. قــال صارم الدين الوزير  ـ  3

(ت 914هـ): «اختلــف في تقليد الميــت، فمنعه بعض علمائنا وبعــض األصوليين، وجوزه 
الجمهــور، وادعى ُكلّ من الفريقيــن اإلجماع على قبوله. أبو طالــب، وبعض المتقدمين: 
يجوز إن قلده في حياته، ثُم استمر بعد وفاته. وقيل: إن فقد الحّي، وقيل: بل هو األولى، 

والمختار: عكسه»(2).

صفوة االختيار لإلمام عبد اهللا بن حمزة: 382.  (1)
الفصول اللؤلؤية البن الوزير: 387.  (2)
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تقليد الصحابي:
قال اإلمامان يحيى بن حمزة(1) والجويني(2): وال يصح تقليد الصحابة، وادعيا اإلجماع على ذلك.
قــال الغزالي: «إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم، فهل يجــوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي 
ا العالم َفِإنهُ إن جــاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم، وإن حرمنا تقليد العالم  فيقلدهم، َوأَم
للعالــم، فقد اختلف قول الشــافعي 5 فــي تقليد الصحابة فقــال في القديــم: يجوز تقليد 
ـ : يقلد وإن لم ينتشر،  الصحابي إذا قال قوالً وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في ـ موضع آخر 
ورجع في الجديــد إلى أَنهُ ال يقلد العالــم صحابيا كما ال يقلد عالما آخــر ونقل المزني عنه 

ذلك»(3).
ولإلباضية قوالن، أحدهما: الجواز، وهو ما نقله ابن بركة في (الجامع)(4)، والشماخي في (شرح 

المختصر)(5)، والثاني: عدم الجواز، وهو ما روي عن ابن خلفون(6).

تقليد المفضول مع وجود األفضل:
هل يلزم المستفتي أن يبحث عن األفضل مع وجود المفضول؟

هنالك اختالف، فالذي عليه الزيدية والحنابلة(7) أَنهُ يلزمه ذلك. والذي عليه بعض المعتزلة(8) 
كابن الحاجب، واإلباضية(9): َفِإنهُ ال يلزمه.

انتقال المقلد إلى مقلد آخر:
اختلف العلماء في مسألة جواز انتقال المقلد إلى مقلد آخر:

قال األكثر: وليس للمقلد االنتقال بعد التزام مذهب إمام معين معتبر إلى مذهب إمام آخر بغير 
ـهُ اختار المذهب األَول، وال يختاره إال وهو أرجح من غيــره عنده، فليس له الخروج كما  مرجح؛ ألَنـ

ليس للمجتهد االنتقال عن اجتهاده األول لغير مرجح.

ـ . ـ خ  الدراري المضيئة، لصالح بن أحمد بن المهدي   (1)
البرهان للجويني: 744/2.  (2)

المستصفى للغزالي: 170/1.  (3)
الجامع البن بركة: 22/1.  (4)

شرح المختصر للشماخي: 516.  (5)
شرح المختصر للشماخي: 523، وطلعة الشمس للسالمي: 298/2.  (6)

شرح األزهار: 6/1.  (7)
منهاج الوصول إلى معيار العقول: 782.  (8)

طلعة الشمس للسالمي: 298/2.  (9)
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وقال بعض المتأخرين من الزيدية وغيرهم من المذاهب األخرى بجواز االنتقال، بشــرط عدم 
تتبع الرخص؛ واســتدلوا: بأن اهللا 4 لم يوجب علينــا اتَباع مذهب معين، َوِإنَمــا أوجب اهللا اتَباع 
العلماء دون تخصيص، قال سبحانه: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , 
- . / 0 ﴾ [النحــل: 43]. واســتدلوا ـ أيضاً ـ بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعض 

الصحابة في بعض المسائل، وأيضاً فإن االلتزام بمذهب معين يؤدي إلى الحرج والضيق.

٭ ٭ ٭
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أوًال: النتائـج:
هــذه الوريقات هي عبارة عن مدخل لدراســات أعمق عــن الفتوى والتقليــد، ولعلنا ندرك من 

خاللها اآلتي:
الفتوى: هي عبارة عن قانون شرعي ينظم حياة الفرد والمجتمع في كل مجاالت الحياة وآفاقها  ـ  1

المختلفة.
ا تتميز به الفتوى عن االجتهاد تنــاول الفقه الواقعي، بينما االجتهاد يتناول الفقه الواقعي  ـ  2 ِمـم

والتصويري.
المفتي: يعتبر موّقعاً عن اهللا تعالى، لذلك يجب عليه أن يجهد نفســه حتى يصل إلى الجواب  ـ  3

المرضي هللا تعالى، المتناغم مع شرعه، مبتعدًا عما يثير الفرقة بين المسلمين وإباحة دمائهم 
وأعراضهم.

ا يتميز به االتَباع عن التقليد، هو أن األول قبول قول الغير بالحجة والدليل، والثاني قبول  ـ  4 ِمـم
قول الغير من دون المطالبة بالحجة والدليل.

أتاح الرســول األعظم ژ للصحابة الكرام في عهده فرصة الفتــوى واالجتهاد ودربهم عليها  ـ  5
وأقرهم على ما توصلوا إليه.

من أهم شروط المفتي: اإلسالم، والتكليف، والعدالة، واالجتهاد، ومن أهم اآلداب والواجبات  ـ  6
التي ال بد أن يتحلى بها: التقرب إلى اهللا والتوجه إليه طلباً للتوفيق والســداد، واتَباع القول 

بدليله، واالبتعاد عن التعصب، واإلفتاء بغير علم.
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من أهم ما يجب على المفتي في فتواه أن يجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، ويســتعين بأهل  ـ  7
االختصاص فيها، وأن يبين فتواه على طرق االســتدالل المعروفة، مراعياً الوسطية واالعتدال، 

مظهرًا عظمة اإلسالم وقدرته على معالجة مشاكل الحياة ونوازلها المختلفة.
من أهم آداب المستفتي أال يســأل ِإال عما ينفعه، وأن يراقب اهللا وال يجعل ما أُفتي به ذريعة  ـ  8

إلى شيء غير جائز، وأن يأخذ بالفتوى بكل قيودها.
ا في التقليد في  ـ  9 ال يجــوز التقليد في أصول الدين ـ وخصوصاً ما يتعلق بمعرفــة اهللا 8 ـ َوأَم

الفــروع فجائــز للعامي، محرم علــى كل قادر على اســتنباط األحكام الشــرعية مــن أدلتها 
التفصيلية.

ال يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في المســألة التي توصل إليهــا باجتهاده، واختلف العلماء في  ـ  10
غيرها، ويحرم عليه ـ أيضاً ـ أن يفتي باجتهاد غيره إال على سبيل الحكاية.

ثانياً: التوصيات
التأكيد على أهمية عقد مثل هذه الندوات، وتسليط الضوء على مختلف األبحاث الفقهية. ـ  1
العمل على تطوير آلية التنســيق والتواصل بين العلماء والباحثين من مختلف المذاهب؛ ليكن  ـ  2

كل واحد ســفير تقريب فــي مذهبه للمذاهــب األخرى، مزيــًال لألفهام المغلوطــة، والعزلة 
المفروضة بكل صدق وإخالص.

إنشــاء مجمع لإلفتاء يضم ممثلين عــن كافة المذاهــب والمختصين في القضايــا المختلفة  ـ  3
وإصدار فتوى جماعية.

أتمنى من القائمين على هذه الندوة المباركة أن يتكرموا بإبالغ الباحثين المشاركين في عقد  ـ  4
الندوات بمواضيع أبحاثهم قبل انعقاد الندوة بما ال يقل عن ســتة أشهر؛ لكي يستطيع الباحث 
أن يبادل وفاء الدعوة بوفاء البحث واستكماله من جميع الجوانب؛ ألَن الوقت الكافي سيساعده 

على تجاوز الظروف الطارئة، والتي تنعكس سلبياً على القيام بمهمة البحث.

أخـيراً: أســأل اهللا تعالى أن يجعل األعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لألخوة القائمين 
على تنظيم هذه الندوة جهودهم المشكورة، والشكر موصول لألخوة المشاركين جميعاً..

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته...

٭ ٭ ٭
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ــد، الطبعة  ـ  1 اإلحــكام في أصول األحــكام، علي بــن أحمد بن حزم األندلســي أبو محم
األولى/1404هـ.

د اآلمدي أبو الحسن، الطبعة األولى/1404هـ. ـ  2 اإلحكام في أصول األحكام، علي بن محم
آداب المفتي والمســتفتي البن الصالح، عثمان بن عبد الرحٰمن بن عثمان الشــهرزوي  ـ  3

أبو عمرو، الطبعة األولى/1986م، تحقيق/ موفق عبد القادر.
د بن علي الشوكاني، المطبعة المنيرية ـ مصر/1347هـ. ـ  4 إرشاد الفحول، محم
د أبو زهرة، دار الفكر العربي. ـ  5 أصول الفقه، محم
د بن أبي بكــر أيوب الزرعــي أبو عبد اهللا،  ـ  6 إعالم الموقعين عــن رب العالميــن، محم

الناشر: دار الجيل ـ بيروت/1973م، تحقيق/ طه سعد.
أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاســم بن عبد اهللا بن أمير  ـ  7

علي القونوي، الطبعة األولى/1406هـ ، تحقيق/د. الكبيسي.
البرهــان في أصول الفقــه، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوســف الجوينــي أبو المعالي،  ـ  8

الطبعة الرابعة/1418هـ ، تحقيق/ د. عبد العظيم الديب.
د بــن علي الجرجانــي، الطبعة األولــى/ 1405هـ ، تحقيق/  ـ  9 التعريفــات، علي بن محم
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أستاذ ورئيس قسم الشريعة، كلية الحقوق، جامعة 
االسكندرية في الجمهورية المصرية

iƒàØdG  ójóéJh  äÓeÉ©ªdG  ¬≤a  »a  ∫RGƒædG  ÉjÉ°†b
è¡æªdGh  í∏£°üªdG

:∫RGƒædG  ¬≤a ≈æ©e »a :’ shCG

 ـ ؛ ألن لعله من المالئم منذ البداية ضبط المصطلح الخاص بالنوازل ـ في منظور هذا البحث 
اتساع المفهوم وتصوره وغموضه في بعض األحيان أدى إلى اتساع تصوّر النوازل بحيث تشمل الفقه 
اإلســالمي كلّه، وإلى حصر المفهوم عند البعض حتى ال َتكاد تســتوعب الواقعة القضائية، والرأي 
عندي أن النوازل في مســيرتها العلمية ـ كغيرهــا من األفكار الفقهية ـ بدأت ظاهرة واســتوت على 
ســوقها علما مســتقّال له قواعده وآلياته، ولــه مدوناته ومصنفاتــه، في مرحلة النــوازل باعتبارها 
ا فــي مرحلة العلم فقد  ظاهرة» كانت تســتوعب فقه اإلســالم، وهو يتحول من نــص إلى واقع، أم»
انتقلــت في المفهوم من العموم إلــى الخصوص، ومن اإلطالق إلى التقييد، ســواء في مجال ضبط 

المصطلح، أو بناء قواعد العلم أو التأليف المفرد فيه.
إن تنزيل األحكام على الوقائع هو بداية العلم بالشريعة وبيانها للناس، وهي في عصر الرسالة 
ة الرسول األساســية، إنها سؤال وجواب، ســؤال من المســلم باعتباره مكلفا في دائرة االيمان،  مهم
وإجابة من الرســول باعتباره مرســال بالتكاليف التي حمل بها اإلنســان، وفي ضوء هذا يفهم قوله 
تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [النســاء: 176]. وفي قوله تعالى: ﴿ ¢ 

£ ¤¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النساء: 127].

والسؤال قد يعرض مباشرة من المكلّف كما ورد في سورة المجادلة من قوله تعالى: ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ( * + ﴾ [المجادلة: 1].

فنحن هنا أمام تســاؤل تعبر عنه الحيرة، وهــي أول الطريق إلى المعرفــة: إن نزول األحكام 
الشــرعية باعتبارها بالغا، وتنزيلها على الوقائع باعتبارها حكما، ليست من عناصر «النوازل»، قبل 
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أن ينشــأ الفقه الذي هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتســب من األدلة التفصيلية، وقبل أن 
ينشــأ علم النوازل الــذى نبحث عن معنــاه االصطالحي، وعن مكانــه في خريطة العلــوم الفقهية 

اإلسالمية.

ق بين أمرين: وهنا أفر
األمر األول: تنزيل الحكم على الوقائــع، وهذه مهمة قام بها الرســول ژ ، ويقوم بها علماء 
اإلســالم في كلّ العصــور؛ ألن في مقدمة الوظائف الشــرعية صنــع الوقائع على عيــن من أحكام 
الشريعة، فالعلماء يأخذون األحكام التي جاءت بها النصوص، وينزلونها على الوقائع التي يستغرقها 
حكم النص، وليست المهمة هنا سهلة بل هي مزلة أقدام؛ ألنها تحتاج إلى علم دقيق بالحكم، وهو 
في المستوى التجريدي أمر ونهي يستوعبان الزمان والمكان، وفي المستوى العملي وقائع تحدث في 
دنيا الناس لها تاريخ ولها جغرافيا، وترتبط بأشــخاص وأفعال وأحداث، وإذا كان العلم بالنص هو 
توثيق للنص ـ متنا وســندا ـ ومعرفة ألمره ونهيــه تبدأ من بنيته اللغوية وتمتــد إلى أنواع التكليف 
الواردة فيه، وال تغفل عن مصالحه المحمية ومقاصده المرعية، وهذه المهمة أيضاً تحتاج إلى فقه 
بالوقائع حتى يمكــن وصفها وتحديدها، وإدخالهــا تحت حكم النّص الذي تخضــع له، وإذا كانت 
المهمة األولى شــرعية بحتة فإن المهمــة الثانية تدخل فيها علوم كثيرة ليســت مــن الفقه بمعناه 
التخصصي، ومنها العلوم االجتماعية سياســة واقتصادا واجتماعا وغير ذلك، بــل والعلوم الطبيعية 
مثل: علم الطب، وخاصة علمي الطب العقلي، الطب الشــرعي، وهذا ما أطلــق عليه البعض: «فقه 
»، فــي أية مرحلة وفي أي عصر، وهو  ق «بتنزيل النصعناصره ومكوناته، كلّ هذا يتعل الواقع» بــكل
فقه يبدأ حيث ينتهــى النّص وحيا أو اجتهادا، ويقوم بفقه التنزيل أربعــة: اإلمام والقاضي والمفتي 
والمكلــف كلّ في مجاله؛ فاألحــكام التي تحتــاج إلى حكم حاكم يتــّم تنزيلها اإلمــام والقاضي، 
واألحكام التي ال َتحتاج إلى حكم حاكــم ينزلها المفتي والمكلف. وكلّ هذه الميادين لها شــرائط 

وقواعد في نظرية االجتهاد عند المسلمين.
األمر الثاني: «النوازل التي تحتاج إلى نّص، وهذه هي «المستجدات» التي ال َيجد الفقهاء لها 
ك  حكما «في التجريــد النصي» يعودون إليه مباشــرة ويدخلــون الواقعة تحت خطابــه، وهنا يتحر
د التنزيــل إلى عمل من  االجتهاد الفــردي والجماعي، ليقــوم العقل الفقهي بــدور أصعب من ُمجر

مرحلتين:
المرحلة األولى: الوصول إلــى حكم ُيمكن التعامل مع الواقعة من خــالل التكليف الوارد فيه، 

وهو تكليف يصبح التزاما على المجتهد قبل أن يصبح ملزما للمحكوم عليه.
المرحلة الثانية: تنزيل الحكم االجتهادي على الواقعة الجديدة.
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وهذه المهمة الثانية تنطلق من عمومية الشــريعة، ومن كون الوقائع قد يتعذر إدخالها تحت 
دائرة الحكم المنصوص عليه، أو حتى في األدلة المعروفة حصرًا، وهو ما يشــير إليه الشــاطبي 
فــي «الموافقات» بقولــه: «إن الوقائع فــي الوجود ال تنحصر، فــال يصّح دخولهــا تحت األدلة 
المنحصــرة، ولذلك احتيج إلى فتح بــاب االجتهاد من القياس وغيره، فال بــد من حدوث وقائع 
ا أن يقوم الفقيه  ال تكون منصوصا عليها حكما، وال يوجد لألولين فيها اجتهــاد، وعند ذلك فإم
بعمله، أو أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شــرعي، وهو اتباع للهوى، 

وذلك فساد كله فساد».
والرأي عنــدي أنه في هذه الدائــرة، دائرة «فقه المســتجدات» قديما وحديثــا يتحـرك «علم 
النوازل» وقواعده الفقهية، حيث إن «فقه التنزيل» أوســع من «فقه النوازل»؛ ألن األول يستوعب ما 
فيه نّص، ويســتوعب االجتهاد فيما ال نص فيه، ففقه التنزيل ـ على أهميته وصعوبته ـ هو حركة مع 
ا في «فقه النوازل» فالفقيه منشئ لألحكام  النّص من أجل تطبيقه، فالفقيه هنا كاشف ال منشئ، أم
بحســب نظره واجتهاده، وهي مهمــة أخطر وأصعب، ويقوم بها الفقيه اســتجابة لضــرورات الواقع 
الكوني، بعيدا عن خالف األصوليين حول الوقائــع وإمكان خلوها من حكم اهللا، وهو خالف أكد فيه 
علماء األصول في المذاهب المختلفة أن األحكام ال ُيمكنها أن تخلو من حكم هللا، اللهم إال ما أثاره 

الباقالني من جدل ال َيخلو من طرافة عقلية، ولكنه ال يؤثر في رجحان اتفاق األصوليين.
إن فقــه النوازل في ضوء هــذا التحليل لُحمته وســداه النوازل الجديدة التــي تفرض اجتهادا 
جديــدا، ال ينضوي تحت نّص معيــن، َوِإنَما يســتمّده المجتهد مــن ُمجمل مصادر الشــريعة، ومن 
مة الطاهر بن عاشــور: فإن «أكثر المجتهدين إصابة وأكثر  ه كما يقول العالمقاصدها الشرعية؛ ألن
صواب المجتهد فــي اجتهاده يكونان علــى مقياس غوصه فــي تطلّب مقاصد الشــريعة»، وهو علم 
ــة اهللا البالغة»: «إال من لطف ذهنه واســتقام  ال يخــوض فيه كما قال ولــي اهللا الدهلوي في «حج
 د البعض خصائصه في الواقعية والمحلية، واألمر أوســع من ذلك؛ ألن فهمه»، وفقه النوازل فقه حد

الفقيه هنا مفوض في الوصول إلى الحكم، ومفوض في إبالغه للناس؛ «فالعلماء ورثة األنبياء».
في «فقه التنزيل» ينتقل المكلّف به من المعلوم وهو النّص أو ما يؤول إليه إلى المجهول، وهو 
ا في «فقه  الواقعة التي ينبغي اســتخدام منهج تحقيق المناط ليحســن التنزيل ويصــّح التكليف، أم

النوازل» فإن الفقيه ال يستدعي النّص، بل يوجده استنباطا ثم ينزله مناطا.
إن «فقه التنزيل» وجد منذ عصر الرســول ژ ، وتعلم الصحابة منــه ژ المنهج الدقيق فيه، 
ا «فقه النوازل» فلم تظهر إرهاصاته إال بعد انتهاء عصر الوحي، بل إنه  من توثيق ووصــف وقيد، أم
أطل فجأة بعد رحيل الرســول إلى الرفيق األعلى، في أمر الخالفة ذاتها، وهل هي شورى وبيعة؟ أم 
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ين، وإذا كانت  ة والمرتدامها األولى بنازلة الــردوجهت الخالفة الجديدة فــي أي ة؟ ثمنــّص ووصي
النصوص ال تســعف في فقــه النوازل، فإن منهج الرســول ژ وخطة الســلف ُتمثــل العواصم من 
القواصم كلما حلّ بالمسلمين حدث جديد َيحتاج إلى اجتهاد جديد، إن «فقه التنزيل» يتعلق بتحكيم 
النّص في الوقائــع، و«فقه النوازل» يتعلق بالبحث عن حكم للوقائع، و«فقــه الفتوى» يتعلق باإلخبار 
بحكــم الوقائع، وألن الفقهــاء األوائل كانوا يتحركون علــى كلّ هذه المجاالت ِبمــا لهم من إحاطة 
معرفية، وعلم موســوعي، فلم تتميز هذه العلوم، ولم تظهر الحــدود والتعريفات الدقيقة للكثير من 
المفردات التــي يبنى عليها مفهوم العلم ومجاالتــه ومدوناته، ولعل هذا يبــدو فيما نقل عن فقهاء 
الصحابــة والتابعين، يقــول عطاء بن ربــاح: «ال ينبغي ألحــد أن يفتي حتى يكــون عالما باختالف 
الناس»، ويقــول غيره: «من لم يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيــه»، و«فقه النوازل» ال يجري في 
المعامالت فحســب، بل يشــمل الفقه اإلســالمي كلّه عبادات ومعامالت، والقول بأن العبادات إذن، 
والمعامالت طلق ال يجري على إطالقه، ولعل ذلك ما وســع من مجال اســتعمال األدلة العقلية وفي 
مقدمتها القيــاس، وعند غالب المذاهب الفقهية وأجروه في مجال العبــادات، والفقه الُعماني ليس 
بعيدًا عن هذا التوّسع يقول مهنى التواجيني في كتابه «الفقه مدخًال وتشريعاً»: «لقد ذهب اإلباضية 
مذهــب الكثيرين من غيرهم إلى التوســع في اســتعمال القيــاس، ولم يكتفوا بمســائل المعامالت 
والحوادث المستجدة، كلّما تبينت العلة التي قام عليها حكم األصل، فاستعملوه في العبادات، فأوجبوا 
التتابع في قضاء رمضان قياساً على التتابع في األَداء، ومن ذلك أيضاً قولهم في المساِفر والمريض 
ــرا القضاء حتى يدخل رمضان وقــد أمكنهما القضاء، يصومان هــذا الحاضر ويطعمان على  إذا أخ
الماضي لكل يوم مسكينا غداء وعشــاء، ويقضيان بعد ذلك قياسا على وجوب اإلطعام على المفطر 
دا؛ ألن كليهما ُمنتهك لحرمة الشــهر، وفي «قواعد اإلســالم» للجيطالي و«اإليضاح» للشــماخي  تعم

أمثلة كثيرة الستعمال القياس في العبادات».
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ال شك أن إرهاصات «فقه النوازل» بدأت منذ اللحظة األولى لرحيل رسول اهللا ژ إلى الرفيق 
األعلى، وفي ضوء توجيهاته ألصحابه عن كيفية العمل عند الخالف، وفي ضوء هذا المنهج في فقه 
الصحابة تكونت المدارس الفقهية، ثم على ذات المنهج اســتقر أمر المذاهب الفقهية على تنوعها، 
وفي عهد اســتقرار المذاهب بــدأت النوازل تتحــول إلى علم لــه مجاله وقواعــده ومدوناته، وله 

خصائصه التي ُتميزه عن غيره، وهنا نشير إلى ما يلي:
1 ـ على الرغم من التدوين المبكر للفتاوى، حيث يمكن العودة فيه إلى كتب أولى في السيرة مثل 
كتاب «عروة بن الزبير»، بل إلى مدونات خاصة منذ القرن الهجري األول إذا تأكد ما يقوله المؤرخون 



أ. د. محمد كمال الدين إمام 95قضايا النوازل في فقه المعامالت وتجديد الفتوى

ـ «ديوان  اإلباضيــون بأن اإلمام جابر بن زيد جمع ِبنفســه كتابــاً كبيرًا في األحاديث والفتــاوى يعرف ب
جابر بــن زيــد»، إال أن هــذه المدونــات األولــى وغيرها مــن المصنفــات التي ضمت مــع أحاديث 
رســول اهللا ژ فتاوى الصحابة وأقوال التابعين، مثل مســند الربيع بن حبيب، وجوابات جابـر بن زيد، 
ومســند اإلمام زيد، ومصنفات عبد الرازق، وابن أبي شــيبة وغيرهم إال أن هــذه المصنفات ال ُيمكن 
ى األدلة  العثــور فيها على فقه نوازل بالمعنى الدقيق الذي يقوم على جديــد يحتاج إلى اجتهاد، ويتخط
المحصورة، وعليه فإن التأليف في النوازل يعود إلى عصور متأخرة في تاريخ الفقه اإلسالمي، وال نزال 
د «فقــه النوازل» من َمجموعــات الفتاوى الضخمة التي شــملت أعمال القضاة  فــي حاجة إلى من ُيجر
والمفتيــن، وأقوال الفقهاء والوالة، وهــي تضّم أحكاما قضائية، وفتاوى، إضافــة إلى نوازل أي حوادث 
جديــدة حكمت في ضوء اجتهاد جديد، وهو جانب من اإلنجاز الفقهــي للمغرب العربي فيه جهد كبير، 

وليس خاصا بالمالكية فحسب بل إن لإلباضية فيه نصيباً َكبيرًا يحتاج إلى مراجعة ودراسة وتحقيق.
2 ـ إن كتب النوازل هي المعين الذي ال ينضب والذي استعان به المستشرقون ومن بعدهم عدد 
من الباحثين لكتابة التاريخ االجتماعي لإلسالم؛ فالدراسة المفردة لنوازل فقيه واحد مثل البرزلي، 
وابن السراج، أو الدراسة الشاملة لمجموع النوازل تجعل الواقع أكثر وضوحا أمام الباحثين، وتضيء 
أمامه أســباب االنحســار واالزدهار، وقد أتيحت لي في مناقشــات جامعية قراءة «نوازل ابن سهل»، 
و«نوازل أبي عبد اهللا األزدي»، فوقفت على ثراء الفقه اإلسالمي والقواعد التي أنشأها العقل الفقهي 
اإلسالمي للتعامل مع الواقع حتى ال ينحسر حكم الشــريعة، وحتى ال ينكر القاضي العدالة. والرأي 
ة مناهج  تأصيل «فقه النوازل» وجمع قواعده من كتب الفتاوى ســوف َيرسم منهجا، بل عد عندي أن
في مجال المعامالت، وفي مجــال التجديد الفقهي، إضافة إلى كتابــة التاريخ الصحيح للمجتمعات 

اإلسالمية بسلبياته وايجابياته.
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إن علم النوازل يجد أصوله االجتهادية أساســا في الكتاب والسنة، فهما المصدران األساسيان 
لكلّ العلوم الفقهية اإلســالمية، ولكن الفقيه النازلي ال َيســتقيم منهجه في التفكير الفقهي إال إذا 

استعان بمجموعة من العلوم الفقهية، إضافة إلى علوم عصره، وفي مقدمة هذه العلوم ما يلي:

1 ـ مبحث المقاصد الشرعية:
ية كبرى في علم  وعن عمد اخترت كلمة مبحث؛ ألني أرى في المقاصد الشرعية مبحثا َيحتل أهم
أصول الفقه، سواء كانت المقاصد الجزئية التي استقلت بها كتب حكم التشريع أو المقاصد الشرعية 

الكلية التي حفلت بها كتب األصول، وإدراج هذا المبحث في علم أصول الفقه يحقق أمرين:
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أ ـ ضبط المقاصد الشرعية حتى ال ُتحلق في فضاء األهواء؛ لتكون عند كثير من مثقفي زماننا 
منهجا لتجاوز النّص وتاريخيته، أي َيستبدلون المقاصد بعلِم أصول الفقه، فتصبح األحكام الشرعية 
في العبادات والمعامالت قيد التعديل والتغيير؛ فالمقاصد مبحث مهّم في تنزيل النصوص، ويكتسب 
أهمية، خاصة عنــَد االجتهاد الجديــد. وحتى ال ينفرط عقــد التجديد فينقلب إلــى تبديد، وحتى 

ال يتراجع خطو الفقيه حتى يصل إلى مرحلة الجمود.
ب ـ تفعيل المقاصد الشرعية في ضوء المصادر وما تشير إليه، وعلل األحكام وما تقتضيه من 
التوســعة ورفع الحرج، ومآالت األفعــال التي َيحكمها معيار الصالح والفســاد، ولعــل هذا ما جعل 
الفقهاء في كلّ العصور حتى العصر الحديث يعلون من شــأن ُمراعاة مقاصد الشــريعة، من دون أن 

تستقل بعلم خاص حتى ولو كان يدور في فلك علم أصول الفقه.

2 ـ علم السياسة الشرعية:
ويقصد به ســلطة ولي األمر في الحفــاظ على المصالح العامة للديــن والدنيا، وفي ملء 
المساحات الشاغرة التي ال يوجد نّص مباشر َيحكمها، وهي سلطة يباشرها ولي األمر المعاصر 
ة وعلمائها، فلم َيُعد الحاكم المجتهد معروفا في زماننا إال ما ندر، والنادر  من خالل ُفقهاء األم

ال ُيقاس عليه.
والسياسة الشرعية تنضبط بقاعدتين ال بد من اإلشارة إليهما:

القاعدة األولى: ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ف ولــي األمر َمنوط ِبمصلحة الرعية، ومهمة السياســة الشــرعية في  والقاعدة الثانية: تصر
عصرنا، ليس فقط الوصول إلى أحكام شــرعية لكل جديد، َوِإنَما أيضــاً إضفاء عنصر اإللزام على 
القواعد التي يتّم اختيارها لتكون جزءًا من البناء التشريعي اإلسالمي، وهو بناء قد يستدعي تقديم 
المرجوح وترك الراجح، وفي بعض األحياِن يتطلب إعمــال المصلحة فيما قد يكون َمحلّ نّص إرجاء 
وضــرورة، أو إعادة توصيف للواقع، وليس إنكارا أو إغفاال، وفي كلّ ذلك يســتعمل ولي أمر ســلطة 

أعطاها له الفقه، وتلّخصها قاعدة «اختيار ولي األمر يرفع الخالف».

3 ـ علم الخالف:
يســتوي في ذلك الخالف العالي أي الخالف بين المذاهب، أو الخــالف النازل وهو الخالف 
الواقع في دائرة المذهب نفسه بين أعالمه أو بين المتقدمين والمتأخرين، يضاف إلى ذلك المقارنة 

التي نقوم بها اليوم بين الشريعة اإلسالمية وغيرها من األنظمة القانونية العالمية.
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4 ـ علم القواعد الشرعية:
وهو علم يقف في منطقة وسطى بين علمي األصول والفقه، وال نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنه أهّم 
العلوم التشريعية التي يحتاج إليها الفقيه المعاصر، وحســناً فعلت غالب المذاهب الفقهية بتجريد 
القواعد الفقهية من موســوعاتها، هكــذا فعل اإلمامية فيما َصدر من مجمــوع للقواعد على المذهب 
اإلمامي من مجمع التقريب بين المذاهب في إيران، وهكذا فعلت َســلطنة ُعمان فيما َتم تجريده من 
قواعد الفقه اإلباضي من الموســوعات الفقهية، وهكــذا يفعل المجمع الفقهي فــي منظمة المؤتمر 
اإلسالمي في مشروعه الضخم عن القواعد الفقهية؛ ألن التأصيل الحديث للقواعد الفقهية يتحقق 

بأمرين:
األول: الــرد على المستشــرقين وأتباعهم في القول بأن الفقه اإلســالمي ُمجــرد حلول جزئية 
ع عنها  ال اعتبار فيها للنظريات العامة، أو األنســاق الفقهية الكلية، وبناء القواعد الفقهية وما يتفر

يرد هذه الدعوى.
الثاني: تفعيل العقل الفقهي المعاصر وحماية تجديده بسياج من القواعد الكلية الحاكمة التي 
تضبط مســاره، وَتجعل أحجامه جزئيــات وتطبيقات عملية لقواعــد كلية شــاملة، أو أكثرية تحكم 

التفاصيل والفروع الفقهية.
وتلك وظيفة مهمة تؤديها القواعد في فهم التــراث الفقهي وفي تجديد التراث الفقهي. وهناك 
علوم أخرى كثيرة يكفي اإلشــارة إليها مثل: علم الفروق، وعلم تخريج الفــروع على األصول، وعلم 
األشباه والنظائر، وعلم التوثيقات الشرعية، وعلم األحكام ذات المبادئ إلى غير ذلك، وكلّها علوم 

لها في مكتبتنا قديما وحديثا تراث مكتوب ومؤلفات مهمة بين مطبوع ومخطوط.
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إن فقه النوازل والعلوم المرتبطة به يعتبر الطريق الطبيعي للبحث في المستجدات، سواء تعلق 
األمر بتجديد الفقه، أو تطوير تدريســه في الجامعات اإلســالمية، أو تعلّق بتلك التوجهات الجديدة 

نحو استمداد قوانين الدول اإلسالمية من الشريعة اإلسالمية.
وإذا كان االهتمام بالقواعد الفقهية عند اســتنباط التشــريعات أصبح مقدمة مسلمة منذ مجلة 
األحكام العدلية، ومنذ قام «سانتالنا» بكتابة «مجلة االلتزامات التونسية»، فإن علوماً كثيرة ال تزال 
ع  غائبة عن ذهن المشــرع الحديث، وفي مقدمتها مقاصد الشريعة، والسياســة الشرعية، وما يتفر
عنهما من مباحث، ولعل من أهم ما ينبغي اإلشــارة إليه عند البحــث عن منهج للنوازل في معالجة 
المعامالت، أن فقــه المعامالت اليوم لم َيعد مغلقــاً على علوم الفقه التقليديــة، بل إنه من خالل 



فقه النوازل وتجديد الفتوى98 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

التطورات المعاصرة ســواء في العالقــات الدولية، أو المعاهدات ذات الطابــع الدولي، أو في ثورة 
المعلومات، فإن في ذلك كلّه ما يستوجب تحريك الفقه، وتفعيل قواعده حتى تستجيب للمنهج الذي 
يعطي للخبرة ولو ِبمعناها المادي والتجريبي دورها في توصيف الوقائع، ويعطي لعالم الطبيعة وعلم 
النفــس واالجتماع واالقتصاد واإلعالم دوره إلى جوار الفقيه، في بيــان كلّ حقائق الواقع الذي يراد 

للشريعة اإلسالمية أن َتحكم عليه، وتساعد الفقيه.
إن القطيعة بين الفقه والعالم ليســت في مصلحة الفقيه؛ ألنه ينفصل عن واقعه وعلوم عصره، 
وليست في مصلحة العالم ألنه ينسلخ من عقيدة أمته وهوية مجتمعه، واإلسالم يجعل كّال منهما على 
ثغرة، وإنهما معا في رباط واحد، واألمة ال تنهض إال بهما معــا، بما يفرض على ثقافتنا المعاصرة 
التخلي عن ثنائيات مستجلبة، وتقاطعات وهمية ال تعرفها شريعة اإلسالم، وتنكرها مقاصده الكلية، 
من تجديد يســتند إلى األصول ويالئم أحوال العصر، إن الفقه اإلســالمي في مجال المعامالت فيه 
من النظريات العامة مثَل: نظرية التعســف في اســتعمال الحقّ، ونظرية الضرورة، ونظرية الضرر، 
ونظرية تحمل التبعــة، ونظرية المصلحة، ونظريــة الضمان... وغير ذلك مــن نظريات قام الفقه 
المعاصر في أطروحات جامعية، أو بحوث معمقة بتناولهــا وتطبيقها على موضوعات كثيرة اجتماعية 
وسياســية واقتصادية، مســتخدمة المنهج الواســع الذي ال يهمل المصادر، ويتفاعــل مع المقاصد، 
ويتعامل بالقواعد، بل إن القواعد في ذاتها قامت دراســات مفردة لتطبيــق بعضها على المعامالت. 
فهناك دراســات عن المصلحة الشــرعية وتطبيقها في نظــم الحكم، والمقاصد الشــرعية ودورها 
السياسي، وقاعدة المشقة تجلب التيســير وتطبيقاتها، وقاعدة األمور بمقاصدها وتطبيقاتها، وغير 

ذلك كثير.
 بهذه الدراســات مرور الكرام، بل نجعلها َمحال نَمر وما أوصي به في ختام هذه الورقة هو أال
للدرس والتقويم، والبحث والنقد، حتى تصبح ذات أثر في تجديــد العقل الفقهي المعاصر، ودعم 

قدرته على اإلبداع واالبتكار.
واهللا ولي التوفيق.
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عضو مجمع البحوث اإلسالمية، وأستاذ الدراسات الفقهية 
المقارنة بين الشريعة والقانون، في جامعة األزهر

:º`jó≤J

الحمد هللا الذي ختم باإلســالم شــرائع الســماء، وأَتم بما أنزله فيه النعمــة، وأكمل به 
ه بأن جعلــه صالحاً لكل زمان ومــكان وإلى أن يــرث اهللا األرض ومن عليها،  الدين، واختص
د ژ  لين واآلخرين محموالصالة والســالم على أشرف المرســلين وخاتم النبيين وســيد األو
الذي أرســله ربه بالهدى وديــن الحقّ ليظهره على الديــن كلّه، فأدى األمانة وبلغ الرســالة، 
ونصح األمة وكشــف الغمــة، وتركنا على المحجة البيضــاء ليلها كنهارهــا، ال يزيغ عنها إال 
هالك، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومن ســار على منوال شريعته، واتبع منهاج 

دينه إلى يوم الدين.
وبعد؛

ة وهي في غمرة انفعالهــا بالظروف المحيطة بهــا، وتفاعلها معها، أنها  فقد اكتشــفت األم
بحاجة إلى تجديد التناول في كثير من الموضوعات المنظمة بنصوص تشــريعية أظهر التطبيق 
العملي لها، أنها أصبحت بحاجة إلى إعادة النظر في وجوه الداللة للنصوص المقررة لها، إلى 
مــا تنبغي مراعاته فــي إطار النوازل المســتجدة، وما أســفر عنه الواقع العملــي من تطبيقات 
معاصرة على نحو مــا فعله الصحابة والتابعــون، وتابعوهم والمجتهدون فــي كل عصر، تحقيقاً 
ِلمقصد الشارع الحكيم ـ سبحانه ـ حين جعل التشريع اإلســالمي خاتماً لرساالت السماء، وما 
يقتضيه ذلك من ضــرورة مواكبته للنــوازل المســتجدة والمعامالت المســتحدثة في كل زمان 
ومكان، وحتى ال يكون القعود عن تحقيق هذا المقصد األســمى تجميدًا لهذا التشــريع العظيم، 

وقبره في فتـرة مـن الزمـان، وهـو ما ال يرضاه اهللا ورسوله، وال يقبله مسلم غيور على دينه.



فقه النوازل وتجديد الفتوى100 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وقد لوحظ أن البعض حاول أن يجعل من تجديد التناول نســفاً لألصــول وتمردًا على المبادئ 
التي نزل بها هذا الدين، وخلطوا بين التجديد الذي يقتضي توجيه الداللة الســتيعاب المستجدات، 

والتغيير على نحو يؤدي إلى الخلط والتلبيس، ويقتضي التصويب والتصحيح.
وهذا البحث يقــدم تصــورًا لتجديد التناول اإلســالمي في مجــال توجيه االســتدالل الفقهي 
الستيعاب المســتجدات في أبواب الفقه، على نحو آمن يكفل احترام الثواب، وإعادة النظر في وجوه 
الداللة بما يجعلها تمتد ِلما يستجد من أمور فتظلها بأحكام الشريعة، فال ينفلت الواقع من هديها، 

وال يخرج فرع عن أصولها، وذلك ـ بعد هذا التقديم ـ وفق الخطة اآلتية:
تمهيـد: أهمية توجيه االستدالل الفقهي الستيعاب المستجدات.

المبحث األول: توجيه االستدالل الفقهي الستيعاب المستجدات في مجال العبادات.
المبحث الثاني: توجيه االستدالل الفقهي الستيعاب المستجدات في مجال العالقات الدولية.

المبحث الثالث: توجيه االستدالل الفقهي الستيعاب المستجدات في مجال المعامالت.
أدعو اهللا ـ تبارك وتعالى ـ أن يجعله مفيدًا ونافعــاً، ومحققاً للغرض الذي كتب من أجله، وأن 
يتجاوز عما يمكن أن يكون قد وقع فيه مــن خطأ أو تقصير، ربنا ال تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب 

لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، هذا وباهللا التوفيق.
٭ ٭ ٭
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اختص اهللا دينــه الخاتم بأمور لم توجد في أي دين قبله، ومن هــذه األمور أنه قد نزل رحمة 
لإلنسانية كلها، بل إن رحمة اهللا التي اختص بها دينه الخاتم لم تقتصر على بني اإلنسان وحدهم، 
أو الذكر من دون األنثى منهم، وإنما شــملت الكون كله، لتعم الحيــوان والنبات، بل الجماد ليكون 
من ضمن مقاصدها حمايــة البيئة والمحافظة عليها، وهو األمر الذي بات يمثل مطلباً إنســانياً يلح 
الجميع لتحقيقه، قال اهللا تعالى مخاطباً نبيه ژ ومبيناً في رسالته هذا الجانب من خصائصها في 
ت  [األنبياء: 107]، فقــد أضيفت الرحمة التي عم ﴾ d c b a ` ﴿ :القرآن الكريم

ما أرسل به جميع العوالم من اإلنسان والحيوان والنبات والجماد؛ ألَنها جمع عالم.
فما من عالــم خلقه اهللا في الدنيا إال وله في رحمة اإلســالم حّظ وافــر ونصيب كبير، وحتى 
دًا ژ بمــا مضى به علمه، وجرى فيه قدره،  تصل تلك الرحمة إلى من نزلت لهم، اختار لها محم
قال تعالى: ﴿  Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [األنعام: 124]، فكان تجســيدًا لتلك الرحمة في أقواله 
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وأفعاله وكافة تصرفاته، كما قال ســبحانه: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [التوبــة: 128]، وقال عن نفســه ‰ : 
«وإنما بعثت رحمة»(1)، ومن ثَم كانت رحمة اهللا باإلنســانية كلها في اإلســالم قــوًال وعمًال، نظرية 
وتطبيقاً، دنيا وديناً، وذلك من الثوابت التي ال مراء فيها، ومن َخصائص التشريع اإلسالمي ما يلي:

ًال: إنه تشريع عام للناس أجمعين: أو
ومن األمور التي اختص اهللا بها دينه العموم، وهو يعني أن ما اختص اهللا به دينه من الرحمة 
ليس خاصاً بجماعة معينة، أو فئة خاصة، أو جيل بذاته، ولكنه عام لكل الناس، ولجميع األجناس 
في كل زمان وبيئة، وإلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وإال لو كان اإلسالم خاصاً بقوم من دون 
غيرهم، أو جيل دون آخر، لكان في هذا تمييزًا بين الناس في العطاء اإللهي من الرحمة المقسومة 
باإلســالم، وهذا أمر يتنزه عنه الخالق العظيم سبحانه، فالخالئق كلها مملوكة له، والناس جميعاً 
عبيده إجبارًا، حتى لو اســتنكف بعضهم عــن اإليمان بما أنزله اختيارًا، وهم فقراء إليه، وأســرى 
ے ﴾   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  ﴿ تعالــى:  اهللا  قــال  وإحســانه،  فضلــه 
[فاطر: 15]، وإذا كان النــاس جميعاً عبيدًا هللا، وهم فقراء إليه، وهو غنــي عنهم، ال تنفعه طاعتهم 
ا شــرعه، والرحمة التي  من مقتضى ذلــك أن يكون الخير المقصود ِمم وال يضــره انحرافهم، فإن
أنزلها فيه جارية للكافة على قدم المســاواة، وذلك من دون محابــاة أو تمييز، ولذلك فإن خيره 
ال يتقاصر عن أحد، وال يتأبى عن الوصول لمخلوق، أو يختص بأمة من دون أخرى أو جيـل من دون 
 دية الزماً لتحقيق المساواة في العطاء اإللهي من دون أن يختـص غيره، وكان عمـوم الرسالة المحم

به فـرد أو جماعة أو جيل.

ثانياً: إنه التشريع الخاتم:
ومنها ـ وذلك هو األهم ـ فيما يتعلق بموضوع توجيه االســتدالل في لغة الخطاب الشــرعي بما 
يواجه الواقع، ويعالج النوازل، إنه الدين الخاتم الذي يمثل الحلقة األخيرة في صلة السماء باألرض، 
د ژ نبي أو رســول بوحي جديد أو رســالة أخرى،  فلن ينزل الوحي بدين بعده، ولن يأتي بعد محم
فكلّ ما يريده اهللا من خلقه، وجميع ما يريده بهم قد ضمنه هذا الدين الخاتم بما يغني اإلنســانية 
كلها، وفي كلّ زمان ومكان، عــن اللجوء لغيره في تنظيم حياتهم، أو اللجوء إلى ســواه، ولهذا كان 
 K  ﴿ :إرساله إيذاناً باكتمال الدين الذي نزل على كافة الرسل واألنبياء قبله، قال اهللا تعالى فيه
U TSR Q P O NM L ﴾ [المائــدة: 3]، وإذا كان الديــن قــد 

رواه مسلم عن أبي هريرة، راجع مختصر صحيح مسلم د. مصطفى البغا، رقم 1822، طبعة دار العلوم اإلنسانية بدمشق.  (1)
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اكتمل بنزوله، يكون ذلك دليًال على أنه التشــريع الخاتم، وأن المبعوث به هو النبّي الخاتم، ولهذا 
يقول النبّي ژ : «أنا العاقب فال نبي بعدي»(1)، ويقول عن هذا الجانب من خصائص شريعته «وأنا 
خاتم النبيين»(2)، بل إن القرآن الكريم قبل السنة الشريفة قد قرر تلك الحقيقة الثابتة في قول اهللا 
تعالــى: ﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [األحــزاب: 40]، وهــذه 
د بمن أرسل إليهم  اآلية الكريمة تلخص جملة المعاني المقصودة من عموم الدين وخلوده، فصلة محم
ليست صلة قريب بقريبه، أو باألخص ليســت صلة والد بولده حتى يحابيه من دون غيره، أو يخصه 
بعطفه ورحمته من دون ســواه، ولكنه رســول اهللا المبعوث إلى الدنيا كلها حتى تقوم القيامة ويبعث 
الناس للحســاب، وهو رســول اهللا الذي ختم اهللا به النبيين، ولهذا كان دينه خالدًا وكانت رســالته 

مستمرة إلى يوم الدين.
ملخص هوية التشريع اإلسالمي:

وإذا ما أردنا أن نلخص ما ســبق، فإننا نســتطيع بســهولة أن نعبر عن حقيقة اإلســالم في 
كلمات معدودات، هي: أنه رحمــة عامة وخالدة، وما يفيده مدلول تلك الجملة الخبرية التي يعلم 
المبتدأ فيها ســلفاً، أو بالعهد الذهني المقدر وهو اإلســالم، يعبر بصدق عن مقصود هذا الدين 
العظيم وغايته العظمــى، كما يدلّ على بالغة القــرآن الكريم، وإعجازه حيــن جعل تلك الغاية 
اختصاصاً قصرًا عليه، وذلك في قول اهللا تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107]. 
فجعل الرحمة العامة الشــاملة من اختصاص هذا الدين، بل مــن اختصاصه وحده، وقصرًا عليه 
من دون سواه. ومن المعروف أن النصوص التشريعية التي نزل بها الوحي محدودة بما أنزله اهللا 
في كتابه وســنة نبيه ژ ، وإذا كانت تلك النصوص قد شــهدت نزوالً تطبيقياً بحســب األحوال 
والنوازل التي جاءت في سياقها أو نزلت بســببها، فإنها مع ما اكتسبته بذلك من الطابع العملي 
الــذي يجعلها صالحــة للتفاعل مع الحيــاة، قادرة على تغيير ســلوك الناس للوصــول إلى ذلك 
المقصود اإلسالمي األسمى، لتواكب تغير األزمنة واختالف األمكنة بما تشهده من تفاوت العقول، 
واختالف العادات التي ألفها الناس عبر أجيال طويلة استقرت فيها تلك العادات وأصبح االنقياد 
لها أمــرًا يصعب التحرر منه، أو الفكاك مــن قيوده، وذلك كله يؤدي فــي النهاية إلى أن تكون 
الوقائع التي يراد لها أن تكون محكومة بتلك النصوص المحدودة غير متناهى، وكما هو معروف، 
فإن ما ال يتناهى ال يحكمه مــا يتناهى، ولهذا كان االجتهاد في إلحاق الفروع باألصول، والوقائع 
المســتجدة بالمبادئ العامة التــي تندرج تحتها وتفســير النصوص لتســتوعب أحــكام النوازل 
المعاصرة، من األمور التي تمثل أدوات التطبيق لعموم الشــريعة وختمها، وصالحيتها ِلكُل زمان 

رواه مسلم من حديث جبير بن مطعم، السابق، رقم 1590.  (1)
رواه مسلم من حديث أبي هريرة، السابق، رقم 1527.  (2)
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ة؛ إظهارًا  ومــكان، وكان ذلك االجتهاد مطلوباً، بــل واجباً على كلّ من يقدر عليه من علمــاء األم
لعموم الشريعة وخلودها، وتأكيدًا ِلما فيها من صالح ومالءمة لحكم تصرفات الناس وتحقيق ما 

يرجونه بالحياد والعدل والموضوعية إلى يوم الدين.

أهمية االجتهاد في ضوء ختم التشريع:
وإذا كان االجتهاد هو األداة التي تبرز عموم الشريعة وخلودها، وصالحيتها ِلكُل زمان ومكان، 
يكون من لوازمــه االنضباط بمبادئ تلك الشــريعة وأصول أحكامها، ومن فضــل اهللا على الناس 
جميعاً أنه قد جعل تلك النصوص مرنة تقبل النظر واالجتهاد، واختالف اآلراء على نحو يمكن معه 
اختيار ما يالئم كلّ بيئة من أحكام تلك الشريعة، وهذا أمر وارد ومقرر في قواعد الفقه اإلسالمي 
الكلية، حيث ورد فيها: إنه ال ينكر المختلف فيه، بــل ينكر المتفق عليه، ومعنى تلك القاعدة: أن 
المســألة إذا كانت محل خالف في الــرأي بين الفقهاء والمجتهدين، واختــار المقلدون أحد تلك 
اآلراء وفقاً لحاجــات زمانهم أو ظروف عوائدهم، فإنهم ال يالمون فــي ذلك، وال يصّح أن ينكره 
عليهم أحد، وهذا واقع مشــاهد في كلّ عصر ومكان ال يمارى فيه أحد، فهذا بلد يقلد مذهب أبي 
حنيفة، وهذا يقلد مالكاً، وذاك يقلد الشــافعي، وغيره يقلد أحمد بن حنبل، مع ما بين مذاهبهم 
من اختالف فــي حكم الفروع وفقاً الختــالف فهمهم للنصوص التي تدل عليها، وفي ضوء أســس 
االجتهاد التي قرروها، وســار كلّ منهم على ضوئها، وهذا االختــالف ال يجوز أن يرقى إلى ثوابت 
الدين المتعلقة باإليمان وما يصدقه من العبادة المشــروعة، ومــا هو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
ألنهــا محلّ اتفاق، وهي التــي تعطي لالجتهاد مشــروعيته، كما تبين حــدوده وضوابطه على نحو 
يحفظ لمسيرة الخير المقصودة من وراء بعثة الرسول الخاتم عطاءها إلى يوم الدين، وما انطوت 

عليه نصوص شرعه من الثبات والتطور.

ثالثاً: تميز التشريع اإلسالمي بالتجرد والموضوعية:
وال يصّح في منطق المعقول المجرد اســتبعاد وجود تشريع إسالمي يتسم بالعمومية والصالحية 
ِلــكُل زمان ومكان، وإلــى يوم الدين، أو قياســه في ذلك الخلــود على ما يمكــن أن يقارن به من 
القوانيــن الوضعية وما يعتريها من تغيــر متالحق، وتعديل متواصل تكون به قــادرة على التكيف مع 
الوقائع المســتجدة أو االنســجام معها؛ ألَن التشــريع اإلســالمي يتميز عنها بأمرين تفتقدهما تلك 
ا تعانيه من  التشــريعات الوضعية، ولو كان بمقدورها أن تحتوي عليهما لوجدت لنفســها مخرجاً ِمم
اضطــراب وقصور، ويجعل تغييرهــا، أو تعديلها أمرًا ملحاً، لكنها ال تســتطيع ذلك، ولن تســتطيع 
وسيبقى النقص فيها، والخلل مالزماً لها، بما يجعل للتشريع اإلسالمي تميزًا عليها إلى يوم الدين، 

وهذان األمران هما:
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1 ـ التجــّرد الكامل والموضوعية التامة، وذلك من بديهات الخصائص المميزة لتشــريع أنزله 
ن أنزل لهم هذا التشريع، وإذا كان المشرع غنياً وليست  إله عظيم ليســت له مصلحة عند أحد ِمم
ره من األحكام موضوعياً متجردًا على نحو يحقق  له مصلحة عند من يضع لهم تشريعه، يكون ما يقر
العدل المطلــق، فالناس جميعاً عبــاده، وهم فقراء إليــه، وهو في غنى عنهــم، ال تنفعه طاعتهم، 
وال تضــره معصيتهم، وذلك يعني أن حقوقهم جميعاً لديه في درجة ســواء، كما يعني أن التشــريع 
الذي يقرره ال بد أن يكون ترجمة لهذا المعنى، وانعكاســاً له، فال يجامل جيًال على حســاب آخر، 
وال يحابي فئة ضد أخرى، وذلك ما يفتقده التشــريع الوضعي الذي ال يصدر ـ غالباً ـ إال استجابة 
لتحقيق مصالح االتجاه الغالب، وتلبية للضغوط األقوى، ولهذا فإنه عند صدوره يكون مكبًال بأغالل 
االنحياز لجانب على حســاب الجانب اآلخر، فإذا ما قوي ذلك الجانب واسترد عافية ضغوطه أعاد 
الكرة مرة أخرى وعدل ما سبق تقريره أو ألغاه، ثم يســتمر ذلك التداول التشريعي الوضعي قائماً 
باســتمرار تبدل األحوال وتغير األوضاع، واختالف المواقع، وهو شــأن المشــرعين من البشــر، أما 
ل وال يتبّدل، ولهذا كان الدوام من سمات تشريعه  المشرع الحكيم سبحانه فإنه يغير وال يتغير، ويبد

وال يصح استبعاده لذلك.
2 ـ إن تشــريعات البشر تفتقد النظر الصحيح إلى المســتقبل، وذلك أمر عادي في إطار 
قدرة من يصوغونها من البشــر، فليس لديهم من القدرة العلمية ما يســتطيعون به أن يخترقوا 
حجب الغيب ليعلموا ماذا ســيقع من األحداث واألحوال مســتقبًال حتى يتمكنــوا من معالجة ما 
يقومون بصياغته من قوانين، يفترض فيها أنها ال تحكم إال ما سيقع من األحداث بعد تطبيقها، 
فمجال عملها مقتصر على المستقبل؛ ألَن التشريع الوضعي ال يجوز أن يطبق على الماضي، وهو 
ما يعرف بمبدأ: (عدم جواز رجعية التشريع)، ولهذا فإن التشريع الوضعي كثيرًا ما يصدر وهو 
محفوف باآلمال الكبار التي تجزم بأنه ســوف يحقق ما يرجوه واضعــوه في قابل أيامهم، وفقاً 
لما يغلب على ظنهم عند صدوره، ثم ال تلبث األيام أن تطيح بتلك اآلمال، وتبدد هذه الظنون، 
حين يظهر من األحداث ما يحكم على ذلك التشــريع بالغربة، ويجعله مسخاً متحفياً بعيدًا عن 

حاجة الناس وقضاياهم.
وبالقطع فإن علــم اهللا ـ تعالى ـ ال تحده حواجز الزمان أو المكان، فهو ـ ســبحانه ـ ال يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في الســماء أو في األرض في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وإذا كان علمه 
مخترقاً حجب الزمان والمكان، يكون معرفة ما يقع في مســتقبل الناس أمــرًا محققاً له، ليس ظناً 
وتخميناً كما هو شأن المشرعين من البشر، ويكون اهللا وحده ـ سبحانه ـ هو األعلم بما يصلح أحوال 
ر لهم تشــريعاً يكون هو موئل األمل بالنســبة لهم،  الناس جميعاً في كلّ زمــان ومكان، فإذا ما قر

وذلك ما يفتقده التشريع الوضعي.
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وبهاتيــن الميزتين يســتبين أنه ال يصح عقًال، وال يســوغ منطقاً اســتبعاد صالحية التشــريع 
اإلســالمي ِلكُل زمان ومكان، وإلى أن يــرث اهللا األرض ومن عليها، ويكون مــن الخطأ الحكم على 
خلــوده وأبديته من الزاويــة التي ينظر منها إلــى اآلماد الزمنيــة القصيرة والمتقلبة للتشــريعات 

الوضعية.

خصائص التشريع تحبذ توجيه االستدالل الفقهي:
وإذا كان ذلك كذلك، يكون التجديد في الخطاب الدعوي اإلسالمي أمرًا ملحاً، بل أستطيع أن 
أجزم أنه ضرورة دينية قبل أن يكون حاجة حياتية؛ ألنه ســيكون هــو األداة التي تعكس ما يمتاز به 
التشريع اإلســالمي من عموم وأبدية وخلود، ومن دونه سوف يكون هذا التشريع محدود الزمان على 
غير ما قصده الشارع من إنزاله، نعم إن هجر ذلك التجديد يعني الحكم على اإلسالم بالسجن في 
مرحلة زمنية معينة أو مكان محدد، وتحنيطه فيه، ليكون تشريعاً متحفياً شأنه شأن التشريعات التي 
نقرأ عنها في العصور التاريخية الماضية، وهي جريمة لن يشّرف أي حريص على خير اإلنسانية أن 
يشارك فيها؛ ألَن اإلسالم رحمة عامة لإلنسانية كلها، وليس خاصاً بالمسلمين وحدهم، وما فيه من 
مبادئ الحق والخير والســالم، إنما هو للبشــر عامة، وليس لمن يؤمنون بــه خاصة، ويكون توجيه 
االســتدالل أمرًا الزماً، ومطلباً ملحاً، وهو مطلب ديني، والزم شــرعي، إلنزال الدين حيث يريد من 

أنزله، ولتحقيق هديه حيث يشاء من رسم طريق الهداية لعباده به.
وجوب التزام توجيه االستدالل بالمبادئ واألصول:

بيد أن توجيه االستدالل ال يجوز أن يكون المقصود من ورائه نسف المبادئ من أساسها، أو تغيير 
النصــوص وتبديلها، بل األصــح واألصوب أن تظل تلــك النصوص منزهة عن العبــث، وفي منأى من 
التحريف؛ ألنها ـ كما قلنا ـ ملك لإلنســانية كلها، ويكون المطلوب منه هو تطبيق تلك النصوص على 
نحو يالئم العصر ويستوعب النوازل، ويتسع للحكم على مستجدات العلم ومبتكرات السلوك ليبين لنا 
حكمها وفقاً لما يغلب على الظن أنه يصيب حكم اهللا ورســوله فيها، وهو لذلك يستغرق الفروع كلها، 
وأبواب الفقه جميعها، ليكون لتلك الفروع وهذه األبواب حظ مــن المعالجة المعاصرة التي تأخذ في 
االعتبار ما لحقها مــن تجديد وما ألم بها من تطويــر ال يجوز أن يتجاهله التشــريع األبدي الخالد 
الذي يؤمن أتباعه أن فيــه حكماً ِلكُل تصرف يحدث، ولكل واقعة مســتجدة، في إطار الفقه الدولي، 
وفقه المعامالت، وفقه األســرة، بل وفقه العبادات نفسه في األحكام التي اعترتها طوارئ التخفيف أو 

كشف الواقع المعاصر فيها ما يستوجب التيسير، أو تغيرت أسبابها أو علة أحكامها.
وذلك ما ســوف نبينه في المباحث اآلتية إن شاء اهللا، نســأل اهللا التوفيق والهداية، وما ذلك 

على اهللا بعزيز.
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توجيه االستدالل الفقهي يعني تطبيق األصول الشرعية وفقاً ِلما نزل به الوحي من غير تحريف 
أو تغيير على نوازل العصر، وما اســتجد في الحياة من وقائع، فهو نوع من االجتهاد المعاصر الذي 
يســتهدف إلحاق الفروع المســتجدة بأصولهــا، وذلك التحــاد العلة أو وجود وصــف يربطها بتلك 
األصول، وإذا َتم االتفاق على هذا المعنى، فال ضير أن يســمى تجديــدًا أو تطويرًا أو ما إلى ذلك 
من المسميات ما دام مضمونها قد ضبط بهذا المعنى الذي يحفظ للتشريع قدسيته واألدلة الشرعية 
حرمتها، فال يتّم التعامل معها بأســلوب يحرف معناها، أو يغير مبناها، أو يرهق ألفاظ تلك األدلة 
الشرعية بما ال تحتمله من المعاني التي تنافي داللتها، أو تجافي ما هو معلوم من فهم الفقهاء لها.

وفي نظرنا إن مــا اعترى حياة الناس من تطوير في ألوان التعامل وأســاليب الســلوك، وما 
م في العلم، وما نشــهده في وقتنــا الحالي من المكتشــفات الجديدة  حدث في عصرنــا من تقد
والمخترعات الحديثة، كلّ ذلك وغيره من شأنه أن يستحّث في الفقهاء والمجتهدين همة البحث، 
وقريحة االجتهاد والنظر إلســباغ الحماية الشــرعية على تلك المســتجدات، ومّد مظلة النصوص 
الشــرعية إليها لتشــملها بما يبين أوصافها الشــرعية وأحكامها الفقهية، وذلك أمر مطلوب، بل 
وواجب إذا لم نقم بفعله، فإن النتيجة سوف تكون سيئة في حق هذا الدين العظيم الذي ختم اهللا 
به كلّ رساالت الســماء، وأودع فيه ما يلبي حاجة البشــر في كلّ عصر وأوان، فإذا لم يتم إنزال 
أحكامه على مســتجدات الحياة ونوازل المعامالت، فإن ذلك ســيعني وجــود انفصام بين األحكام 
وتطبيقاتها في هذا التشريع العظيم، وذلك من شأنه أن يرسخ في أذهان الناس المقوالت الكاذبة 
من أعدائه بأنه ال يصلح للواقع، ويحدث شــرخاً كبيرًا بينه وبين واقع الحياة بالمخالفة ِلما أراده 
المشــرع العظيم له من أبدية وخلود، وليكون تجديد التناول ألدلته وســيلة لتحقيق هذا المقصود 
الشــرعي، تؤكد أن هذا الدين صالح ِلكُل زمان ومكان، وأن مقصد الشارع في ذلك حق ال مراء 

فيه، وواقع ال نكير له.
وحاجة الدراسات الفقهية إلى تجديد التناول وفقاً لمســتجدات العصر، وفقه الواقع ال تقتصر 
على أبواب محددة من الفقه اإلسالمي، أو قســم معين من أقسامه، ولكن تلك الحاجة تمتد لتشمل 
كلّ أبوابه، فقد عمت المستجدات كلّ تلك األبواب ولم يعد ثَمة باب في عصمة منها؛ ألَن الفقه يعني 
الوصف الشــرعي للواقع، وهذا الواقع متجدد ومتغيــر، بل غدا تجدده وتغيره متالحقاً وســريعاً ما 
يحدث منه في المســاء مــا يخالف ما كان موجودًا فــي الصباح، وهذا ما يقتضــي تغيير األوصاف 
الشــرعية وفقاً لتغير نوازلها. ومن فضل اهللا على الناس أنه قد جعل في أدلة التشريع من المرونة 
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والســعة ما يســتوعب ذلك التجدد المتالحــق، والتغير المتســارع، ويحكمه بما ييســر على الناس 
حياتهم، ويحفظ عليهم أمنهم، ويحقق لهم سعادة الدنيا وفالح اآلخرة.

نعم، لم يعد هناك باب يمكن أن يكون في منأى من رياح التجديد التي تهب على الناس صباح 
مســاء، وتجعل أســلوب الحياة مختلفاً عما كان عليه أســلوب حياة اآلباء واألجداد، فمــا بالنا بأهل 
العصور الســابقة والقرون الماضية. وإذا كان هؤالء السابقون قد أخذوا من التشريع بغيتهم وحققوا 
من خاللــه الصلة الوثيقة بخالقهم، فإن من حقنا ومن حق األجيــال المتعاقبة أن يكون لها مثل ما 
كان لســلفها الصالح حين رســم حياته على هدي الدين، فوجد فيه راحة لنفسه وتأميناً لمستقبله، 
وإســعادًا لحياته، ونجاة في آخرته، وال يجوز أن يكون الالحقون أقل حظاً من الســابقين في ذلك، 
وتأسيساً على ذلك، فإن نطاق التجديد في التناول ينبغى أن يتسع ليشمل كلّ باب يحتاج إليه، وكل 
مســألة اعتراها من التجديد ما يقتضي إعادة النظــر في حكمها وفقاً لتغير العلــة التي تم إعمال 
النصوص في ظلها، ولما كشف عنه الواقع من تغير طبيعة المســألة التي تم إسباغ الوصف عليها، 
حيث كان المتاح من العلم بها ال يســمح إال بإدراك جانب منها، فلما اتسع المتاح منها ظهرت فيها 
جوانب لو أن الذين وصفوها شــرعاً من قبل كانوا على علم بها لما ترددوا في تغيير حكمهم عليها 
إلى ما يجب أن يقال فيها بعد أن اتسع نطاق العلم بجوانبها، وفي ضوء هذا المعنى اجتهد السابقون 
في جل الفروع، وأدخلوا ما قدروا عليه من تجديد في جميع األبواب، فلم يخل باب من آثار تجديدهم 

في المعامالت، أو في العبادات، ولنضرب أمثلة توضح ما يقال:
ففي مجال العبادات: تطاول تجديد التناول إلى مســائل كثيرة اختلف أســلوب العمل فيها عما 
كان موجودًا في عهد الرســول ژ وصحابته وتابعيهم والمســلمين من بعدهم جيــًال بعد جيل حتى 
يومنــا هذا، وكان تجديــد التناول مرهوناً فــي وجوده ومبنــاه بمقدار ما أتيح لهم من مســتجدات 
عصرهم وظروف واقعهم، حتى وضعوا لنا القاعدة المعروفة: «ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان»، 

وفي إطار هذا تناولوا بالتجديد كثيرًا من أمور العبادات، وذلك كما يلي:
(1) مواقيت الصالة: حدد النبّي ژ مواقيت الصالة فيما رواه اإلمام مســلم عن عبد اهللا بن 
عمرو أنه ! قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صالة المغرب ما لم يغيب الشفق، وصالة العشاء إلى 
نصف الليل األوســـط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشـــمس»(1)، ذلك ما 
حددته الســنة، فهل يطلب من كلّ مصل إذا جاء وقت الظهر أن يقف في الشمس لينظر ما إذا كان 
قد انتعل ظلــه أم ال، ثم يؤذن للصــالة أو يصليها؟! وإذا جاء وقت العصــر أن يقف ثم يقيس ظله 

رواه اإلمام مسلم في صحيحه، راجع: مختصر البغا، رقم 205؛ وابن ماجه في سننه، المرجع السابق، رقم 667.  (1)
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ويبحــث ما إذا كان يوافق طوله أم ال؟! ثم ماذا يصنع إذا كانت الشــمس قد حجبها غيم أو ضباب 
فلم ينســل منها شعاع يجعل لألشياء ظًال؟!، أو كان المســلم في بالد يكثر فيها الضباب كلندن وما 
يعلوها من البالد القابعة في أحضان الدائرة القطبيــة، وهنا يكون امتثال مطلوب الحديث بالتقدير 
وابتكار األجهزة التي تضبط ذلك التقدير، كالحســابات الفلكية، والساعات المائية أو غير المائية 
ا تتفتق عنه ابتكارات العصر في تقدير الوقت وحســابه، فإذا ما نظر المسلم في الساعة، وطالع  ِمم
الوقت في النتيجة، كان ذاك إيذاناً بأن ذمته قد شــغلت بالعبادة ويحاســب علــى ذلك من ربه في 

صالته وصيامه، وذلك نوع من تجديد التناول ال يخالف ما ورد النّص عليه في السنة الشريفة.
(2) األذان للصالة: هو اإلعالم بدخــول وقت الصالة بألفاظ مخصوصــة، ويحصل به الدعاء 
لصالة الجماعة، وإعالن شعائر اإلسالم، وهو واجب أو مستحب على سبيل الكفاية، لقول النبّي ژ : 
«إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم خياركـــم»(1)، وعليه يأثم أهل الجهة إذا لــم يقم فيها من يؤذن 
للصالة، كما أن في األذان أحكاماً تتعلق بالمؤذن مثل أن يكون مسلماً عاقًال مميزًا رجًال، وأن يكون 
باللغة العربية عند غير الشــافعية، وترتيــب ألفاظه وتواليهــا، ونية األذان باعتبــار أنه عبادة من 
المؤذن، كما يســن عند األئمة أن يتولى إقامة الصالة من أذن، وهذه األحكام تتعلق بالمؤذن، وهو 
شــخص مكلف يوصف فعله بالحل والحرمة، فما الحكم إذا لم يوجد مــن يعرف األذان أو ال يقدر 
عليه؟! وإذا تم األذان بواسطة شريط مسجل، يراعى فيه كلّ ضوابط األذان وسننه وآدابه ومكروهاته 
ا يقتضيه  فهل يجزي عند عدم القدرة عليه أم ال؟! إنه يجزي ويكون اإلعالن عن دخول الصالة به ِمم

الواقع، إذا لم يوجد من يقوم به أو وجد ولم تتوافر فيه شروط القيام به.
(3) صالة الخوف: وصالة الخوف مشــروعة باتفاق الفقهاء في الســفر والحضر للخوف من 
العدو في الحرب أو غيره، وقد ورد النّص عليها في قول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % 
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3
H G F E D C B ﴾ [النســاء: 102]، ومبنى صالة الخوف قائم على أن 
العدو معلوم الجهة لهم، ولذلك فإن الجنود ينقســمون صفين أو فئتين بحسب موقع كلّ سرية منهم 
على أرض المعركة، بحيث إذا هم صف بالركوع والسجود كانت أعين الصف اآلخر على العدو، فإذا 
فرغ األولون من ركوعهم وســجودهم حلوا محل اآلخرين في مراقبة العدو ليقوموا بالركوع والسجود 

مثل الذين سبقوهم.

 ƒ رواه أبو داود في ســننه، عن ابن عباس، راجع: سنن أبي داود، 156/1، طبعة الحلبي. وفي رواية عن مالك بن الحويرث  (1)
قــال: أتيت النبي ژ أنا وصاحب لي فلما أردنا االنصراف قال لنــا: «إذا حضرت الصالة فأذنا وأقيما»، رواه ابن ماجه في 

سننه، راجع: مختصر البغا، رقم 979.
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وأســلوب الحرب الذي فصل الفقهاء عليه صالة الخوف قد تغير فلم يعد للعدو جهة محددة 
ـه لن يهجم إال منها، وأصبحت الطائرات قادرة علــى االقتحام من أية جهة من  يمكن الجزم بأنـ
دون أن تقوى أجهزة الرقابــة الرادارية على مالحقتها أو التنبه لجهــة قدومها، ومن ثم لم يعد 
لرقابــة المصلين معنــى، ولهذا يكون األصح عند اشــتداد الخــوف أن يصلي كلّ واحد بحســب 
اســتطاعته راجًال أو راكباً مســتقبًال القبلة أو غير مســتقبل لها يومئ بالركوع والســجود كيفما 
أمكن، ويســقط عنه من أركان الصالة ما عجز عنه، وهو المأثور عن بعض الصحابة كابن عمر، 

كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

(4) صالة المطلوب والطالب: والمطلوب هو المطارد من العدو الذي يفر هارباً منه، فإذا أراد 
الصالة وهو يفر حال جريه صلى باإليماء ولو ماشياً إلى غير جهة القبلة، وطالبه مثله في الحكم(1)، 
وقد تغير حال الطلب، كما تغير حال المطلوبيــن، وأصبحوا قادرين على التخفي في أحراش الجبال 
بما ال تســتطيع أعتى قوات البحث في العالم أن تعثر عليهم، ولــم يعد الطلب جرياً على األقدام أو 
فــرارًا في الطرقات، فهــل يصلي المطلوبون فــي أحراش أفغانســتان باإليماء، أم ال بــد من إتمام 
الصالة؟! األصح إتمام الصالة وال يجزئهم اإليماء أو ترك اســتقبال القبلــة، ولو صلوا كذلك لما 

قبلت صالتهم لمخالفتها لهيئة الصالة وشروطها وخروج الترخيص في هيئتها عن غايته.

(5) في الطب النبوي، وهو التداوي طلباً للشفاء وحفظاً للصحة: حث عليه النبّي ژ فقال: 
«تداووا فما من داء إال وجعل اهللا منه شفاء»، وثبت أنه ژ التمس العالج لنفسه، فاحتجم وأعطى 
الحجام أجره(2)، والحجامة إحداث جرح في جانب من الرأس ليخرج منه الدم، فيهدأ البدن ويسكن 
األلم، ولم يكن اســتخدامه للحجامة مقصودًا بذاته كعمل مخصوص، بل بداللته وهو طلب التداوي، 
بما أتاحه العصر من وســائل الجراحة والعالج، ولو تقدم الطب ووصــل إلى مثل ما وصل إليه في 
أرقى بالد العالم يكون طلبه والتداوي به هو المقصود من داللة حديث الحجامة، فإذا ما قام طبيب 
يّدعي أنه من المتمســكين باإلســالم في عصرنا، ويزعم أنه يعالج بالحجامة أو بالكي إحياء لتلك 
ــنة النبوية، يكون مسيئاً لإلســالم، ومســتهيناً بأســرار اهللا في خلقه، ومتالعباً بأرواح الناس  الس
ــنة النبوية إنمــا يتحقق إذا التمس الشــفاء بأحدث  ومســتخفاً بالنفس اإلنســانية؛ ألن مقصود الس
منجــزات العصر في الطب والــدواء، فماذا تفيد الحجامة أمام ما وصل إليه اإلنســان من أســرار 
البدن باألجهزة الدقيقة، واألبحاث العميقة؟! ويكون توجيه االستدالل في الطب النبوي بما يستوعب 
تحديــث الطب، ومواكبة بحــوث العصر، وليس بالتزام عيــن ما كان يعالج به في عصور اإلســالم 

أصلها ما رُوي عن عبد اهللا بن أنيس حين بعثه النبي ژ في طلب خالد بن سفيان الهزلي، راجع: سنن أبي داود، 315/1.  (1)
رواه ابن ماجه في سننه، راجع: مختصر سنن ابن ماجه للبغا، رقم 3481.  (2)
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األولى، من أبوال اإلبل والكــي بالنار، وتناول حبة البركة، أو الحجامــة، فالداللة في تلك األفعال 
إنما هي داللة حال، وليست داللة على التزام األعيان، بل إن الحجامة قد تكون حراماً إذا أدت إلى 
ا يغلب في شأن تعاطيها تلوث الجرح بالميكروبات، ففي مثل  انتقال العدوى بالفيروســات، أو كان ِمم

تلك الحاالت وأمثالها، سيكون من يعالج بها كالمستجير من الرمضاء بالنار وهذا ما ال يجوز.

(6) وفي فقه الجنائز: الســنة في الدفن أن يوارى الميت بطن األرض، بما يستر بدنه ويحفظ 
ـه قبر فيحترم  بمقدار شــبر، أو ما يعرف به أنـ كرامتــه وال يجوز أن يرتفــع القبر عــن األرض إال
وال يهــان، وقد امتأل باطن األرض بالميــاه الجوفية في كثير من البالد كمصــر وغيرها حتى طفت 
العظام النخرة والجثث البالية على ســطح المياه داخل القبور في بعــض المناطق، فهل يبقى حكم 
الدفن كما هو، أم أن ما اســتجد في الحيــاة من أمر لم يكن في الحســبان يقتضي تغيير الحكم، 
فيجوز رفع القبر عن األرض، كما يجوز وضع الجثة فيما يحفظها ويمنع تسرب المواد المتحللة منها 
إلى المياه الجوفية فيلوثها ال ســيما وقد اشتدت حاجة األحياء إليها، ذلك ما نرى أنه يتعين توجيه 

االستدالل إليه.

(7) والسنة في تشـــييع الجنازة حملها على األعناق والسير بها، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 
القول بكراهة الركوب فيها لحديث ثوبان أن النبّي ژ : «أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، 
فلما انصرف أتي بدابة فركب»، فلما ســئل قال: «إن المالئكة كانت تمشـــي فلم أكن ألركب وهم 
يمشـــون، فلما ذهبوا ركبت»، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم(1)، وخرج رســول اهللا ژ مع جنازة 
رجل يسمى: «ابن الدحداح» ماشياً ورجع على فرس، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح(2)، واألحناف 
وإن كانوا يقولون بأنه ال بأس بالركوب، لكنهم قالوا: إن المشي أفضل منه، وقد بنيت تلك األحكام 
على وقوع المقابر في أحضان المباني، فماذا لو كان الحال على ما هو عليه في القاهرة اآلن، حيث 
تبتعد المقابر عن المباني بعشــرات الكيلو مترات التي يتعذر الدفن معها إال بالركوب. فهل سيكون 
حكم المشــي كما كان عليه، وهل ســيظل حكم الركوب كما كان، ما أظن ذلك، بل أرى أنه سيتغير 

بمقتضى موجبه المحقق لمقصود الحكم وهو سرعة الدفن وتيسيره.

(8) وفى باب الزكاة: يتحــدد الوجوب فيها بالمكلف المالك للنصاب، وهو الشــخص الطبيعي 
الذي حباه اهللا بالعقل وكلفه به، ولم يكن الشــخص المعنوي قد عرف بعد، حيث لم يكن قد وجد 
في وقت تشريعها أشــخاص معنويون كالشــركات والمؤسســات االقتصادية الكبرى وغيرها، واليوم 
أصبحت تلك الشخصيات هي التي تستأثر بالنشــاط االقتصادي والمالي، فهل تكلف بإخراج الزكاة 

راجع: التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور ناصف، 359/1، طبعة صوت األزهر.  (1)
المرجع السابق، ص 358.  (2)
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أم ال؟! أرى أنهــا تكلــف، وال يقال إنها جملة مــن المبانــي والتجمعات المادية التــي ال روح فيها 
وال عقل، والتي ال يعتريها التكليف بالواجبات الشرعية ومنها الزكاة، لذلك فإن الوجوب سيقع على 
المسؤولين في تلك المؤسسات عن االلتزامات المالية؛ ألَن إخراج الزكاة سيكون واجباً عينياً عليهم 
من تلــك الجهة؛ ألنهم بعد أن اختصوا بالقيــام على والية هذا الثغر العام أصبحوا مســؤولين عنه 

أمام اهللا، فيتعين اإلخراج عليهم لذلك.

(9) وفي مصارف الزكاة: يجب إخراج الصدقة للفقير والمســكين، إذ هما من ضمن مصارفها 
المنصــوص عليها في اآليــة (60) من ســورة التوبة، ولقــد كان المعهود عند تشــريعها أن الفقير 
والمســكين إذا أخبرا عن حالهما فإنهما يصدقان ويعطيان حظهما مــن الصدقة، وال يجوز نهرهما 
ا اليوم فقد تغير الوضع، وأصبح التســول  [الضحى: 10]، وأم ﴾ n m l k ﴿ :لقول اهللا تعالى
احترافــاً ومهنة، وله عصابات تجيد حيــل النصب وأالعيبه، وتقدمت أســاليب التدليس على الناس 
بادعاء المرض، أو حمل األطفال، أو جمع األموال لتكفين الفقراء، أو عالج المرضى، أو النداء على 
سكان األدوار العليا بمكبرات الصوت، فهل يظل األمر على ما كان عليه من إحسان الظن بمن يدعي 
الفقر والمســكنة، أو هؤالء الذين يطاردون الناس في اإلشــارات والطرقات، وأمام المســاجد وفي 
الســاحات، أم أن األمر يقتضي تنظيماً يمنع هذه الفوضى، ويرشــد أموال الزكاة لتؤدي عمًال نافعاً 
في حياة المسلمين، ويحول بينهم وبين ضالل فئة محترفة للتسول تريد تكريس تلك األموال لإلنفاق 

على شهواتها؟!

 x w v u ﴿ :(10) وفـــي الصيام: يجب الصيام برؤية هالل الشــهر بقولــه تعالى
y ﴾ [البقــرة: 185]، وقولــه ژ «صوموا لرؤيته وأفطـــروا لرؤيته»(1)، والرؤيــة من األلفاظ 
 À ¿ ¾ ½ ﴿ :المشــتركة بين النظر بالبصر، والعلم بالبصيرة، ومــن األخير قوله تعالى
Â Á ﴾ [النســاء: 105]، أي بما جعله اهللا رأياً لك، وليس المراد بما تنظره بعينيك. وإذا أريد بها 
في الصيام الرؤية البصرية ألدى ذلك إلى اختالف المطالع، واختالف المسلمين معه ما بين مفطر 
وصائم، الختالف مؤثرات الرؤية البصرية على مســتوى اإلقليم اإلســالمي الواحد، حتى قال بعض 
الفقهاء: إن اختالف المطالع يمكن أن يقع بين بلدين بينهما مســافة قصر، وذلك كالقاهرة وطنطا 
مثًال، فهل يتصوّر هذا في وقتنا الذي أصبح الواحد فيه يرى ويسمع ما يفعله غيره في أقاصي الدنيا 

في نفس لحظة وقوعه.
إن الرؤية المقصــودة في الحديث هــي الرؤية العلميــة، بدليل أن الصيام يجــب بها، حيث 
ال يتصور أن يرى كلّ مكلف الهالل بعينيه فذلك أمر متعذر، بل مســتحيل في حق الكافة؛ ألَن منهم 

رواه األربعة عن ابن عمر، راجع: التاج الجامع، ج 2، ص 54.  (1)



فقه النوازل وتجديد الفتوى112 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

المسن، ومنهم األعمى، ومنهم الذي ال يرى أكثر من موضع قدميه، فلو كان المقصود بالرؤية هي 
الرؤية البصرية لَما تحقــق الوجوب في حقهم، وهذا ما لم يقل به أحد مــن الفقهاء، وإذا كانت 
الرؤية علمية يكــون العثور على الهالل في بلد أو موافقته للحســابات الفلكيــة حجة على كلّ بالد 
الدنيا لتيســر العلم به لحظة العثور عليه بكل وســائل العلم المنظورة والمســموعة، ويكون القول 
باختالف المطالع اجتهادًا فقهياً تغير واقعه، وأصبح اتحاد المطلع هو القول الذي يجب أن يلوذ به 

جميع المسلمين.

(11) وفي باب الحّج: أوجب اهللا حج البيت الحرام لمن اســتطاع إليه ســبيًال، فقال سبحانه: 
﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمــران: 97]، واالســتطاعة حددهــا النبّي ژ 
بالزاد والراحلة، فمن ملك زادا وأجرة السفر يكون مســتطيعاً، وذلك فيما رُوي عن أنس ƒ قال: 
قيل: يا رســول اهللا، ما الســبيل في قول اهللا تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾؟، قال: «السبيل هو 
الزاد والراحلة»(1)، فجعل االستطاعة منوطة بهما، حتى علق الوعيد على ترك الحّج بهما فقال: «من 
ملـــك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اهللا ولم يحج، فال عليه أن يموت إن شـــاء يهودياً، وإن شـــاء 

نصرانياً»، رواه الترمذي(2).
ولو ترك الباب مفتوحاً أمام كلّ من يملك الزاد والراحلة ليســافر إلى البلد الحرام الجتمعت 
الدنيا كلها فيه، ولعل ذلك هو الذي يظهر وجه الحكمة من دعوة نبي اهللا إلبراهيم حين قال ـ كما 
حكاه عنه القرآن الكريم ـ : ﴿ _ ` g f e d c b a ﴾ [إبراهيم: 37]، 
فقال أفئدة مــن الناس، ولو قال أفئــدة الناس لتكالبــت الدنيا عليه فيموتوا من شــدة الزحام، 
وال يتحقق المقصود الشــرعي من زيــارة البيت، ولهذا أصبــح من الواجب تحديد نســبة أعداد 
الحجاج من كلّ بلد إســالمي، حتى ال يؤدي ترك األمر من غير تحديد، إلــى تكالب الناس على 
المكان فال يســعهم، ويموتــون تحت أقدام بعضهم، ومــن ثم ال يكون من وقع خــارج أعداد تلك 
النســبة مســتطيعاً رغم أنه يملك الزاد والراحلة، وال يكون واقعاً تحــت الوعيد النبوي لمن ترك 

الحج وهو مالك لنفقاته.
٭ ٭ ٭

رواه الترمذى وأحمد، التاج الجامع، المرجع السابق، ص 109.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
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حين نزل اإلســالم لم تكن له أدنى مشــكلة مع اآلخرين؛ ألنهم ـ رغم اختالفهم معه وتكاتفهم 
لمحاربته ـ لم يكن يعتريهم أدنى شــّك في صدقه، أو صدق الرسول العظيم الذي بعث به، فقد كان 
عنوانــاً للصدق ومثًال أعلى فيه، حتى إنــه قال لقومه ذات يوم، وهو في بداية دعوته، وهم في أشــد 
التحفز للقضاء عليها: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيًال بسفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم؛ 
ألَننا ال نشــك في صدقــك، وما جربنا عليــك كذباً قط، قــال: «فإني نذير لكـــم بين يدي عذاب 
شـــديد»(1)، وإذا كان الصدق منهج رســالة، فإنها ال يمكن أن تتصادم مع اآلخرين؛ ألنها لن تكون 
مخادعة لهم، ولــن تمارس أســاليب التدليس معهم، ولقد كان اإلســالم مع صدقــه، ديناً يخاطب 
الفطرة، وينشد الحق، ويصف أفعال الناس بالقسطاس، والعدل، والموضوعية، وما كان له، وهو في 
تلك المكانة من التجرد والحرص على مصلحة اإلنسانية كلها، والعمل على رقيها ونهضتها واستتباب 
األمن فيها، أن يكون عدوًا ألحد، أو أن يكون ألحد عداوة معه، ولهذا انتفت فيه حساسية التعامل مع 
اآلخرين، وانتفى تماماً الحرج من التواصل معهم، فهم في بناء أحكامه إخوة للمسلمين في اإلنسانية 
إذا رغبوا عن أن تقوم بينهم الروابط الدينية، ويكون لهم مع اختالف الدين ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهــم، من دون أدنى انتقاص لحقوقهم، أو نيل من الكرامة اإلنســانية المقــررة لهم، والتي أثبتها 
الشارع الحكيم لكافة بني البشــر في قوله تعالى: ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلسراء: 70]، وألن اإلسالم 
خير لإلنســانية كلها، وليس للمسلمين وحدهم، لم يكن من أصول دعوته أن يكره أحدًا على الدخول 
فيه؛ ألَن الخير ال يكره عليه أحد، والنعمة ال يحمل عليها إنســان، أطلق للبشــرية كلها حق الدخول 
فيه، أو اإلعراض عنه، قــال L K J I H G ﴿ : 4 ﴾ [الكهف: 29]. وكان من أحكامه 
 Ñ ﴿ :ه ال يجوز إكــراه أحد على الدخول فيه، وجاء فــي القرآن الكريمالبينــة وأصوله القاطعة أن
Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ﴾ [البقرة: 256]. وألن اإلســالم نور اهللا وهو الذي يهدي لنوره من 
يشاء، كان على القائمين بنشر دعوته أن يرفعوا أيديهم عن إكراه أحد للدخول فيه، أو أن يكون إباؤه 
اإلسالم، وامتناعه عنه سبباً لغمط حقه أو النيل من مكانته، أو أن يتخذوا من اختالف الدين مدخًال 
لقطع ما يجب أن يكون بينهم وبين غيرهم من تواصل إنســاني، وتعاون علــى البر والتقوى، وليكون 

ذلك التواصل اإلنساني بديًال للصلة الدينية التي أوجب اإلسالم أن تكون قائمة على كامل االختيار.
هذا الذي نقرره في مستهل التقديم لدراسة اليوم ليس كالماً إنشائياً، أو تعبيرًا عاطفياً يمليه 
الحب لهذا الدين العظيم، ذلك الحب القائم على علم بصير بما فيه من خير لكافة البشر، ولكنه 

صحيح البخارى، كتاب التفسير، سورة الشعراء.  (1)
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ــنة، ففي القــرآن الكريم يقول اهللا  هو الذي يفهم يقيناً من أدلة الشــريعة الغراء في الكتاب والس
 \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ :تعالــى
ر الشارع الحكيم سبحانه في هذا القول الكريم األساس لحقوق  [الممتحنة: 8]. فقد قر ﴾ ̂  ]

غير المسلمين، وهي ـ وفقاً له ـ ال تقل عن الحقوق المقررة للمسلمين بل تزيد؛ ألَن األمر بالقسط 
في اآلية الكريمة إذا كان يقصد من ورائه وجوب العدل على المسلمين في التعامل مع حقوقهم، فإن 
كلمة البر الســابقة لها، تفيد العدل معهم وزيــادة؛ ألَن البر هو ما يزيد علــى الواجب في الوفاء، 
والبر لم يجب في اإلسالم إال للوالدين ومن على منوالهما في الفضل والكرم كاألساتذة والمربين، 
وهو يعني أداء الواجب وزيادة، فإذا كان الواجب يقتضي أن أؤدي ألحد والدي مائة جنيه، فإن البر 
به يقتضي أن أؤدي له مائة وعشرًا أو عشرين أو مائتين ألعبر عن بري به، ومع غير المسلمين يكون 

البر كذلك، إنه يعني درجة زائدة من العطاء في المحافظة على حقوقهم.
نة النبوية تفيد األخبار الصحيحة أن رسول اهللا ژ قال: «أنا أكرم من وفى بذمته»(1)،  وفي الس
وهو ‰ يقصد حقوق غير المســلمين المقررة في ذمته، وذمة أمته لهم، كما تفيد أنه نفسه سوف 
يكون محامياً عن حقوق غير المسلمين أمام اهللا يوم القيامة، يقول ژ : «من ظلم معاهداً أو كلفه 
فوق طاقته، فأنا حجيجه يـــوم القيامة»(2)، والمعاهد هو غير المســلم، والحجيــج هو المخاصم 
المدافع أو المحامي في المطالبة بحقوقه، وتوالت األخبار النبوية الصحيحة قوالً وفعًال في الداللة 

على هذا المعنى اإلسالمي الواضح كفلق الصبح.
ولهذا كان التواصل اإلنســاني مع غير المســلمين منهجاً ســلوكياً له ژ ، وســنة عملية ألمته 
ال يجوز لهــم التنكر لها، فلم يفرق بين مســلم وغيره في حق، ولم ينظر لغير المســلم ـ ولمجرد 
مخالفته للمسلمين في الدين ـ نظرة تشوبها الريبة أو يدخلها الشك، أو يتصل بها الكره أو الحقد 
من قريب أو بعيد، بل كان العطف هو أساس تعامله معهم، والحرص عليهم هو أسلوبه الواضح، َيُدلّ 
ـه ژ حين هم بالهجرة من مكة إلــى المدينة بعد أن بيت المشــركون النية الغتياله  على ذلك أنـ
وشرعوا في التنفيذ، وأصبحت حياته مطلوبة لهم، فيما يمكن اعتباره بلغة العصر أخطر ظرف أمني 
يمر به، واحتاج في تلك الرحلة الشاقة والمحفوفة باألخطار إلى من يرشده في الطريق ما بين مكة 
والمدينة، لوعورة مســالكه وتشــابه جباله ووديانه، وكثرة شــوارده التي يمكن الدخول فيها، اختار 
لتلك المهمة الخطيرة رجًال غير مسلم، اسمه عبد اهللا بن أريقط، كان على دين قومه، ولم يكن قد 
أســلم بعد(3)، ولم يمنعه من هذا االختيــار للقيام بتلك المهمة الخاصة أنه لم يكن مســلماً، بل إن 

أخرجه البيهقي، راجع: نيل األوطار للشوكاني، ج 7، ص 13، طبعة الحلبي.  (1)
رواه أبو داود في سننه، راجع: الخراج ألبي يوسف، ص 125، دار المعرفة ـ ببيروت.  (2)

صحيح البخاري، ج 5، ص 66، مطبعة عبد الرحٰمن محمد.  (3)



أ. د. عبد اهللا مبروك النجار 115توجيه االستدالل الفقهي الستيعاب المستجدات

اختالف دينه لم يشكل هاجساً أمنياً، يشير باســتبعاده من القيام بتلك المهمة التي يمثل أدنى قدر 
من خطــأ التقدير فيها خطورة على اإلســالم ودعوتــه ال يمكن تالفيها، وكان أســاس هذا االختيار 
وقوامه كفاءة غير المســلم ونزاهته وما عرف به من األمانة التي تحفظ األســرار، وتصون األقدار، 

وليس شيئاً آخر.
ذلك على المستوى السياســي، أما على المســتوى االجتماعي، فقد كانت صلته بغير المسلمين 

صلة الصهر الوفي، والقريب البار، والجار األمين.
لقد ربطته بأقباط مصر صلة المصاهرة مع الســيدة مارية القبطية، فلم يترك تلك الصلة من 
دون وفــاء بحقها، وقيــام بواجبها، فأوصــى بأهل مصر كلها خيــرًا مراعاة لخاطرهــا، ووفاء لحق 
المصاهرة التي ربطته بهم، روى اإلمام مســلم في صحيحه عن أبي ذر ƒ أن رسول اهللا ژ قال: 
«إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن 
لهم ذمة وصهراً»(1). ومن ثم صارت مصاهرته لتلك الســيدة القبطية سبباً للوصية بقبط مصر، بل 

والوصية بمصر كلّها مراعاة لخاطرهم وتوثيقاً لصالت القربى والود معهم.
وتسأله أسماء بنت أبي بكر الصديق حّب رسول اهللا ژ وخله الوفي وصديقه الصدوق، وهي أخت 
زوجته عائشة # قائلة: «يا رسول اهللا، قدمت علّي أمي وهي راغبة مشركة، أفأصل أمي، قال لها ‰ : 
«نعم صلي أمك»(2)، وما كان أمره ألســماء # بــأن تصل أمها إال قياماً بواجــب الوفاء لصلة القربى 
التي تربط أســماء بأمها، وتصل أســماء به، فهي أخت زوجته عائشة، وعائشــة هي أم المؤمنين التي 
ال تنفك عنها صفتها إلى يوم الدين، ومن ثم كانت صلته بأسماء مؤبدة كذلك، ولم يمنع اختالف دين 
أمها من وفائــه بحق القرابة معها، وأما عن قيامه بحق الجوار، فلم يكــن اختالف الدين مانعاً له من 
ا يكدر الصفو  القيام بحقوق الجيــرة، ولم يمنعه من الوفاء بتلــك الحقوق ما يثيره اليوم البعــض ِمم
وينشــر الحقد، ويبــث الكراهيــة، فقد روى البخــارى عن أنس ƒ قــال: «كان غالم يهــودي يخدم 
النبّي ژ فمرض فأتاه يعوده، فقعد عند رأســه فدعا له بالشــفاء والهداية، وطلــب منه أن يكون من 
المســلمين فنظر الولد إلى أبيه اليهودي وكان حاضرًا عند زيارة الجــار األمين لجاره، فقال له األب 

اليهودي: أطع أبا القاسم»(3)، وهذا َيُدلّ على ما كان بينه وبين جيرته غير المسلمين من بّر وصلة.
وكان يشــارك أهل الذمــة أفراحهــم وأتراحهم، ففي األفــراح كان يهنئ أهل الذمــة بالزوجة 
والولد، وقدوم الغائب والشفاء من المرض والســالمة من المكاره، ونقل اإلمام أحمد عنه عبارات 

صحيح مسلم، راجع مختصر البغا، المرجع السابق، رقم 1749.  (1)
رياض الصالحين للنووي، تحقيق االلبانى، رقم 330، المكتب اإلسالمي.  (2)

رياض الصالحين، المرجع السابق، رقم 905.  (3)
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مأثــورات في مثل تلك المناســبات، مثل: أكثــر اهللا مالك وولدك، وكتب لك الســالمة في صحتك 
وبدنــك(1)، وأمثال ذلك من العبارات التي تتعلق بشــخصه، وال تتعدى إلى مــا يفيد التطرق لدينه، 

ليقولها المسلم لغير المسلم.
كما كان يعزيهم في األحزان عند وفاة أحبابهم وخالنهم، ونقل اإلمام ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة آثارًا تدلّ على مشروعية ذلك، وما يقال فيه من العبارات ومنها: ال يصيبك إال خير، أو عليك 
بتقوى اهللا والصبــر، أو أكثر اهللا مالك وولــدك وأطال حياتك وعمرك، أو أحســن اهللا عزاءك، أو 

أخلف اهللا عليك(2)، ليقولها المسلم لغير المسلم حين يشاركه العزاء.
وفي المجال السياســي كان يخاطب ملوك غير المســلمين بأدب َيُدلّ على أن الكمال من خلقه، 
واألدب من شــيمته، والتواضع من ســجاياه، فحين أشار على المســلمين بالهجرة إلى الحبشة، قال 
لهم: اذهبــوا إليها فإن فيها ملكاً ال يظلم عنــده أحد أبدًا، فوصفه بلقبه، ونســب له من العدل ما 
يســتحقه مع أنه كان نصرانياً، وحين خاطب المقوقس وصفه بأنه عظيم القبــط، فبدأ أول مكاتبة 
ا خاطب كســرى قال: «من  د رســول اهللا إلــى المقوقس عظيم القبط»، ولَم بينهما بقوله: «من محم
د رسول اهللا إلى كسرى عظيم فارس»، وفي رسالته األولى إلى هرقل قيصر الروم قال له: «من  محم
د عبد اهللا ورســوله إلى هرقل عظيم الروم»(3)، ومن يتأمل في مباني تلك األلفاظ النبوية على  محم
قلتها، يدرك مدى ما فيها من ثراء المعاني التي تفيض باألدب والرقة والســماحة، والمحافظة على 
أقدار الرجــال وإنزال كلّ مخاطب في المنزلة التي يســتحقها، وبما يجعلنا نتســاءل في تعجب عن 
المصدر الذي يتمســك به أولئك الذين أبدلوا بهذا األســلوب الســلوكي الراقي فــي لغة الخطاب 
الدينــي الدولي، بمثل تلك األســاليب المتدنية التــي أصبحت تمثل لغة معاصــرة في التخاطب مع 
اآلخرين، حتى أوشك الناس من فرط اتساع تداولها أن يترسخ في أذهانهم أنها هي اللغة الصحيحة 
في هذا المجال، مــع أنها لغة خاطئة ويلفها العــوار في مبناها ومعناهــا، والمقاصد التي تتوخاها 
والبواعــث التي تنطلق منها، كمــا أنها ال تعبر إال عن فهم خاطئ وغرض خبيــث، أو ـ على األقل ـ 

فإنها ال تعبر إال عن رأي قائليها، ولو حاولوا أن يجعلوا لها أساساً إسالمياً أو إسنادًا دينياً.
وفي تصورنا المتواضع أن الســبب فيما شاب انحراف الخطاب الدعوي في المجال الدولي عن 
جادة الصواب، الذي رســمته ســنة النبّي ژ يرجع إلى ما ران على أحداث التاريخ اإلســالمي من 
طوارئ المواجهات العسكرية، وما ارتبط بها أو تخلف عنها من تصريحات وتصرفات عدائية تفرزها 

طبيعة المواجهات الحربية والظروف النفسية التي تحدث فيها.

ابن القيم: أحكام أهل الذمة، ص 157 وما بعدها، دار الكتب العلمية.  (1)
المرجع السابق، ص 158 وما بعدها.  (2)

نة، 2/ 357 وما بعدها، دار القلم بدمشق. د. محمد أبو شهبة، السيرة النبوية في ضوء القرآن والس  (3)
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وقد بدأ تأثير الظروف النفســية للدعاة والفقهاء يبدو واضحاً منذ القرن الســادس الهجرى، 
وتحديدًا في غضون هجوم التتار على العالم اإلسالمي، وما صاحبه من فظائع عقمت األيام والليالى 
عن مثلها، حتى سقطت بغداد سنة 656هـ ، وسقط المسلمون بسقوطها في براثن إرهاب غير مسبوق، 
حيث لم يبق التتار على قيمة، ولم يرعوا إلنســان حرمة، فقتلوا النســاء والرجال واألطفال، وشقوا 
بطون الحوامل، وقتلوا األجنة، ولم يقف طوفانهم المدمر عند العراق، بل أخذ يمتد ليبلغ الشام ثم 
يتوجه صوب مصر، وهو يتلمظ كالوحش الهائج في غطرســة اللتهامها، وبعد أن تحفز هوالكو لذلك 
برســالته المهينة التي بعث بها إلى السلطان المســلم «قطز» ويقول فيها: «من هوالكو ملك الملوك 
شــرقاً وغرباً، عليكم بالهرب وعلينــا بالطلب، فــأي أرض تؤويكم، وأي طريــق تنجيكم، وأي بالد 
تحميكم، فما لكم من سيوفنا خالص»(1)، وقد تزامن مع تلك األحداث الدامية على العالم اإلسالمي 
تزايد نشاط الفتن الداخلية والنعرات الطائفية التي يزداد نشاطها عادة في أتون مثل تلك الظروف، 
من جراء التطرف الديني الموجود لدى اتباع كلّ ملــة، وافتقاد الوعي الوطني، حيث لم يكن ذلك 
الوالء إبــان تلك الفترة داخل حدود معروفــة يمارس دوره من خاللها، ويربط بيــن أبنائها بأواصر 
الصلة التــي تجمعهم في الملمــات، وتناديهم في المســرات، وليجد ضعاف النفــوس ضالتهم في 
التعاون مع هؤالء الذين اعتدوا وأســاؤوا واحتلوا وقتلوا لقاء غنــم تافه، أو جعل مالي حقير، وألقت 
تلك األحداث المؤسفة بظاللها العدائية القاتمة على المجتهدين وأهل الفكر والفقه من المعاصرين 
لها في تلك الحقبة، فظهرت في مصنفاتهم وآثارهم العلمية التي تضم فتاواهم أو توصيفهم لمآسي 
زمانهم، وما قرروه في ضوء السياســة الشــرعية المالئمة لمواجهة األخطار المحيطة بهم، خاصة 
فيما يتعلق بالصلة بينهم وبين غيرهم، وظهرت األقوال التي تخّص غير المســلمين بملبس معين، أو 
مظهر اجتماعي محدد، أو تحظر عليهم بناء الكنائس أو دور العبادة، وذلك لظروف الحرب القائمة 
والمخاطــر الحالة، وكأســلوب وقائي موقت لتســيير دفة النشــاط اليومي في المجتمــع إبان تلك 
المواجهات الكفيلة بــأن تفرق بين األخ وأخيه، بــل بين الولد ووالده، وليس بيــن من يختلفون في 

الديانة وحدهم.
ولم يقتصر األمــر على ذلك، بل أدى إلى تنامــي األفكار التي تعمق فجــوة الخالف والعداء، 
وذلك من خــالل التطبيقات الخاطئة ألحكام «الــوالء والبراء»، أي الوالء هللا ورســوله وللمؤمنين، 
والبراء من المشــركين، وقــد ألحق التطبيــق الخاطئ لتلك األحــكام بهم، أهل الكتــاب من غير 
المسلمين، حتى غدت تلك التطبيقات موجهة قصدًا لشــيوع العداء والفرقة والحقد لمجرد اختالف 
العقيدة، وقطع جســور التعاون أو التواصل مع غير المسلم في جل أنشــطة الحياة، بل التحذير من 
التشــبه بهم، أو اإلقامة في بلدهم أو مشــاركتهم في مناســباتهم، وقد يكون الخطأ في تطبيق تلك 

ابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى، إعالم العرب (5)، مكتبة مصر بالفجالة.  (1)
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األفكار وهذه المقوالت مبنياً على رأي ضعيف، أو نقًال من تلــك التي احتوت عليها المصنفات التي 
أفرزتها المواجهات العسكرية، أو ألفت في غضونها، وجرى نقلها إلى األجيال الالحقة في الدراسة 
أو التعليــم، كما وجدت لها في الرأي القائل: بأن األصل في عالقة المســلمين بغيرهم هي الحرب، 
وليس الســالم، أساســاً قوياً لرواجها، وســندًا كبيرًا في إشــاعتها، مع مخالفة ذلك الرأي لألدلة 
الصحيحة من المعقول والمنقول، وشاع في ظلها ذلك التقسيم الفقهي للبالد، أو ما يعرف بالدور، 
إلى دار إســالم، ودار حرب، حتى لكأن الذين قالوا بهذا التقسيم من الفقهاء لم يتصوروا العالقة 
بين المســلمين وغيرهم إال من منطلق الحروب المســتمرة والمواجهات التي ال تنتهي، بل إن بعض 
الباحثين لم يتورع عن تفسير األدلة ولّي أعناق ألفاظها لتدل على ما يريد أن ينتصر له بغير حق، 
وذلك كقولهم بتأييد المواجهات العســكرية بين المســلمين وغيرهم إلى ما ال نهاية، ومعاملة غير 
المسلمين بالعنف والفظاظة، وذلك من خالل فهمهم الخاطئ لقول اهللا تعالى: ﴿  ! " # 
[التوبــة: 123]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
حتى قال قائلهم: إن على المســلمين أن يظلوا شــاهرين ســيوفهم في وجوه من يجاورونهم من غير 
المســلمين، فال يتفرغون لزراعة أو صناعة وال ينفرون لعلم وغيره من أنشــطة الحياة، ليظلوا في 
حرب مع من يلونهم حتى ينهزموا ويخضعوا لسلطان المسلمين، مع أن داللة اآلية ال تتجاوز التنظيم 
العســكري لصفوف المســلمين إذا فرض عليهم الجهاد من غيرهم، ودفاعاً عن النفس حتى يـردوا 
التعدي أو يجنح المعتدون إلى السلم، وليس من داللتها أن تظـل السيوف مشرعة إلى ما ال نهاية؛ 
ألَن ذلك يعني هجر كافة أوجه النشاط اإلنســاني والتفرغ للحروب، فيختلف المسلمون عن غيرهم، 
أو يعتمدوا عليهم في أمور معاشهم، ثم ينتهي األمر إلى أن يهزموا أنفسهم بأنفسهم ويكون مصيرهم 

بأيدي غيرهم، وذلك هو المراد من فكر العباد.
لقد تطورت العالقات الدولية، وأصبح العالم أشــبه ببلد واحد يأتلف من جملة أفراد، واألفراد 
هنا هم الدول التــي تتمتع كلّ دولة منها بحقها في الســيادة وتقرير المصيــر، بما ال يجوز فرض 
الرأي عليها بالقوة أو ارتكاب أي فعل يمس ســيادتها أو كيانها أو أمنها، أو مقومات حياتها، وذلك 
يقتضي أن يكون هناك خطاب إســالمي يتواءم مع تلك المفاهيم المستجدة، وألن تلك المواءمة هي 
التي تتفق مع أصول اإلســالم الصحيحة، وســنة النبّي ژ وذلك على نحو ما رأينا، وهو ما يوجب 
إعادة النظر في أحكام الوالء والبــراء ليتم تطبيقها في إطار العالقــات الدولية المتكاملة، وليس 

وفقاً للنظرة الفردية القاصرة.
لقد تغيرت ظروف المواجهات التقليدية في عدائها بين المسلمين وغيرهم، وال يجوز أن تكون 
الثقافة الفكرية التي نشأت في أحضان تلك المواجهات مادة أساسية في تشكيل العقل اإلسالمي، 
أو تحديد الهوية في مجال المعامالت الدوليــة، كما أصبحت العالقات الدولية محكومة باتفاقات 
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ومعاهدات تنظم العالقة بين كلّ دولة وأخرى على أساس الحق والواجب، واإلسالم يدعو المسلمين 
إلى ضرورة الوفــاء بحقوق تلك االتفاقات، وواجب هذه العقود، وذلــك في محكم كتابه حين قال 
 ® ¬« ª ﴿ :[المائــدة: 1]، وحين قــال ﴾ ̂  ] \ [ Z  ﴿ :اهللا تعالــى
¯ ° ± ﴾ [اإلســراء: 34]، ولهذا تجب صياغة لغة الخطــاب الدولي بين الدول المختلفة 
وفقاً للسياســة النبوية الرشــيدة، ومحو آثار الكراهية التي تســربت إلى المصنفات الفقهية من 
خالل المواجهات الحربيــة؛ ألَن أحكام الحــروب موقتة، وهي ال تصلح ألن تكون أساســاً ألحكام 
دائمــة، وإذا كانت تلك الظروف قــد تغيرت، فمن المعقول أن تتغير األســاليب التي نشــأت في 
أحضانها، وال يجــوز أن تكون تلك التطبيقات العارضة عائقاً من دون إعمال ما قرره الشــارع في 

كتابه لغير المسلمين من قسط وبر.
إن عالقة الــدول ببعضها لم تعــد عالقة بين دارين، دار إســالم ودار حــرب، بل أصبحت 
محكومة باتفاقات دولية، وتجمعها مؤسســة واحــدة هي هيئة الدول أو األمــم، ولهذا أصبح من 
األوفق أن تسمى العالقة عالقة «عهد»، وذلك ما ال يأباه النظر الفقهي الصحيح، وينبغى توجيه 
االستدالل في الخطاب الدولي على ضوء ذلك، ليحكمه أسلوب راق، ولغة متحضرة تعكس إنسانية 
اإلسالم وشــمول رحمته للبشــرية كلها، والجهاد لم يشــرع إال لحماية المقومات اإلسالمية من 
التعدي عليها، ولهذا ال يجوز دق الطبول له من دون أن تكون تلك المقومات قد أقيمت على غرار 
ما فعله غير المســلمين وأكثر، يجب أن يكون للمســلمين بنية حياتية من الصناعات والعلم الذي 
يتيح لهم أن يواجهــوا غيرهم، إذا اقتضت الظروف بما هو موجود لديهم من ثمار العلم والبحث 
واالختراع، أما أن ترتفع العقائر بالســباب والتحقير، وتدمير مبنى هنا أو هناك، أو قتل جماعة 
في الشــرق أو في الغرب، من دون استعداد حقيقي للمواجهات الشــاملة، فإن ذلك من شأنه أن 
يثير الوحوش الضارية علينا ونحن ال نملك فــي مواجهتها ما نقوى به على درء خطرها، والجهاد 
ما شرع لمجرد القتل والعداء، ولكنه شرع لحماية المصالح اإلسالمية العليا، فعلى الذين يرفعون 
عقيرتهم به، ويســتثيرون حفيظة الدنيا كلها ضد اإلسالم أن يقيموا تلك المصالح أوالً، ليوجدوا 
ما يدخلون تلــك الحروب العالمية ألجله، عليهم أن يصنعوا الخيــر، ثم يفكروا في حمايته، وفي 
إطار تلك المفاهيم يجب إعادة النظر في الخطاب الدعوي الدولي اإلسالمي، بما يحقق مقصود 
الشارع في أن يكون اإلســالم خيرًا لإلنســانية كلها، ولمثل هذا يجب أن يعمل العاملون وينشط 

المخلصون.
٭ ٭ ٭
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من المالمح التي تبرز رحمة التشريع اإلسالمي أنه أقام نظام المعامالت على اليسر والتوسعة 
التي تتيح للمســلمين أكبر قدر من حق االختيار والتصرف في ناتج سعيهم وكدهم وعملهم المالي، 
وعائد ما يملكونه من األشــياء واألموال حتى ينشط تبادل المال، ويجد الناس في ظل تلك السياسة 
اإلسالمية الرشيدة ما يشجعهم على بذل أقصى طاقاتهم لبناء حياة كريمة يستطيعون بها أن يكونوا 
ندًا ألعدائهم، وال يضطرون في يوم ما ألن يمدوا أيديهم لهم طالبين منهم صدقة أو إحســاناً، فإن 
اليد العليا عند اهللا خير من اليد الســفلى، ولن تكون للحياة قيمة إذا ركن اإلنسان فيها إلى الدعة 
والتواكل وقضاها من دون سعي وحركة حياتية تبث النشــاط في كافة أروقة الوجود اإلنساني، ولن 
يكون للســعي والنشاط قيمة، إذا كان ناتج سعيه ســيؤول إلى الجمود، وينتهي إلى الضياع والركود 
بســبب تحجر العقل ورتابة التفكير وتبلد الــرؤى، وجر الحاضر إلى اْلماضي، وليس االستشــراف 

باْلماضي إلى المستقبل.

أساس المعامالت في التشريع اإلسالمي:
وفى سبيل تحقيق هذا المقصد اإلسالمي، ومن أجل إحياء الهمة للعمل، وتجديد العزم لإلنتاج 
والبناء، أعطى الشــارع لألفراد في المعامالت قدرًا كبيرًا من حق االختيار بين البدائل التي تيســر 
عليهم تبادل األموال، وتشــبع فيهــم روح التملك وتلبية دواعي الطبع وفقاً للمســتوى المنشــود في 
الحياة. فجعل المعامالت قائمة على المصلحة المتبادلة بين األطراف وفقاً ِلما يرتضونه، وفي حدود 
المبادئ العامة التي رسمها لهم الشــارع، وهي أن يكون التعامل قائماً على الرضا الكامل واالختيار 
التام، حتى ال يؤول المال العام أو مال إنســان إلى آخر بغير األسلوب الشريف الذي يريده الشارع 
لعباده، وحتى ال يكــون للغش واالحتيال والكذب والتدليس والغصب وجود في الســاحة االقتصادية، 
 D C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :فقال سبحانه
G F E ﴾ [النســاء: 29]، فحــرم أكل أموال النــاس بالباطل كالغش والغصــب، وأمثالهما من 
التصرفات المحظورة، وقال النبّي ژ : «ال يحل المرئ من مال أخيه إال ما طابت به نفســـه»(1)، 
والنفس ال تطيب بالمال إال إذا كان صاحبه قد بذلــه عن رضا كامل واختيار صحيح قائم على علم 

وبصيرة، أو ما يسمى االختيار البصير.

نيل األوطار للشوكاني، ج 8، ص 172.  (1)
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الرضا أصل في المعامالت:
والرضا الذي جعله اهللا أصًال للتبادل ال يعدو أن يكون نشــاطاً إنســانياً، لكنه يجمع في طياته 
كافة مظاهر نشــاط اإلنســان التي تأتلف من الجانبين المادي واألدبي في الحيــاة، فهو قائم على 
إرادة تتولد داخل اإلنســان، وتنشــأ بين حشــايا القلب، وعمل ظاهر يتواءم مع اتجــاه تلك اإلرادة 
إيجابــاً وقبوالً، وأخذًا وبذالً، ولهذا كان الرضا أثرًا لتكريم اهللا لإلنســان حيــن قدر فيه ما يعتمل 
بداخله من إرادة، وحمى حقه فيها مــن أن يعتدي عليها اآلخرون بما يكبلهــا، فيجعل صاحبها تابعاً 
ال رأي له، أو أن يهــدروا ما تتوجه إليه فيحكموا على صاحبها بالموت األدبي واإلهمال، فأوجب على 
 \ [ Z  ﴿ :المؤمنين جميعاً أن يفوا بوعودهم، وأن يحترمــوا تعاقداتهم، بقوله تعالى
 e d c b a ` _ ^ ] ﴿ :[المائدة: 1]. وقال ســبحانه ﴾ ̂  ]
[النحــل: 91]. ومــا وجــوب   ﴾ q p o n m lk j i h g f

الوفاء بالعقود والعهود إال ترجمة الحترام إرادة اإلنسان، ومظهرًا من مظاهر تكريم اهللا لإلنسان.

دور اإلرادة في العبادات والمعامالت:
واإلرادة فــي العبادات وفعل الطاعات تمثــل ركن النية التي ال تصح العبــادة بدونها، وال تقبل 
الطاعة مــع افتقادها، ولذلك كانت النية هــي الفيصل بين العادة والعبادة، أمــا مجالها في نطاق 
المعامالت، فإنه يرد في إطار نشــاط إنساني يأتلف من حقوق الناس، ويغلب عليه طابع االختصاص 
الفردي، الذي يجعل من يتصرف فيه صاحب والية عليه ورأي نافذ فيه، ولهذا أعطاه الشارع مجاالً 
واســعاً للحركة، وميداناً فســيحاً للنظر وإبداء الــرأي واتخاذ القرار، وذلك من مقاصد الشــريعة 
المعروفــة وأصولها المقررة، فقــد روى اإلمام أحمد وغيــره أن علياً بن أبي طالــب ƒ قال: «يا 
رســول اهللا، إذا بعثتني في شيء أأكون كالســكة المحماة، (أي المعدن الذي يســك عليه النقد فال 
يتغير وال يتبدل ويجمد على ما هو عليه أبدًا)، أم أن الشــاهد يرى ما ال يــرى الغائب؟!»، فقال له 

النبّي ژ : «بل الشـاهـد يرى ما ال يراه الغائب»(1).
وفي نظرنــا أن هذا الحديث يعد المدخــل المعاصر لتجديد التناول في فقــه المعامالت، فهو 
يعني بوضوح أن مراعاة المصلحة لها شــأنها في مجال التعامل، ويسمح بالتصرف ووزن األمور وفقاً 
لمقتضيات عصرها وأوانها وزمانها ومكانها، ما دام الشــخص في مكان تدعو ظروفه إلى التصرف 
قبــل أن تضيــع الفرصة من بيــن أصابعه، فيكون قــد فّرط في أمر مــا كان ينبغــي أن يتهاون في 

تحصيله، ولم يكن بد من أن يتصرف وفقاً لما تقتضيه المصلحة، وهذا ما تدعو إليه الشريعة.

اإلمام أحمد، المســند، 83/1، المطبعة اليمنية؛ والسلسلة الصحيحة لأللباني، رقم 1904؛ والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،   (1)
64/3، طبعة بيروت.
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توجيه الداللة على ثمة فقه الواقع:
وعلى ضوء هذا المقصد اإلسالمي األســمى عدل كثير من قدامى الفقهاء عن كثير من األحكام 
التــي كانت مقررة بنصوص شــرعية، لتغير علل تلك األحكام وفقا لظــروف العصر، بل إن عمر بن 
الخطاب نفســه، قد عدل عما كان متبعاً في عهد النبّي ژ ، وفي خالفة أبــي بكر، وهو الذي كان 
مطبقاً لمدة سنتين من خالفته في مسألة وقوع الطالق الثالث، إذا طلق الزوج زوجته بالثالث فقال 
لها: «أنت طالق ثالثاً»، حيث كان الحكم الثابت لذلك في عهد الرســول ژ وســنتين من خالفة 
ـه يقع طلقة واحدة، فلما رأى عمــر أن الناس قد اعتادوا على ذلــك وأصبح الطالق الثالث  عمر أنـ
كالمضغة في األفواه، إذا غضب الزوج من زوجته أو أراد أن يشغب عليها أطلق عليها الثالث طلقات، 
كما يطلق العدّو على عدوه كلّ ما في سالحه من ذخيرة، وهي ظاهرة باتت تشكل في عهده استهانة 
بعالقة الزوجية، وخروجاً عن األدب في معاملة المرأة، والتفافا على ما ســنه الشارع إليقاع الطالق 
من أحكام قرر أن يمضي الطلقات الثالث عليهم، فأمضــاه عليهم وتغير الحكم فيه عما كان مقررًا 

في عهد النبّي ژ وأبي بكر من قبله(1).

: ̂ عمل عمر وعلي 
وهذا الحكم نفســه قد تغير بعد ذلك، بــل إنه قد تغير في عهدنا الحالــي، حيث اختار قانون 
األحوال الشــخصية في مصر ما يخالف رأي عمــر، وعاد إلى الرأي الــذي كان معموالً به في عهد 
النبّي ژ وعهد أبــي بكر، وأصبح حكم الطــالق الثالث يقع طلقة واحدة، وذلــك لتغير المقتضى 
الذي من أجلــه غير عمر ƒ الحكم، وظهور مصلحة جديدة أفصح عنهــا الواقع المعاصر لم تكن 
موجودة من قبل، وهذه المصلحة كشــفت عما في الحكم الســابق من مفاســد ال يمكــن درؤها أو 

القضاء عليها ِإال بحكم جديد.
واإلمام علي ƒ غيــر حكماً كان ثابتاً في عهــد النبّي ژ والخلفاء الثالثة الذين ســبقوه، وهو 
ـاع، فقد كان اإلنســان إذا دفع لصانع شــيئاً ليصنعه له مثل الخيــاط والنجار والحداد  تضمين الصنـ
وأمثالهم من ذوي المهن الحديثة فتلف هذا الشيء ال يضمن قيمته لصاحبه، حيث كان الحكم المستقر 
في ذلك منذ عهد النبّي ژ والخلفاء الثالثة الذين ســبقوا اإلمام علياً أن الصانع ال يضمن إذا تلف 
الشــيء تحت يده؛ ألَن يده عليه يد أمانة واألمين ال يضمن؛ ألنه محســن ومتفضــل في قبوله إصالح 
الشيء وتصنيعه، ولم يصدم صاحبه برفض قبوله بعد أن سعى إليه به، ورجاه فيما ينشده، واهللا تعالى 

يقول: ﴿ w v u t s ﴾ [التوبة: 91]، ولهذا كان من الثابت أن األمين ال يضمن.

رواه مســلم وأبو داود وأحمد، راجع: التاج الجامع لألصول في أحاديث الرســول للشــيخ منصور ناصف، 340/2، طبعة صوت   (1)
األزهر.
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وقد كان جريان الحكم بعدم تضمين الصناع ِلما تحت أيديهم من األشــياء التي تقدم بمبادرة 
من أصحابها واردا، على أســاس ما فشــا في الزمن الذي قيــل فيه من خوف على أمــوال الناس، 
وحرص كلّ صانع على حفظ ما يقدم له من أشــياء بما ال يقلّ عن محافظته على األشــياء المملوكة 

له، فكان ضياع ما يقدم لهم بقصد الصناعة أو اإلصالح أمرًا نادرًا، أو على األقل غير وارد.

تغير االجتهاد بتغير النوازل:
ا تغير الزمان وتبدلت األحوال وفســدت أخالق الصناع، وفشــا فيهم ما فشــا في أيامنا من  َفلَم
إهمال في المحافظة على أموال الناس، واستهانة بما يقدم لهم، وكثر التلف والضياع، حتى غدا أمرًا 
مزعجاً للناس، غيــر اإلمام علي ƒ الحكم من عدم الضمان إلى الضمان الذي يقبل النفي، بمعنى 
أن الصانع إذا أثبت أنه لم يقصر في حفظ المال، أو أن هالكه حدث بســبب ال يد له فيه وال يرجع 
إلى تقصيره إليه، َفِإنهُ ال يضمن، وهذا الحكم نفسه قد اعتراه التغيير مرة ثانية إلى ما هو أشد في 
تضمين الصنــاع من قبل أبي حنيفة حين وجد أنهم قد ازدادوا إهمــاالً، ولم يردعهم تقرير الضمان 
مع إعطائهم حق نفي المســؤولية عنهم بإثبات أنهم لم يهملوا ولــم يقصروا، فرأى تضمينهم مطلقا 
طالما حدث التلف أو الهالك والشــيء تحت أيديهم، وذلك على أساس ما عم زمانه من شدة إهمال 
الصناع، حتى غدا إهمالهم عمال يحتاج إلى تشديد أحكام المسؤولية عليهم، ولو لم يرد عليهم حكم 
التشــديد في التضمين، لكان ما يؤخذ منهم أكًال ألموال النــاس بالباطل، لكن هذا الحكم قد تغير 

بسبب تغير مقتضاه، وبتغيره انقلب ما كان باطال إلى حق واجب والتزام مقرر(1).
وعثمان بن عفان ƒ قرر حكما خالف فيه داللة السنة في مضمونها، حين أجاز التقاط المال 
علــى أن يبيعه ويعطى ثَمنه لصاحبه مع أنه ليس مملوكا له، وليســت له والية التصرف فيه، وذلك 
خالفا لما قــرره النبّي ژ وأبو بكر وعمر، فقد روى البخارى: «أنه ‰ ســئل عن ضالة اإلبل هل 
يلتقطها من يراها؟»؛ فنهى عن ذلك(2)، ومبنى هذا الحكم النبوي قد جاء على وفق ما كان شــائعاً 
في عهده من األمان الذي عم كافة المخلوقات، فلم يكن ثمة خشــية علــى ناقة ضالة، حيث كانت 
تترك تروي الماء وترعى الكأل، وجرى الحكم على ذلك حتى خالفة عثمان، فلما رأى أخالق الناس 
قد تغيرت، ودب دبيب الفساد إلى تصرفاتهم، أمر بالتقاط األموال ومنها ضوالّ اإلبل وبيعها، وحفظ 
ثمنها إلى أن يظهر صاحبها، وما ذهب إليه كان مبنياً على مراعاة وقته ومعايشة زمانه وما فشا فيه 
مــن أخالق جديدة ونــوازل طارئة، رعايــة للمصلحة العامة، وإعماالً ِلما قصده الشــارع من يســر 

الشريعة وعمومها(3).

د. محمد سالم مدكور، المدخل للفقه اإلسالمي، ص 266، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية.  (1)
راوه مسلم، راجع: مختصر البغا، رقم 1060.  (2)

المرجع السابق نفسه، والدكتور مصطفى الزرقاء، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد، ج 2، ص 933، مطبعة طبرية بدمشق.  (3)
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فقه التابعين يؤكد مراعاة النوازل:
وقد درج التابعون على منوال ذلك النهج التشريعي اإلسالمي القويم، فأفتوا بجواز التسعير مع 
ره  مصادمته ِلرضا البائع في بذل سلعته مقابل الثمن الذي يروقه، وخالفا ِلما كان النبّي ژ قد قر
من النهي عن التسعير، وقد حدا بهم إلى هذا التغيير في الحكم ما اعترى أخالق التجار من جشع 
جعلهــم ال يقنعــون بالربح القليل، فــأراد التابعــون أن يعالجوا ذلــك الخلل الطــارئ في األخالق 
والســلوك، وذلك بتحديد ســقف معين ال يجــوز لتطلعات التجار إلــى الربح أن تتجــاوزه، ورعاية 

لمصلحة الطبقات التي ترزح تحت خط الفقر من التالشي والضياع(1).

وقد ســلك التابعون نفس هذا المسلك في باب الشــهادة، حيث كان من المقرر في بابها جواز 
شــهادة األب البنه، واألخ ألخيــه، وأحد الزوجين لآلخر، وذلــك بناء على عدالة الشــاهد وأمانته 
وخشيته هللا، وإيثاره لرضاه عن رضا المخلوقين، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه، وكان رائدهم 
في ذلك قول اهللا تعالــى: ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + , 
 < ; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / . -
= <? @ M L K J I HG F E D C B A ﴾ [المجادلة: 22]، 
 UTS  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :تعالــى وقوله 
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
ا تغير الزمان في عهدهم، وتفوق  [التوبة: 24]. َفلَم ﴾ l k j i h gf e d
حّب الدنيا في قلوبهم على العمل لآلخرة، ورجحت كفة حّب األبناء على كفة حّب اهللا ورسوله آثروا 
رضا أبنائهم وأزواجهم وذوي قراباتهم على رضــا خالقهم، وأصبحت صفة العدالة التي كانت ثابتة 
لهم يحكم الفطرة في خطر عظيم، إن لم تصبح في خبر كان، ولهذا أفتى التابعون بخالف ما كان 

مقررًا لهم من قبول شهادتهم لثبات عدالتهم وقالوا بعدم جواز شهادتهم لبعضهم.

، وأصبــح اآلباء أعمياء في حــّب أبنائهم  وطم وقد ازداد هــذا الداء في حياتنا حتــى عم
وذويهم، حتى إنهــم ليحرضونهم على الغــّش الجماعي في االمتحانات، ويقدمون لهم الرشــا 
ليفوزوا بالوظائف واالختصاصات، وهــو ما يقتضي تغيير الحكم ليس برّد شــهادتهم لهم، بل 
بمعامالتهــم بنقيض قصدهم، وحرمان من يحرضه أبوه على شــّر، من الفــوز بما حرضه عليه 
حتى ال يكافــأ المخطئ بخطأه، وال يســتفيـد الجاني مــن جنايته، ومبادئ األحكام الشــرعية 

ال تمنع من هذا(2).

ابن تيمية، الحسبة في االسالم، ص 14 وما بعدها.  (1)
األشباه والنظائر، البن نجيم، ص 229، طبعة الحلبي عام 1968م.  (2)
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وجرى مثل ذلك من التابعيــن في عمل القضاة، حيث كان من الجائز أن يقضي القاضي على 
ة ورعه وغلبة تقواه لربه، فلما تغير الزمان وتفشــى الفساد تغير هذا الحكم، وأصبح  قريبه لشــد
من المتعين علــى القاضي التنحي عنــد نظر القضايا التــي يكون أحد أقاربه طرفــا فيها، حتى 
ال يتهم في حكمه، وحتى يصون سمعة القضاء عن القيل والقال، وغدا ذلك من الثوابت القضائية 

في القوانين المعاصرة.

غاية التجديد مواكبة الواقع:
وقد حدا بهم إلى القول بجواز حكم القاضي على قريبه فيما مضى قوة إيمان القاضي وشجاعته 
في اْلـَحقّ، وأنه لم يكن يخشــى فــي اهللا لومة الئم، حتى روي أن خصومــة وقعت بين علي بن أبي 
طالب وهو أمير المؤمنين، وبين رجل يهودي على ملكية درع، ورفعا خصومتهما إلى القاضي شــريح. 
فطلب من علي الشــهادة، فاستشهد بمواله قنبر وابنه الحســن، فقال له القاضي شريح: أما شهادة 
ا شــهادة ابنك الحســن لك فال أجيزها، وكان رأي علي جواز شهادة االبن  موالَك فقد أجزتها، َوأَم
ألبيه، فلم يكتمل نصاب الشــهادة في إثبات حقه فخســر دعواه. وخضع لرأي القاضي وسلم الدرع 
ا جعل اليهودي يعجب من نقاء تلــك العدالة، ومضى يقول: أمير المؤمنين يخضع مثلي  لليهودي، ِمم

للقاضي، ورضي بحكمه، صدق واهللا ِإنهَا درعه وسلمها له، ثُم أعلن إسالمه ونطق بالشهادتين.
ا تغير الزمان وضعفت قوة العزيمة في ساحات التقاضي رأي الفقهاء أن يعصموا المنصب  َفلَم
من الشــبهات وأن يرتفعوا به عن الظن والتهمة، فغيروا األحكام وفقا لما يقتضيه العصر، ويتفق 

مع األيام(1).
ــا انطوت عليه تلك المقدمة التــي آثرنا أن يكون مدخًال يمهد لدراســة تجديد  ويبدو جليا ِمم
الخطاب في فقه المعامالت، أن هذا التجديد كان ســنة فقهية مســتمرة على امتداد تاريخ التشريع 
منذ عهــد الصحابة @ وتابعيهم وتابعــي تابعيهم حتى وقتنا هذا، وأن ذلــك التجديد كان ضرورة 

دينية قبل أن يكون حاجة حياتية، وإن كانت األخيرة هي مبعث وجوده، وسر المصير إليه.

توجيه الداللة ال يجوز أن يتجاهل أدلة الشريعة:
ولم يكن ذلك التجديد افتئاتا على أدلة الشريعة ومصادرها، وال يجوز أن يكون كذلك، ولكنه 
موافــق ِلما تقتضيه تلك األدلة، وفي ضوء ما يشــير إليه معناها، ومن فضــل اهللا أنه قد أودع في 
أصل تلــك المصادر وقمتها وهو القرآن الكريم من العطاء الجزيــل ما يكفي كلّ جيل، وأفاض في 
رصيد معانيه بما يجعل كلّ عصر يجد نفســه فيه، ومســتظًال به وليس بعيدًا عنه، أو مختلفاً معه، 

المرجع السابق، ص 247، جامع الفصولين، ج 1، ص 26، ص 133، المطبعة األزهرية.  (1)
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ولهــذا قالوا عن اختــالف األحكام في كلّ عصــر: «ِإنهُ اختــالف عصر وزمــان، ال اختالف حجة 
وبرهان»، أو أنه اختالف األزمان وفساد األخالق، حتى وضع الفقهاء قاعدة: «ال ينكر تغير األحكام 

بتغيّر األزمان».
ونفس الدواعي التي اقتضت تغيير األحــكام وفقا لتغير زمانها ومكانها موجودة في عصرنا على 
نحو أشّد وبأســلوب أقوى؛ ألَن التطور التي تشهده الدنيا اليوم في شــهر، كانت تشهده فيما مضى 
خالل دهر، وأصبحت المكتشــفات العلمية المعاصرة أمرا ملحا يقرع آذان المجتهدين، ويدق أبواب 
الفقهــاء ليجدوا لها حكما تســتظل بــه، ويضفي عليها وصفا تضــاف إليه، وما لــم يفعل الفقهاء 
والمجتهدون ذلك، فإنهم ســيكونون قــد ارتكبوا جريمة انتهــاك حرمة الدين باالمتنــاع عن تبيين 

أحكامه، واستجالء وجوه دالالته، واستخراج ما احتواه من عطاء ِلكُل جيل.
وتجديد الخطاب في مجال فقه المعامالت يقتضي بيان وجوه ذلك التجديد وحدوده في إطار 
أبواب المعامالت المالية في التشــريع اإلسالمي، ال ســيما ما يتعلق منها بالنشــاط االقتصادي، 
واألســس التي يقوم عليها، ومن أهمها مفهوم الغرر الذي يتخذ منه الذين يحاربون كلّ رأي جديد 
في مجال التعامل االقتصادي ذريعة إلعــالن حربهم على التجديد والمجددين، ووصم كافة النظم 
االقتصادية التي تعمل في مجال اســتثمار المال، بأنها أنشــطة محرمة، مــن دون بحث عن حلول 
اقتصادية تنتشــل األمة من وهدة الفقر الذي أرهــق كاهلها وكاد أن يذل عنقهــا، وتنقذ ماليين 
الشــباب الضائعين في غياهــب البطالة والفقــر، وحماية تلك األعراض مــن االنحراف والضياع 
ومستقبل أمة من التالشــي واالختفاء، واقتصر النشاط على الحجج الكالمية، والمعايير اإلنشائية 
وســرقنا النقاش والجدال بعد أن هجرنا العمل والبناء فنسينا أنفســنا حتى قاربت السفينة التي 

نمتطيها أن تستقر في القاع.

الذين جددوا وجوه الداللة لم يخالفوا النصوص:
لم يكن عمر بن الخطاب ƒ حين منع سهم المؤلفة قلوبهم مخالفاً للنص القرآني القاطع في 
تحديد مصارف الزكاة الثمانيــة، ومنها المؤلفة قلوبهم، ولكنه كان يعمــل هذا النّص بما يتفق مع 
مقصد الشارع وما تغياه من إنزاله، والغاية المقصودة منه هي مصلحة اإلسالم والمسلمين المتمثلة 
في دفع أذى المشــركين والمناوئين، وإطفاء ما في قلوبهم من الحقد المتأجج على اإلسالم ودعوته 
ببذل هذا الجعل المادي لهم، حتى يقعوا أســارى إلحســان المســلمين فيســتحوا منهــم فقد جبلت 

النفوس على حب من أحسن إليها، ويتقي المسلمون شّر كيدهم وتدبيرهم في الخفاء بذلك.
ومعنى بذل مال الزكاة ألعداء المســلمين تأليفاً لقلوبهم أنهم في موقف يســتطيعون به الكيد 
ــا يدبرونه لهم، فإذا تغيــر الوضع وأصبح  واألذى، وأن المســلمين في وضع يخشــى عليهم فيه ِمم
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المسلمون في قوة ومنعة ال يؤثر فيهما كيد المشــركين أو تدبيرهم تكون علة إخراج الزكاة لهم قد 
تالشت، وإذا تالشــت علة الحكم فإنه يتالشــى معها، ِلما هو مقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا 

وعدما، وقد فعل عمر ذلك(1).
وما فعله هو الفقه والصواب الذي يصادف عين المصلحة ويصيب مقصد الشــارع؛ ألن اهللا لم 
يذكر أشــخاصا بذواتهم وأعيانهم، َوِإنَما ذكر وصفا هو التأليــف، فيرتفع الحكم بارتفاعه، ولو لم 
يفعل ما فعله لــكان بذل المال عند عدم وجود علة بذله حمقا وســفها وإتالفا لــه في غير منفعة، 
فيكون مثله كمثل من ينفق المــال في المهاوش المحرمة، وهل إذا فعــل عمر ذلك يكون قد خالف 
كتاب اهللا تعالى، أم يكون قد أصاب عين ما يهدف إليه هذا الكتاب الكريم؟ بالقطع إنه لم يخالف 
كتاب اهللا، َوِإنَما وافقه أحسن الموافقة، وقد فعل عمر مثل ما فعله في سهم المؤلفة قلوبهم في كثير 

من األحكام الفقهية المأثورة عنه حتى صار له فقه خاص به.
كما أن عثمان ƒ لم يخالف سنة النبّي ژ الصحيحة والتي رواها البخارى ومسلم في النهي 
عن التقاط اإلبل الضالة، وأمره بتركها لحالها ترعى الكأل المباح، وتشــرب الماء القراح، وتسرح 

وتمرح إلى أن يقع عليها صاحبها.

عمل الرسول في أمور الدنيا معلل بالمصلحة المعاصرة:
ـه يالئم أخالق النــاس في وقته وما درجــت عليه من  والرســول ژ لم يقل مــا قاله، إال ألنـ
المحافظة على مال الغير وعدم االقتراب منه، وتعفف كلّ إنســان عن أن يقترب من مال لم يباشــر 
أسباب تملكه المشروعة، فكان المال السائب في حفظ، وكانت اللقطة في أمان حتى يلقاها صاحبها 

أو تعود إلى حيث كانت.
أما في زمن عثمان فإن تلك األخالق قد تغيرت، ودب فيها دبيب الفســاد الذي دفع الناس إلى 
التطاول على أموال غيرهم واالستيالء عليها بغير حق، ولم تسلم اللقطة أو غيرها من ذلك التطاول، 
فلو سار على منوال، كان متبعاً من قبل ألدى ذلك إلى استمرار الفساد الحاصل من انحراف أخالق 
النــاس، وكان لزاما أن يتغير الحكم لمنعــه وبالمخالفة التامة لما كان مقــررًا فيه من قبل، فأمر 
بالتقــاط اإلبل الضالــة وبيعها علــى صاحبهــا خالفاً لما نهــى عنه النبــّي ژ وإيمانــا منه بأن 
الرســول ‰ حين قال ما قاله، ِإنَمــا كان يقصد تحقيــق المصلحة في وقته، وعثمــان بمخالفته 
لمنطوق حديثه مــن دون داللته إنما كان يتوخى تحقيق المصلحة في وقته، ومن ثم فإنه لم يخالف 
مــا كان متبعاً، بــل كان موافقا له أصــوب الموافقة كما فعــل عثمان ƒ مثل ذلك فــي كثير من 

األموال ألبى عبيد، 193/1 وما بعدها، مطبعة الحجازي في القاهرة؛ د. مصطفى الزرقاء، المصدر السابق، 159/1 وما بعدها.  (1)
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المســائل الفقهية التي خالف فيها ما كان متبعاً من قبل حتى يصيب مقصد الشارع فيها. ولم يكن 
التابعون حينما أفتوا بجواز التسعير مخالفين لسنة النبّي ژ في النهي عن التسعير؛ ألَن هذا النهي 
كان معلًال بالمصلحة في وقته، وهي اســتقرار األســواق حيث لم يوجد ما يقتضي التسعير، فاألفراد 
راضون والتجار قانعون، ومن ثم كان التســعير غير مالئم لهم، فنهــى عنه النبّي ژ ؛ فلما تغيرت 
األمور، ونحا التجار منحى الجشع ورفعوا األسعار وبالغوا في توخي الربح أصبحت المصلحة تقتضي 
التحديد؛ فأفتى التابعون بجواز التسعير مع ســبق النهي عنه، وعلى هذا المنوال سار تابعو التابعين 
وتابعوهم من غير نكير من أحد، وهم حين فعلوا ذلك إنمــا فعلوه قياما بواجبهم تجاه دينهم الذي 
جعله اهللا خاتماً لرســاالت الســماء إلى يوم الدين، ولو لم يفعلوا ما فعلوا لحكمــوا عليه بالجمود 

والتوقف، ولكانوا مضادين هللا فيما قصده من خلود الدين وعموميته ِلكُل العالمين.

حاجة المسلمين اليوم أشد لتوجيه االستدالل الفقهي:
والمسلمون اليوم أصبحوا في أشــد الحاجة إلى تلمس هذا المنهج اإلسالمي القويم الذي سار 
عليه السلف الصالح منذ عهد الصحابة والتابعين، فقد تغيرت األخالق والعادات، كما تغيرت أنماط 

السلوك والمعامالت، وما يستجد من الوقائع في الصباح ينافس ما يظهر منها في المساء.
ومــا لم يواكب ذلك التطور المتالحــق بجديد في التناول الفقهي فإن ذلك ســيؤدي إلى عزل 
الفقه عن مســيرة الحياة، واتســاع الهــوة بين األحــكام الشــرعية وتطبيقاتها العملية، وســيكون 

المسؤولون عن ذلك من أهل الفقه والنظر قد اقترفوا في حق دين اهللا جريمة لن يسهل نسيانها.
والمعامــالت االقتصادية من أكثر أبــواب الفقه حاجة لتجديد التنــاول الرتباطها الوثيق بحياة 
الناس، وكثرة وقوعها على مدار اليوم والســاعة، وهــي بطبيعتها تتأثر باختــالف الزمان والبيئات 
والعوائد، وإذا انفصلت عن واقع الحياة فإن ذلك ســوف يشق على الناس ويوقعهم في الحرج الذي 
انتشلهم اهللا منه بما شرعه لهم، فقال اهللا سبحانه: ﴿  z } | { ~ ے ¡ ﴾ [الحج: 78]. 
̄ ﴾ [البقــرة: 185]. وفي هذا يرى   ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ :وقال عز مــن قائــل
العز بن عبد السالم الفقيه الشافعي: «إن من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودفع المفاسد 
حصــل له من مجموع ذلــك اعتقاد مؤكد بأن هــذه المصلحة ال يجوز إهمالها، وأن هذه المفســدة 

ال يجوز قربانها، فإن فهم نفس الشرع يوحي بذلك»(1).
وعلى ضوء هذه األصول جدد السابقون أسلوب التناول الفقهي، وغيروا األحكام بما يصيب المصلحة 
في عهدهم في ضوء ما قصده الشــارع وما يكفله لهم شــرعه من تحقق النفع ودفع الضر في كلّ أوان 

قواعد األحكام في مصالح األنام، 189/2، طبعة دار الجيل.  (1)
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ومكان، وعلى ضوئها يجب أن يجدد المعاصرون والالحقون التناول بتوجيه االســتدالل الفقهي على نحو 
يستوعب المستجدات، والمســائل التي تحتاج إلى إعادة التناول بما يجعلها متفقة مع ظروف العصر في 
ضوء أدلة الشريعة ومبادئها كثيرة ربما ال يتســع المقام لتناولها كلها بالدراسة في هذا المقام، ولهذا 

فإننا سنعنى فيها بأمهات تلك المسائل، أو أهمها في أبواب المعامالت المختلفة، وهي كما يلي:

(1) الغرر في العقود: كان الغرر وال يزال هو السبب الذي يعزى إليه الحكم على كثير من العقود 
والتصرفات بالفســاد والبطالن ومن ثم التحريم، وربما كان الغرر هو السبب األساس في الحكم على 
بعض أنواع التأمين التجاري بالتحريم عند من قالوا به، بل إنه يعد السبب في الحكم بتحريم كثير من 
العقود، وذلــك لما فيها من الغــرر الذي نهى عنه النبــّي ژ نهياً يفيد تحريمــه، فقد صح عنه في 
الحديث أنه قد «نهــى عن الغرر»، كما صح عنه أنه قد «نهى عن بيع ما ليس عند اإلنســان». والغرر 
يدخل تحــت هذا المعنى، إذ من ضمن أنواعه، بيع ما لم يوجد تحت اليد؛ ولكن قبل أن نبين أســاس 

القول بتحريم العقود المتلبسة بالغرر ينبغي بيان معناه حتى يكون الحكم عليه فرعاً عن تصوره.

حقيقة الغرر المحرم:
والغرر: هو الذي يحتمل الوجود والعدم أو الكســب والخســارة، أو هو الذي ال يدري المتعاقد 
معه مقدار ما سيدفعه وال مقدار ما سيأخذه، كما في القمار فإن كال من طرفية يتعاقد وهو ال يدري 
ما إذا كان سيربح أو سيخسر، ومن يشتري السمك في الماء والطير في الهواء يحتمل أن يقبض إذا 
اصطاده البائع، ويحتمل أال يقبضه إذا لم يقدر على صيــده ولذلك كان بيعة محل غرر فال يجوز، 
ويكون لذلك محرماً، وكذلك المســتأمن في عقد التأمين ال يدري مقدار ما ســيدفعه من األقساط 
عند التعاقــد، وال مقدار ما إذا كان ســيتقاضى مبلغ التأميــن أم ال؛ ألَن ذلك كلــه معلق على أمر 
محتمل الوقوع، وهو الخطر المؤمن منه، حيث يمكن أن يقع ويمكن أال يقع، فتردد أمره بين خطرين 
فكان محرما لذلك، وموقف المؤمن كموقف المســتأمن، ال يدري هو اآلخر مقدار ما ســيأخذه من 
األقساط، وال يعرف ما إذا كان سيبذل مبلغ التأمين أو لن يبذله، وكذلك بيع الحمل في بطن أمه، 
فإنه ال يدري أهو موجود أم ال، واللبن فــي الضرع الحتمال أن يكون الضرع منتفخاً من غير لبن أو 
أن يكــون منتفخاً باللبن، واألمــر إذا تطرق إليه االحتمال كان متلبســاً بالغرر فيحــرم التعامل فيه 
لذلك، ويبدو مــن األمثلة التي أنيط بها وصف الغــرر، أن مقصد التحريم فيــه متجه إلى احترام 
اإلرادة فــي التعامل، وذلك بتحديد ورودها علــى محل ثابت الهيئة واألوصــاف حتى إذا ما ارتضى 
اإلنسان بيعه أو شــراءه، كانت إرادته واردة على َشــْيء محدد ال يحتمل غيره، وذلك أدعى ألن يزن 
مركزه فــي التعاقد على نحو صحيح يعرف بــه ما له وما عليه، فيكون رضاه عــن بينة يتحمل كافة 

نتائجها عن رضا وطيب خاطر فال يثور نزاع بشأن التعامل ويستتب األمن في حياة الناس.
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كما أن مبنى فكرة الغرر قائم على الجهل بالشيء، أو بما يؤول إليه الشيء، فتحريم بيع جنين 
المواشي في بطن أمه مبني َعلَى الغرر فيه لجهل وجود الشيء؛ ألن هذا الوجود ال يتأكد إال بانفصال 
الجنين عن بطن أمه قابال للحياة، وتحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء مبنى الغرر فيه 
على الجهل بمصير المبيع، وما إذا كان المبيع ســيقع في يد البائــع أم ال يقع، وإذا كان الجهل هو 
مبنى فكرة الغرر فإن دائرته تتســع كلما اتسع الجهل بموضوع التعاقد في حياة الناس، ويضيق كلما 
ضاق هذا الجهل، وعلــى ضوء هذا فإن ما كان مجهوالً فيما مضى أصبــح محقق الوجود في ظل ما 
اكتشــف من أدوات، وما ابتكر من أجهزة ترى الجنين في بطن أمه وتعرف دقات قلبه وتتابع حالته 
الصحيــة، بل وتجرى له ما يحتاج إليه مــن العمليات الجراحية والعالجيــة، ومن ثم أصبح الجهل 
بوجوده علمــاً، وعلماً محققاً ال يتخلف، وإذا كان بيعه فيما مضى حرامــاً للغرر، فإن بيعه اآلن يكون 

جائزا للعلم بوجوده على نحو يجعل الرضا به صادرًا على نحو صحيح.

الجهل بالمعقود عليه أساس الغرر:
وجهل المصير أصبح معلوماً في ظل تقدم أدوات الصيد واختراع األجهزة التي ترى ما في بطن 
البحر من األســماك، وتختار منها للصيد ما تبغيه وتترك ما ال تريده، وفي ظل ذلك التطور تحول 
الجهل بمصير المبيع إلى علم يحدد هذا المصير إن لم يكن على سبيل القطع والتأكيد الذي يجعل 
من يتعاقد على بيع السمك في الماء واثقاً من قبض المبيع، فإنه على األقل يجعل الغرر الناتج عن 
جهل المصير يسيرا ال يؤثر في صحة التعامل ويكون مثله كمثل بيع اللحاف من غير علم بما فيه من 
قطن، والجبة من غير علم بما فيها من حشو، والمنازل والبيوت من غير علم بمتانة أسس جدرانها، 
المدفونة تحت األرض، ولم يقل أحد من أهل العلم بتحريم تلك المعامالت فيكون الغرر الجســيم 
إذًا تحول إلى غرر يســير على منوالها مباحاً، وما يقال في بيع السمك في الماء والطير في الهواء 
يمكن أن يجري مثله في مجال األنشطة االقتصادية األكبر، وذلك كالجهالة في التأمين فإنها جهالة 
 يمكن أن يغتفرها ما يحيط نظامه من الدراسات واإلحصاءات التي تجعل المصير المجهول فيه ِلكُل
من المتعاقدين معلوماً على نحو يجعل الغرر يسيرًا فال يتعلق به حظر. وكذلك األمر في المشاركات 
المالية التي تمارســها البنوك قصــدًا لتحقيق الربح لها وللمتعاملين معها، فــإن هذا الربح محتمل 
يمكــن أن يحصل وأال يحصل، فكان فيها غــرر لذلك، وهو غرر مبني على جهالــة الوجود، فإذا ما 
تحول الجهل إلى علم محقق أو شبه محقق من خالل دراسة الجدوى التي تبين نتائج المشاركة من 
الربح خالل مدة معينــة، فإن حكمه يتحول من الحظر إلى اإلباحة، وتكون اإلرادة واردة على َشــْيء 
محدد، صحيح قد يكون التحديد غير قاطع لكنه ـ على فرض ذلك ـ يصلح لورود االتفاق عليه ويكون 

العقد الوارد فيه صحيحاً.
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الغرر اليسير غير محرم:
والحكــم بإباحة الغرر يكفي له أن يكون الجهل بمصير الشــيء يســيرًا يتســامح فيه، ويحتمل 
الرضا ويقبل عليه النــاس برضا نفس وارتياح بــال، وال يؤدي إلى تنازع فيمــا بينهم، وإال لو كان 
العلم التام بالشيء هو أساس صحة التعامل عليه لَما أصبح التعامل صحيحاً في أمر من األمور، بل 
حتى في البيع الصحيح نفسه؛ ألن المشــتري قد يشتري شيئاً يحبه ويشتهيه وال ينتفع به، فقد يكون 
طعاماً يقف عند شــرائه على يد طابخه، فإذا ما مضى به إلى منزله وجــد ضيفاً في انتظاره، وقد 
تعتريه علة تمنع تناوله، وقد يصيب الطعام ســائل يلوثه؛ فالغرر قائم، بل إنه قائم في بيع األجهزة 
الحديثة كالغساالت والســيارات والتلفاز والكمبيوتر وأمثالها. إذ ربما يشتريها اإلنسان وهو ال يعلم 
عنها وال عن تشــغيلها أو قدرتها العلمية شــيئاً، ومع ذلك فإن أحدًا من أهل العلم لم يقل بتحريم 
بيعها، كما أنه قائم في إصالح األجهزة والســيارات، فمالك الشيء يتعاقد مع من يصلحه إذا عطب 
وهو ال يعلم ماذا به، ويقبل التعاقــد عن جهل يكاد يبلغ في بعض الحــاالت درجة العمى، ولم يقل 
أحد ِإنهُ محــرم، وهو قائم في حال من يتعاقد على رحلة حج أو عمرة أو ســفر لورود االحتمال على 
الصفقة من جهة تمامها بتحقيــق الغاية أو عدم تمامها، وال يوجد َشــْيء متلبس بالجهالة، حتى إن 
عمر اإلنســان نفســه موضع جهالة، بل وجهالة كبرى، فمن من الناس يمكن أن يضمن أنه سيعيش 
إلى الغد أو حتى ساعة، أو إلى اللحظة القادمة؟ ولو كان الغرر بإطالقه صالحاً لتحريم المعامالت 
لحرم على اإلنســان التعامل أساساً الحتمال موته في كلّ لحظة ولكان المطلوب منه أن يقضي عمره 
ســاكناً شــاخصاً ينتظر الموت، ولهذا عفانا الشــارع من الغرر بالنص في أمور كثيرة منها اإلجارَة 
واالستصناع، وبيع األشياء المســتقبلة أو ما يعرف بالسلم، وعقود المشاركات كالمزارعة والمضاربة 

والمساقاة وغيرها.

تغير وصف الغرر يقتضي تغير حكمه:
وعلى ضوء هذا يمكن القول: إن المعامالت المحرمة بســبب الغــرر إذا تغير وصف الغرر فيها 
بسبب اتساع دائرة العلم بالمعقود عليه أمام اإلنســان وانحسار دائرة الجهل به، فإنها تصبح جائزة 
ومباحة لتغير وصف الغرر إلى غرر يســير، وهو ال يؤثر في صحة التعامــل، أو إلى علم تام يحقق 

صحة التعاقد.
وتجديــد التناول فــي بيوع الغــرر على هذا النحــو، لن يكــون أداة لحل القمــار والمراهنات 
والمضاربات غير المشروعة؛ ألنها ســتبقى على أصل تحريمها، لما تؤدي إليه من نزاع بسبب حقد 
الخاســر على الرابح فيها، ولتيقنه أنه قــد أخذ ماله كله بالحظ ومن غير كــد منه، أو مقابل عاد 
عليه، وســيظل القمار مدخًال للعــداء والبغضاء كما قال اهللا تعالــى: ﴿ 1 2 3 4 5 
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E D C BA @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴾ [المائــدة: 91]. أما 
ما سوى القمار من المعامالت فإن إرادة األفراد فيه جادة، وااللتزامات المتبادلة فيه متقاربة، وإذا 
تفاوتت فيما بينها فهو تفاوت ترضاه اإلرادة في إطار المســاحة التي ســمح لها الشارع بأن تتحرك 

فيها، ومثله ال يثير نزاعاً أو عداوة أو شحناء فاختلف حكمه عنها.
(2) عقد القرض: األصل فيه أنه صدقة وإحسان، فالمقترض فقير محتاج لم يطلب القرض إال 
لحاجة ملحــة تقربه من الهــالك أو توقعه في العنت الشــديد، لذلك فإن المقترض هو والســائل 
(المتســول) في منزلة ســواء من الحاجــة الدافعة إلى مد اليد وســؤال الناس، المقترض ســائل، 
والمتســول سائل، وربما كان المقترض أعلى منزلة من الســائل؛ ألنه وفقاً للحكم الشرعى للقرض: 
 ال يجوز أن يقترض إال عن حاجة ماسة تدفعه للقرض؛ فالرسول ژ : «المستقرض ال يستقرض ِإال
عن حاجة»(1)، أي يجب على طالب القرض أال يلجأ إليه ِإال إذا كان واقعاً تحت حاجة تقترب به من 
الهالك، وأما الســائل فإنه قد يســأل الناس وعنده، ولهذا جعل اهللا الثــواب على القرض أكثر من 
الثواب على الصدقة فالصدقة بعشــر أمثالها والقرض بثمانية عشر كما جاء في الحديث، وقد فسر 
النبّي ژ ســبب ذلك التفاوت في مقدار الثواب المقرر للقــرض والصدقة بقوله: «ألن السائل قد 

يسأل وعنده والمستقرض ال يستقرض إال عن حاجة»(2).

يحرم القرض لغير حاجة:
والقرض حرام ال يجوز إذا لم يكن اإلنســان بحاجة إليه، أي إذا كان في وضع لم يقترب فيه 
من الهالك، وعليه أن يبتعد عن القرض طالما اســتطاع أن يدفع الهالك عن نفسه بغيره، وال يقدم 
عليه إال إذا لم يجد وسيلة سواه ألن طلبه لغير حاجة سيكون تكثرًا، وقد قال النبّي ژ : «من سأل 
الناس تكثراً فَِإنَما يسأل جمراً، فليستقل أو يســـتكثر»(3)، وقــال لقبيصة بن المخارق: «إن السؤال 
ال يحل ِإال لمن ضاع ماله كله في ضمان غيـــره، أو أصابته جائحة أتت على كّل ماله، أو أصبح 
فقيراً ال يجد قوت يومه، فيحل له سؤال الناس ليصيب سداداً من عيش ـ أي ما يسد رمقه من 

ـ ، وما سوى ذلك من السؤال سحت يأكلها صاحبها سحتاً»(4). العيش 
ــا كان القرض كذلك كان من الواجب رد مثله من غير زيــادة وال نقصان، وكانت الزيادة  َولَـم

فيه مسلكاً بغيضاً ورباً محرماً شرعاً.

نيل األوطار للشوكاني، 259/5، والترغيب والترهيب للمنذري، 41/2.  (1)
المرجعان السابقان.  (2)

رواه مسلم، راجع: رياض الصالحين للنووى، ص 336.  (3)
المرجع السابق، ص 337.  (4)
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مضار القرض لغير حاجة:
هذا القرض الذي لم يحله اهللا تعالى ِإال لمن أشــرف على الهالك ووقع في العنت الشــديد، 
وليســد به مســغبته، اختلط أمره على الناس وأصبح أحد مفاتيح الســعادة لحيتان البنوك يأخذون 
المليارات باسمه ليغرقوا بها في المتع، ويرفلوا في النعيم ويرتبطوا بالغيد الحسان، فإذا ما طلبهم 
من دفع لهــم تلك األموال بحصته في عائدهــا الطائل الذي حصلوه أو المفــروض أنهم قد حصلوه 
وفقاً لمضمون دراســة الجدوى الذي ســبق أن قدموه، رفعوا عقيرتهم بالصياح، وقالوا: إن هذا هو 
الربا المحرم، فخلطوا بين القرض والمشاركة، ونهبوا أموال الكادحين وفروا بها تحت هذا المسمى 
الذي ال يصادف من اْلـَحقّ شــيئاً. إن األموال التي تصرف من البنــوك أو التي تودع فيها ال يصدق 
عليها وصف القرض المعروف شرعاً، وال يمكن قبول توظيفها على هذا النحو الخاطئ حتى ولو كان 
القانون المدني في المادة (726) يقول ذلك، أو كان قانون البنــوك يكيفها على أنها ديون ويقصد 
التعامل في البنوك عليها، وال يتجاوزها لســواها، ويكون األصح أن تتغير تلك النصوص بما يجعلها 
تتفق مع التوصيف الشرعي للقرض؛ ألَن الشرع ال يخضع للقانون الوضعي، َوِإنَما الواجب أن يخضع 
القانون الوضعي لتوصيف الشــرع، فال يســمي األشــياء إال بمســمياتها الحقيقية وفقــاً لمضمونها 
ومعناها، وليس أللفاظها ومبناها، وال يســوغ له أن يســمي تلك األموال المنهوبة بأنها قرض حسن 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :يبتغي من ورائه وجه اهللا تعالى، ويدخل تحت قوله

̧ ﴾ [التغابن: 17].  ¶ µ ´³
لقد نهبــت مليارات البنــوك تحت هذا المســمى بعد تحويره بمــا يتفق مع الهدف، ويســاعد 
الطامعين على االحتيال والفرار بمال المسلمين إلى الخارج، أو إغداقه على الحسناوات في الداخل، 
وبالمخالفة للشــرع، ولكافة القيم واألخالق، ولن يصلح الخلل ِإال بالعــودة إلى الصواب، وتحديد 
المفاهيم، وتسمية األشياء بمسمياتها الصحيحة، فيتغير مسمى «قرض» الذي نهبت أموال المسلمين 

تحت رايته إلى «مشاركة»، وترتيب الحقوق والواجبات على ضوء ذلك.
والحديث في توجيه االستدالل الفقهي ليســتوعب المستجدات ينبغي أن يتواصل في فقه األسرة 

وغيره من بقية أبواب الفقه اإلسالمي.
هذا وباهللا التوفيق.
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الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا علَى النِبّي األمين، وعلى من اهتدى بهديه واســتن بســنته 
إلَى يوم الدين.

وبعد؛ فإن الحياة ال تخلو من حوادث وعقبات تعترض األمم والشــعوب، فتجعل البشــر يبحثون 
عن حلول إلشكاالتهم، ومخارج ِلـما يقّض مضاجعهم ويؤرق لياليهم؛ فيلجأون إلَى العلماء والحكماء 
ًة  ون ألغازهم ويســتبصرون لهم الحلول؛ ومن رحمة اهللا تعالى علَى َهِذه األمــة أن جعل لها أئميفك
يهدون إلَى الحق، وأعالماً يستنبطون لهم األحكام من أدلّة شرعية تجول فيها األفهام وتصول، وكأن 
تلك النصــوص ُجعلت لترويض العقول علَــى البحث واالجتهاد، فصارت تحمل فــي طياتها أكثر من 
معنى حتى تتماشــى مع متغيــرات الزمــان، وتزدهر مع متطورات الحياة، مســتظلة تحــت القواعد 
الشــرعية الكبرى، ووفق أصول وضوابط تمنع من التخبّط واالنحــراف في فهم النّص أو تحميله ما 
لم يحتمل؛ فمن ذلك ظهرت المدارس الفقهية تبرز ديناميكية اإلســالم في التنوع والتجدد، وقابلية 
الستيعاب كلّ جديد، باسطاً هيمنته علَى شتى مناحي الحياة، وشامال لجميع المشاكل والمستجدات، 

داال علَى عالميته وصالحيته لكل زمان ومكان.
وعلى هذا المعنى كانت جهود أعــالم األمة المجتهدين في تفجير ينابيع النصوص الشــرعية، 
ة منذ انقطاع الوحي  واســتخراج دررها ومكنوناتها حتى يوجدوا حلوالً للمشــكالت التي تعترض األم
ووفاة الرســول ژ ، فنشــأت مدارس ومذاهب تركت لنا ثــروة علمية هائلة، لتبرز لنا المســالك 
والطرق المتبعة في استنطاق األدلة، واســتنباط األحكام، ولم يكن ذلك ناشئاً من فراغ بل مر عبر 

أطوار ومراحل حتى بلغت مرحلة النضج والكمال، فكيف كان تطورها؟
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نة، سواء أكان من أمور  كان الفقه في عصر النبوة يطلق علَى كل ما يفهم من نصوص الكتاب والس
العقيدة أو التشــريع العملي واآلداب، حيث كان اإلســالم في مكة متجهاً إلَــى محاربة الوثنية وإصالح 
العقيدة، ثُم اتجه في المدينة بعد الهجرة إلَى التشــريع العملي والتطبيقي، وكان الناس يســألون عن 
حكم الحوادث عند وقوعها، ولم تكن تفرض افتراضا(1). ثُم تطور مفهوم الفقه إلَى التعريف المشــتهر 

علَى ألسنة الفقهاء اليوم بأنه: العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
ة مراحل وأطواٍر زمنية حتى بلغ  بعــد وعندما يتأمل المتتبع لحركة التاريخ الفقهي يجده قد مر

النضج والكمال، وهي(2):

1 ـ المرحلة التمهيدية:
وتشتمل علَى فترتين:

أولها: عهد الوحي والرســـالة: من بداية الوحي إلَى وفاته ژ ، حيث اعتمد التشريع في هذا 
العهد على الكتاب والسنّة، واتسم بالبساطة والواقعية في التعامل مع الحوادث واألحكام، وكان لفظ 

نة. الفقه» يطلق علَى كل ما يفهم من نصوص الكتاب والس»
ثانيها: عهد الصحابة والخلفاء الراشـــدين: من وفاة الرســول ژ إلَى منتصف القرن األول 
الهجــري، وفي َهِذه الفترة بــدأت الحوادث تترى علَى األمة، أولها مشــكلة الخالفة ثُــم ِردة بعض 
ا دفع مجتهــدي الصحابة إلَى حلها  العرب، وخــروج مانعي الزكاة، وجمــع المصحف وغيرهــا، ِمـم
بالتزام معالــم الدين الكبرى في حل القضايا، وذلك باللجوء إلَــى القرآن إليجاد الحكم، فإن لم 
يوجد فبالبحث في الســنة، فإن لم يوجد فباســتنباطه من خاللهما باالجتهاد الجماعي ِفيما يشــبه 
المجامع الفقهية المصغرة من فقهاء الصحابة وكبارهم، إذ كان االجتهاد جماعياً في تلك الحوادث 
ـ ، مسترشــدين بالقواعد الكلية للشــريعة، مع اختالفهم في التضييق والتوسيع في  الســابقة ـ مثال 
الرأي والقيــاس؛ لتجدد الحوادث وكثرتها مــع محدودية النّص، وبداية اعتبارهــم لعمل الصحابة، 

وإجماعهم كمصدر من مصادر التشريع.

انظر: مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام، 165/1 - 166.  (1)
انظر اختالف تقســيمات المؤلفين لهذه األدوار في كل من: محمد الخضري بك: تاريخ التشــريع اإلســالمي، ص 101 - 108.   (2)
مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام، 159/1 - 256. عبد المجيد مطلوب: المدخل في التعريف بالفقه اإلســالمي وتاريخه 

وأسسه وخصائصه ومصادره، ص 51 - 98. د. الراشدي: نشأة التدوين للفقه واستمراره عبر القرون، ص 56 - 67. وغيرهم.
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2 ـ المرحلة التأسيسية:
وهي عهــد التابعين وتابعــي التابعين من منتصف القــرن األول إلَى أوائل القــرن الثاني حيث 
لوحظت فيه الخالفات الكبرى بين المسلمين بسبب األوضاع السياسية واالجتماعية المتقلبة، وكثرت 
ا أدى إلَى تباين اتجاهات الفقهاء  المشكالت والنوازل علَى األمة من كل مكان في ذلك العصر، ِمـم
في فهم النصوص الشــرعية، واختالف التعامل معها باختالف البيئــات والعادات، وانحراف الحكم 
عن مســار الخالفة الراشدة؛ فاســتقل من أجلها علم الفقه بنفســه وأصبح فنا واختصاصا ينصرف 
ا بدأ اعتبار االجتهاد كمرجع تشريعي،  إليه الطلبة، فبدأت المدارس الفقهية في الظهور والتبلور، ِمـم
وفي َهِذه المرحلة ظهرت ثالثة اتجاهات أساســية، وهي: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي، ومدرسة 

الجمع بين المدرستين.

3 ـ مرحلة الكمال والنضج:
وهــي مرحلة األئمــة والمجتهدين، حيــث بلغ االجتهــاد الفقهي أوجــه ِفي التدوين والتفســير 
والتفريعات الفقهية، وظهور خالفات عميقة وآراء متضاربة بين الفقهاء في المســائل الفرعية رافقت 
خاللها بروز المذاهب الفقهيــة المختلفة، وتم فيه وضع علم أصول الفقه واتســاع مباحثه، وتنتهي 
َهِذه المرحلة إلَى منتصف القرن الرابع الهجري، ثُم تليها مراحل أخرى نشطت فيها حركة التحرير 
والتخريج والموســوعات، ثُم مرحلة عهد الجمود واالنحطاط والضعــف والتقليد واجترار الخالفات 

السابقة حيث انزوى الفقه بعيدًا عن قضايا العصور.. وهكذا.
ى المدارس الفقهية،  ومن خالل المرحلة التأسيسية (2) ـ وهي محلّ دراستنا ـ بدأ ظهور ما يسم
وأهمها: مدرســتا الحديث والرأي(1)، حيث نشأت من انتشــار الصحابة في البلدان اإلسالمية قضاة 
ومعلميــن ومفتين وتأثيرهــم التوجيهي في تالميذهم الذيــن أصبحوا قادة تلك المــدارس وأئمتها، 
كســعيد بن المســيّب في المدينــة، وعطاء بن أبي ربــاح في مكــة، وإبراهيم النخعي فــي الكوفة، 
د بن ســيرين في البصرة، ومكحول في الشام، وطاووس في  وجابر بن زيد والحســن البصري ومحم
اليمن؛ فبهؤالء دارت عجلة الفقه بعد ذلك متأثرة بشــخصية ومشارب أساتذهم واجتهاداتهم، وعند 
تتبع الحركة الفقهية نجد أَن هاتين المدرستين بدأت جذورهما منذ عهد الصحابة حيث اختلفوا في 
فهم النصوص الشــرعية، وتفاوتوا في استنباط األحكام علَى اتجاهين، ثُم انبثق منهما اتجاه ثالث، 

وهذه المدارس هي:

ليس المقصود هنا بمدرســة الرأي أنها تقرر األحكام بالتشــهي والهوى أو ما يختار بالعقل المجرد من دون تقيد بشــيء من   (1)
نصوص الشــرع ومقاصدها، َوِإنَما المراد به النظر في علة النصوص وغاياتها وسبب ورودها لمعرفة المراد به من أجل حسن 
تطبيقه تطبيقاً صحيحاً، وعلى ذلك يكون الرأي شــامًال للقياس واالستحسان والمصالح المرسلة والعرف، والخالف الحقيقي 

في اختالف المدرستين هو اختالفهما في منهجية االستدالل بالسنة. انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي، 195/1 - 196.



فقه النوازل وتجديد الفتوى138 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أ ـ مدرســـة الحديث واألثر في الحجاز (مكة والمدينـــة): تتميز بالتــزام حرفية النصوص 
والوقوف عند ظواهرها، من دون البحــث عن الظروف المحيطة بها، أو النظــر في علتها وبواعثها 
والغــرض منها، والتعلق باآلثــار، وتهيبهم من الفتوى والتــورع في القول بما لم يعرفــوا فيه نّصاً، 
وال ســيما النصوص الحديثية التي تتصف بنــوع من الخصوصية أكثر من النصــوص القرآنية التي 
اتصفت بالعموميات الدستورية. وقد انتشر هذا االتجاه في الحجاز لكثرة الرواة والروايات، وبساطة 
الحياة وعدم الحاجة إلَــى االجتهاد والرأي، وكان الفقه عندهم واقعيــاً ولم يجد الفقه االفتراضي 
إليهم ســبيًال. وحمل لواء هذا االتجاه من الصحابة عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، 

ومن تتلمذ علَى يديهما من التابعين كسعيد بن المسيّب.

ب ـ مدرســـة الرأي(1) والنظر في العراق (الكوفة والبصرة): تمتاز بإعمــال الفكر والرأي 
والبحــث في فهم النــّص والبحث عن علل النصــوص وحكمتها، والنظر إلَى غرض الشــارع فيه 
لتحقيقه، في ظل المقاصد العامة للشــريعة، باعتبار أَن األحكام الشرعية معقولة المعنى، وأنها 
جاءت لتحقيق مصالــح العباد علَى أكمل وجه، ودرء المفاســد، وأن األصل فــي األحكام التعليل 
والمقاصــد ِإال ما يتعلّق بالعبادات المحضة فال مجال للبحث عن عللها. وقد انتشــر هذا االتجاه 
في العراق؛ لقلة الــرواة، وتعقد الحياة المدنيــة واألفكار الدخيلة، وتنوع أعــراف األمم، وكثرة 
الفتن والوضــع. وحمل لواء هذا االتجــاه من الصحابــة عمر بن الخطاب وعلي بــن أبي طالب 
وعبد اهللا بن مســعود، وقد وضع عمر لهذه المدرســة منهجاً أوضحه في رسالته في القضاء إلَى 
أبي موسى األشعري: «وال يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك 
أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير مــن التمادي في الباطل؛ الفهم الفهم 
فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب اهللا تعالى وال ســنة نبيه، ثم اعرف األمثال واألشباه؛ 
وقس األمــور بنظائرها»(2)، وســار علَى نهجهــم من تتلمذ عندهــم واتبع منهجهم مــن التابعين 

كإبراهيم النخعي وغيره.

ج ـ وهناك مدرسة أخرى تجمع بين المدرستين: وتمثل االتجاه الثالث، حيث يأخذ أصحابها 
بالنصوص الصريحة عند وجودها وثبوتها من غير نظر إلَــى العلل، وال يخالفون األولين في العمل 
 ، عند عدم وجود النص إنهم ال يلجأون إلَى الرأي ِإال ة ما وجدوا إلَى ذلك سبيًال، ثُمن بالكتاب والس

ليس المقصود هنا بمدرســة الرأي أنها تقرر األحكام بالتشــهي والهوى أو ما يختار بالعقل المجرد من دون تقيد بشــيء من   (1)
نصوص الشــرع ومقاصدها، َوِإنَما المراد به النظر في علة النصوص وغاياتها وسبب ورودها لمعرفة المراد به من أجل حسن 
تطبيقه تطبيقاً صحيحاً، وعلى ذلك يكون الرأي شــامًال للقياس واالستحسان والمصالح المرسلة والعرف، والخالف الحقيقي 

في اختالف المدرستين هو اختالفهما في منهجية االستدالل بالسنة. انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي، 195/1 - 196.
الماوردي علي بن محمد بن حبيب: األحكام السلطانية، (دار الكتب العلمية، بيروت)، ص 91.  (2)
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ته وُبعِده عــن مطابقة القواعد الكلية للشــريعة، وال ســيما إذا عارضته أحاديث  في صح أو الشــك
أخرى، كما قال في وصفها الشــافعي (ت 204هـ) إذ يقول: أجمع المسلمون علَى أَن من استبانت له 
سنة رســول اهللا ژ لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وما يخالف من مخالفتهم للسنة فعذرهم فيه 
أَنهُ لم يصلهم الحديث، أو وصلهم ولم يثقوا بــه لضعف راويه، أو لوجود قادح آخر ال يراه غيرهم 
ـهُ ثبت عندهم حديث آخر معــارض ِلـما أخذ به غيرهم(1). ويحمــل لواء هذا االتجاه  قادحاً، أو ألَنـ

عائشة أم المؤمنين وعبد اهللا بن عباس ومن تتلمذ علَى يديهما كعكرمة وجابر.

ومن خالل َهِذه االتجاهات تأسست المدرســة الجابرية وُوِضعت لبناتها األساسية علَى يد إمامها 
يت فيما بعد المدرسة اإلباضية(2)، وتبلورت معالمها على يد تلميذه  جابر بن زيد (ت 93هـ)، والتي سم
رت المدرسة  أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت 145هـ) وتالميذه ومن جاء بعدهم، حيث سط
منهجها وشــقت طريقها منذ عهد مبكر، واســتطاعت تخطي المدلهمات التي حلت باألمة، إذ ســبقت 
المدارس األخرى في وضع قواعدها، واســتطاعت التكيف مع واقعها رغم الحرب اإلعالمية التي ُشنّت 
ضدها من قبــل المغرضين، والحصار المفروض عليها من قبل الســلطات الحاكمة، غير أَن الحقّ قد 
يخبو وال ينطفئ، فبرزت َهِذه المدرسة للوجود حاملة لواء التطوير والتجديد والتنوع منذ نشأتها، ولم 
تغلق بابها يوما أمام االجتهــاد؛ فاتخذت منهجا واضحا في التعامل مع المشــكالت والقضايا الفقهية 

ا كتب لها البقاء إلَى يومنا هذا، إنه الثبات علَى المبدأ، والمرونة في التطبيق. المختلفة ِمـم

فمن هو مؤســس َهِذه المدرســة؟ وكيف كان منهجه في الفتوى؟ وكيف كان يتعامل مع المشكالت 
القائمة، والقضايا المستجدة آنذاك؟ وهل سلك منهج أساتذته أو تميز عنهم؟ ثُم هل تأثرت مدرسته 

ـ . بمنهجه أو استفادت من مدارس أخرى؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في ما يأتي ـ إن شاء اهللا 

انظر: الحجوي: الفكر السامي، 321/2.  (1)
نسبة إلَى عبد اهللا بن إباض المري التميمي (ت: 86هـ) لمواقفه العلنية ضد السلطة، ومناظراته للخوارج وغيرهم، وكان يصدر   (2)
عن رأي شــيخه اإلمام جابر، وال نريد الخوض في الرد علَــى االدعاء الذي يريد إقصاء اإلمام جابــر وبراءته من اإلباضية، 
وعالقته مع ابن إباض وغيره من مؤسســي المذهب اإلباضي؟ وقد ناقش ذلك بجالء كثير من الباحثين منهم: عوض خليفات: 
نشــأة الحركة اإلباضية، ص 93. يحيى بكوش: فقه اإلمام جابر، ص 26 - 29. وســامي صقر: اإلمــام جابر بن زيد وأثره في 
الحياة الفكرية والسياســية، ص 56 - 67. وغيرهما. قال د. النامي في دراســاته (ص 120 - 121): «والرجل الذي كان مسؤوالً 
فعلياً عن تأســيس مدرســة للفقه اإلباضي هــو جابر بن زيد، وهو محدث وفقيه؛ وبســبب معرفته الواســعة بالقرآن وبأحاديث 
الرســول ژ فقد كان قادرًا أن ينشئ مذهباً مستقًال، وأن يجذب إليه عددًا من المتعلمين. وفي وقت الحق راح هؤالء يطورون 
آراء وينشــرونها. واتخذ الفقه اإلباضي شــكله النهائي على يدي تلميذه أبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة في سنواته األخيرة، 
وعلــى يدي الربيع بن حبيب، تلميذ جابر بن زيد وأبي عبيدة معاً. غير أن جابر بن زيد يظل الشــخصية ذات األهمية الكبرى 
في تأســيس هذا المذهب. وباإلضافة إلى مهارته كمفٍت صرف معظم حياته إلصدار األحكام الشــرعية وضبط آرائه باستشارة 
صحابة الرســول األحياء، والتابعين البارزين، وكان كذلك صلة الوصل األساســية يبن أتباع مذهبــه وأولئك الصحابة الذين 

لعبوا الدور الرئيس في صياغة اآلراء حول الشؤون الدينية والشرعية ونشرها».
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II
á«¡≤ØdG √QÉKBGh ójR øH ôHÉL ΩÉeE’ÉH ∞jô©àdG :kÉ«fÉK

اسمه ونســـبه(1): هو العالمة الفقيه الورع أبو الشــعثاء جابر بن زيد اليحمدي األزدي الجوفي 
ـ «َفْرق» بُعمان سنة 18هـ/  الُعماني، ينتســب إلى بني عمرو بن اليحمد، أحد فروع قبيلة األزد؛ ولد ب
639م(2)، وتلقى مبادئ العلوم فيها، ثُم انتقل وعائلته إلَى البصرة إحدى العواصم العلمية والسياسية 

وقبلة العلم والعلماء آنذاك.

طلبه للعلم: اســتقر في درب الجــوف بالبصرة هو وأهلــه(3) وترعرع فيها بيــن طلب العلم، 
والسعي دأباً في اغتراف علوم أرباب العقول النيرة من الصحابة الذي نزلوا بالبصرة كأبي موسى 
األشعري وأنس بن مالك وغيرهما؛ وكان يتنقل بينهم في البصرة والحجاز يجمع ما عندهم، وأكثر 
التــرداد والجلوس إلَى كبــار الصحابة والتتلمذ علَــى يديهم ينهل من معينهم أمثال عائشــة زوج 
النبي ژ ، وعبد اهللا بن عمر، وابن مســعود، وأنس بــن مالك، وعبد اهللا بــن الزبير، وجابر بن 
عبد اهللا... وغيرهــم كثير، وفي هذا الجو الــذي كان يعج بالعلماء وطلبة العلــم نال اإلمام جابر 
ن شــهد غزوة بدر الكبرى، وحوى ما عندهم من العلوم  شــرف الجلوس إلَى ســبعين صحابياً ِمم
والروايات التي كانوا يحفظونها عن رسول اهللا ژ ، حتى قال عن نفسه: «لقيت سبعين بدرياً  ـ أو 
ـ ، فحويُت ما عندهم إال البحر، يعني عبد اهللا بن عباس»(4)؛ وقد  قال: سبعين رجًال من أهل العلم 
كان ابن عباس أبرز شــيوخه وأوســعهم علماً، وأقربهم منه منزلة، فحــاول أن يجمع ما حواه حبر 
األمة وترجمان القرآن فلم يقدر منه على شيء ِإال ما ناله من الحظ الوافر الذي جمعه منه ومن 

هؤالء األفذاذ الذين كانوا معه.

وقد بذل جابر كل جهده في طلب العلم وجمع أحاديث الرســول ژ مــن الصحابة الذين كان 
يلتقي بهم في البصرة والمدينة ومكة، وكان موسم الحج من أهم الفرص التي كان يستغلها لذلك، 

حتى قيل إنه «تنقل بين البصرة ومكة حاّجاً ما ال يقل عن أربعين مرة»(5).

للتوســع في حيــاة اإلمام جابر يمكن الرجــوع إلَى كلّ من: د. عمرو خليفة النامي: دراســات عن اإلباضيــة، 73 - 94. بكوش:   (1)
جوابــات، ص 11 - 77. ســامي صقر عيد أبي داود: اإلمام جابر، 71 وما بعدها. بولرواح: موســوعة آثــار اإلمام جابر بن زيد 

الفقهية، المقدمة. وغيرها.
السالمي: حاشية الجامع الصحيح، 8/1.  (2)

ابن حبان: الثقات، 101/4 - 102.  (3)
العوتبي: الضياء، 211/3. البرادي: الجواهر المنتقاة، ص 151.  (4)

النامي: دراســات، ص 75. وقد ذكر الدرجيني (الطبقات: 208/2) أَنهُ كان يحج كل ســنة، وكانت له ناقة ســافر عليها أربعا   (5)
وعشرين سفرة ما بين حجة وعمرة.
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نشـــأته: وســط الفتن العاصفة بالبصرة ومعاصرته للتقلبات السياســية واالجتماعية المعقدة منذ 
شبابه أكسبته حنكة سياسية راسخة، وفهماً واضحاً لشــؤون الحياة، وتطلعا مشرئبا نحو غد مشرق ملؤه 
األمن والسالم، فاختار االبتعاد عن المواجهة والحذر من مخالطة الحكام األمويين، مكرساً وقته وحياته 

لتكوين األرضية الطيبة، وتعليم الناس الخير، ومسايرة األحكام الشرعية لتطورات الحياة الجديدة.

صفاته وشخصيته: عرف اإلمام جابر قدره فكان ورعا تقيا نقيا، زاهدا في الدنيا «مسلماً عند 
الدينار والدرهم»(1)، ُيظهر القناعة والرضا ألصحابه، كاشفا لهم عن ثروته الحقيقية قائًال: «ليس 
منكم أحــد أغنى مني، ليس عنــدي درهم وليس علي ديــن»(2)، ويركز في جميع رســائله التي كان 
 يوجهها إلَى أصحابه علَى تقوى اهللا واالستعداد ليوم الرحيل، ولم تكن له أمنية في حياته الدنيا ِإال
ما هو ضروري يبلغ به حاجته ويســّد جوعته، فيقول: «طلبت من ربي ثالثة أشــياء، وقد منحها لي: 
زوجة مؤمنة، وراحلة صالحة، ورزقا حالالً كفافاً يوماً بيــوم»(3). ومن تواضعه أَن الناظر إليه يقول: 

إنه ال يحسن شيئاً، وال يظنّ أَنهُ فقيه عالم(4).

وقد سئل أيوب السختياني ـ وهو أحد تالمذته ـ هل رأيت جابرًا؟ فقال: نعم، كان لبيباً لبيباً لبيباً(5)، 
ووصفه صالح الدهان فقال: «كان ال يماكس في ثالث: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة يشــتريها للعتق، 

وفي األضحية. وقال: كان جابر بن زيد ال يماكس في كل شيء يتقرب به إلى اهللا 8 »(6).

وزاد أبو نعيم في وصفه قائًال: «ومنهم المتخلي بعلمه عن الشَبه والظلماء، والمتسلي بذكره في 
الوعورة والوعثاء جابر بن زيد أبو الشــعثاء، كـان للعلم عيناً معيناً، وفي العبادة ركنا مكينا، وكـان 

إلى الحق آيباً، ومن الخلق هارباً»(7).

وكان شــديدًا في الحق ال يخاف في اهللا لومة الئم؛ فقد روي أن الحجاج بن يوسف كان يكتب 
وجابر حاضر لديه، فســقط القلم من يــِد الحجاج فقال لجابر ناولني القلــم، فقال له جابر: قال 
رســول اهللا ژ : «لعَن اهللا الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولـــو بمده قلم»(8)، وكان كل هّمه 

الدعوة إلى اهللا والعمل لمرضاته.

ابن نعيم: الحلية، 54/2.  (1)
ابن سعد، طبقات، 131/7 ؛ أبو نعيم، مصدر مذكور سابقاً، 86/3 ؛ ابن حجر، تهذيب، 38/2 - 39.  (2)

الدرجيني: الطبقات، 213/2.  (3)
البخاري: التاريخ، 204/2.  (4)

األلوسي: روح المعاني، 163/3.  (5)
أبو نعيم: حلية األولياء، 85/3.  (6)

المصدر السابق نفسه.  (7)
أبو يعقوب الوارجالني: الدليل والبرهان، 64/3.  (8)
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آثاره العلمية: لم يكن ألحد فــي مثل مقام جابر وما ترك من أثر فــي نفوس كل من لقيه أو 
ا ترك من آثار علمية جليلة، من  تعلم عنده أن ينســى فضله وعلمه، فقد حفظ لنا التاريخ كثيرًا ِمـم

تالمذة وروايات وتآليف.
فأمــا تالميذه فمنهم: أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمــة، وضمام بن الســائب، وحيان األعرج، 
اك، وعمرو بن دينار، وأيوب الســختياني، وتميم بن حويص األزدي، وقتادة السدوسي  وجعفر الســم
شيخ البخاري، وعاتكة بنت أبي صفرة، وعبد اهللا بن زيد الجرمي... وغيرهم كثير يربو علَى السبعين 

طالبا من كبار حملة العلم والرواية.
ـ «ديوان جابر» في سبعة أحمال،  وأما رواياته وتآليفه: فقد ترك موســوعة علمية نفيسة تعرف ب
ويعّد بها من أوائل من دون رواياته وآرائه، وقد ضاع ديوانه(1) وبقيت له فتاوى وجوابات محفوظة في 
بطون كتــب الرواية والفقه دونت من قبل طلبته، ولم يكن مؤيــدًا لتدوين آرائه بادئ األمر، إذ نقل 

ا علم بأن طالبه يفعلون ذلك قال: «إنا هللا، يكتبون عني آراء وقد أرجع عنها غدا»(2). هُ لَـمأَن
ورغم ذلك فقد وصلت إلينا رواياتــه وآراؤه من طريقين: األول: عــن طريق طالبه اإلباضيين 
كضمام بن الســائب، وأبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة، وأبي نوح صالح الدهــان، وحيان األعرج، 
وغيرهم؛ والثاني: عن طالبه غيــر اإلباضيين كعمرو بن هرم، وقتادة بن دعامة السدوســي، وأيوب 

السختياني وغيرهم.
ا وصل إلينا من جواباته ورسائله والنصوص المنسوبة إليه، ما يلي(3): َوِمـم

«مسند الربيع بن حبيب»: ضّم فيها الربيع بن حبيب أحاديث رواها عن أبي عبيدة وضمام  ـ  1
عن جابر بن زيد، ويعّد عند اإلباضية أصح كتاب بعد كتاب اهللا تعالى.

«روايات ضمام»: رواها أبو صفرة عبد الملك بن صفرة عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن  ـ  2
جابر بن زيد.

«كتاب الصالة»: (مخ) بالبارونية في جربة، رواه حبيب بن أبي حبيب الحرمي عن عمرو بن  ـ  3
هرم عن جابر بن زيد.

يقال: بأن نســخة من ديوان جابر كانت بحوزة الخليفة العباسي هارون الرشيد (170هـ)، وقد تمكن العالم النفوسي نفاث بن   (1)
نصر من نسخه ثُم أتلفه لمعارضته ألهل الدعوة. وقيل: بأن كتب جابر كانت بحوزة أبي عبيد مسلم ثُم انتلقت إلى الربيع بن 
حبيب ثُم إلَى أبي سفيان محبوب بن الرحيل ثُم ابنه محمد، وعنه نسخت في مكة. انظر: النامي: دراسات، ص 79 - 80. (نقًال 

من: سير أبي زكريا وسير الوسياني).
ابن حجر: تهذيب، 38/2.  (2)

انظر: النامي: دراسات، ص 78 - 79. وجمعية التراث: معجم أعالم إباضية المغرب، تر230.  (3)
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«كتاب النكاح»: (مخ) بجربة، يضم أحكاما بخصوص الزواج، نقلت عن جابر. ـ  4
«مراسالت ومكاتبات»: (مخ) وهي ثماني عشرة رسالة في نوازل متنوعة يجيب فيها تالميذه  ـ  5

وأصحابه ردا علَى أسئلتهم المرسلة إليه من داخل وخارج البصرة.
«فقه اإلمام جابر بن زيد»، َجْمع وتحقيق األستاذ يحيى بكوش. ُطبع بدار الغرب، بيروت. ـ  6
«من جوابات اإلمـــام جابر بن زيد»، حول مســائل فقهيــة متنوعة في العبــادات والبيوع  ـ  7

واألنكحة... ترتيب الشيخ سعيد بن خلف الخروصي. ُطبع بُعمان.
«موسوعة آثار اإلمام جابر بن زيد الفقهية» جمع وترتيب وتعليق إبراهيم بن علي بولرواح،  ـ  8

طبع بُعمان.

وفاته: اختلف المؤرخون وأصحاب السير في تحديد سنة وفاته 5 ؛ فمنهم من ذكر أَنهُ توفي 
ســنة 103هـ(1)، وذهب النووي إلَى أَنهُ توفي ســنة 104هـ(2)، والشماخي ســنة: 96هـ(3)، وراجح ما 

ذكره األكثر وذهبوا إليه أَنهُ توفي سنة 93هـ ، واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هنا محلها(4).
بعد ذكــر َهِذه النبــذة المختصرة من حيــاة اإلمام جابر، وقبــل أن نلج في كيفيــة تعامله مع 
المشــكالت الفقهية، ال بد لنا من إبراز المكانة العلمية التي كان يتمتع بها اإلمام جابر بين شيوخه 
ووســط أقرانه، ثُم أتباعه مــن بعده حتى ندرك مدى التأثــر والتأثير الذي قام بــه داخل مجتمعه 

وتالمذته، وكيفية تعامله مع المشكالت الفقهية.

اإلمام جابر فقيهاً ومفتياً مجتهداً
تخرج اإلمام جابر علَى يدي كبار الصحابة وأعالمهم وتمكن من معرفة معاني القرآن الكريم، 
وجمــع روايات كثيرة، وتوجيهات الفتــاوى المختلفة، حتى صار إماماً في التفســير والحديث والفقه 
ة تبين علوّ  بشــهادة الجميع، وكان يوصف بأنه أكثر الناس علما في حقل الفتا(5)، فنال شــهاداٍت عد
كعبه ورســوخ قدمه في هذا المجال، قال إياس بن معاوية (ق2هـ): «أدركــت أهل البصرة وفقيههم 

جابر بن زيد من أهل ُعمان»(6).

انظر: ابن سعد: الطبقات، 182/9. ابن قتيبة الدينوري: المعارف، ص 200. الذهبي: تذكرة الحفاظ، 73/1.  (1)
النووي: تهذيب األسماء واللغات، 142/1.  (2)

الشماخي: السير، 72/1.  (3)
انظر مناقشــة ذلك في: الحارثي ســالم بن حمد: العقود الفضية، ص 103. النامي: دراســات، ص 93. بكوش: فقه اإلمام   (4)

جابر، ص 11.
ابن حجر: تهذيب، 38/2.  (5)

ابن سعد: الطبقات الكبرى، 179/7. وأبو نعيم: حلية األولياء، 86/3.  (6)



فقه النوازل وتجديد الفتوى144 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ثُم ِإنه ليس هناك شــهادة أعظم من شــهادة شــيخه حبر األمة له وترجمان القرآن الذي كان 
ألصق الناس بــه عبد اهللا بن عباس حيث قال: «لــو أن أهل البصرة نزلوا عند قــول جابر بن زيد 
ألوسعهم علما عما في كتاب اهللا»، وكان يرّد كل من سأله عن رأيه في مسألة من أهل البصرة إلَى 
جابر ويقول: «تســألونني وفيكم جابر بن زيد؟!»(1)، ويعجب من كل من يســأله ويترك ســؤال جابر 
فيقــول: «عجباً ألهل العراق كيف يحتاجــون إلينا وعندهم جابر بن زيد، لو قصدوا نحوه لوســعهم 
علمه»، فهذه شــهادة شــيخه األول تشــهد له باالعتراف علَى قوة علمه وقدرته علَى حل المعضالت، 
وهناك شــهادة أخرى مزكية ومرشــدة تضع له ضوابط يلتزمها في فتواه، وهي ما جاء عنه أَنهُ قال: 
«مر بي ابن عمر بينمــا كنت في الطواف، وقال لي: «يا جابر، إنك مــن فقهاء أهل البصرة، وإنك 
ستستفتى، فال تفتين ِإال بقرآن ناطق، أو ســنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت»(2). 
 وقيل: بأن سعيد بن جبير ســأل جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رأيه في مسألة ما، فلما تبين له أَن

السائل من أهل البصرة قال له: «تسألونني وفيكم أبو الشعثاء؟»(3)».

وقد بلغ األمر بابن حزم الظاهــري (ت 456هـ) أَن ال يعتد باإلجماع الذي لم يكن فيه جابر بن 
زيد ومــن ذكرهم؛ فقــال: «أف لكلّ إجمــاع يخرج عنه: علي بــن أبي طالب وعبد اهللا بن مســعود 
وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشــام، ثم التابعون بالشــام وابن ســيرين وجابر بن زيد 
ن  ة، ويدعي اإلجماع بخالف هؤالء بأســانيد واهية، فمن أجهل ِمم وغيرهم بأســانيد في غاية الصح

هذه سبيله!!...»(4).

وكفى بهذه الشهادات التي تلقاها من أساتذته شرفاً وشهادة ألَن يكون أهًال لالجتهاد والجلوس 
بيــن الناس لإلفتاء، ودليال علَى مكانته الرفيعة بين أقرانه وأتباعه، ناهيك عن شــهادات معاصريه 
ـهُ أحد أعالم  وأتباعه ومن جاء بعــده، محتجين بأقواله مشــيدين بآرائه، لــم يختلف فيه اثنان أَنـ

التابعين البارزين في البصرة بال منازع، فكيف كان منهجه؟

المزي: تهذيب الكمال، 435/4. الذهبي: سير األعالم، 482/4.  (1)
أبو نعيم: الحلية، 86/3.  (2)
المصدر السابق نفسه.  (3)

ابن حزم: المحلى باآلثار، 350/3.  (4)
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III
É¡∏Mh á«¡≤ØdG äÓμ°ûªdG ¢VôY »a ôHÉL ΩÉeE’G è¡æe

كما هو معلوم أَن اإلمام جابر ـ كغيره من الصحابــة والتابعين ـ لم تصل إلينا مدونته لتحفظ 
لنا آثاره كلها، وتذكر لنا منهجه وطريقته في استنباط األحكام، ِإال ما وصل إلينا من رسائل يجيب 
فيها بعض أصدقائه وطلبته، أو ما دونه لنا تالمذتــه وأتباعه من روايات حديثية، وأقوال منثورة في 
مصنفات مختلفة، ومن أهم ما وصل إلينا مجموعا مراســالته التي كانت بينــه وبين أصحابه حيث 
تعبر ـ جليا ـ عن األوضاع االجتماعية والمشــكالت الفقهية التي ال ُيدرَك حكمهــا ِإال بالرجوع إلَى 
أولي العلــم من الفقهاء والمجتهدين، وقد تكون آنذاك غالب األحــكام الفقهية ـ التي لم يرد فيها 
نّص ظاهر من كتاب أو سنّة ـ نوازلَ ال يدركها الناس لجهلهم بحكمها، أو اشتباههم في الرأي الذي 
يأخذون بــه ويطمئنون إليه، فيبحثــون عن حكمها فتعّد مشــكالت بالمعنى اللغــوي، وإفتاء بالمعنى 

االصطالحي أَي: «الجواب عما يشكل من األحكام»(1).
وســنحاول اكتشــاف منهجه(2) وطريقته في الفتوى من خالل تلك المصنفــات، ثُم نذكر كيفية 
تعامله مع المشكالت الفقهية، وذلك باستخالص أصوله في تناوله للفروع الفقهية، ومالمحه العامة 
التي طبعت فقهه، «وبتتبعنا التــراث الفقهي الذي تركه لنا اإلمام جابر نالحــظ أَنهُ قد اتبع خطة 
أســاتذته من الصحابة في رجوعهم إلَى مصادر التشــريع، وفــي مبادئهم العامة التــي راعوها في 

تشريعهم»(3).
وســيكون تركيزنا هنا علَى المعالم الكبرى من خالل جواباته ورســائله إلَى أصحابه، وما دونه 
تالميذ مدرســته من بعده غالبــاً؛ ألَن تلك الجوابات تمثــل أنموذجاً واضحاً للحوادث والمشــكالت 
الحاصلة آنذاك، وخاصة عند صدورها من فقيه أو عالم أو طالب علم متفقه، ثُم نذكر طريقته في 
التعامل مع الفتوى من خالل المصادر األصليــة والتبعية، ونوردها ضمن قواعد مع عرض نماذج من 
فتاويه. وليس هناك خالف في أَن مصادر التشــريع األصلية التي يســتنبط بهــا األحكام عند جميع 
المسلمين هي: القرآن الكريم أوالً، ثُم السنة النبوية الصحيحة ثانياً باتفاق، ثُم ألحق الجمهور بها 
اإلجمــاع، وبعدها تأتي المصــادر التبعية األخرى فــي الدرجة التالية، كقــول الصحابي، والقياس، 

وهو مفهوم اإلفتاء عند الراغب األصفهاني (ت 502هـ): المفردات في غريب القرآن، ص 373.  (1)
وقد ســبق طرق هذا الموضوع بعض الباحثين منهم: األستاذ مهني التيواجيني في كتابه: أشعة من الفقه اإلسالمي، والطالب   (2)
بعوشــي عبد اهللا في رســالته للماجســتير في الجامعة األردنية بعنوان: «منهج االجتهاد الفقهي عند اإلمام جابر»، فقد أشار 
األول وأجمل، واختص الثاني ببعض النماذج، وســنجمل بعض ما ذكروا، ونزيد ما اســتطعنا الوصول إليه من خالل قراءاتنا 

لهذا التراث.
التيواجيني: أشعة من الفقه اإلسالمي، ص 70.  (3)
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واالستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، واالستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا... وغيرها 
(وهو ما يسمى االجتهاد).

وقبل ذلك يجدر بنا أن نذكر بعض اآلداب التي يجب أن يتصف بها المفتي، وينبغي للناظر في 
أمور الناس مراعاتها عند تصدره للفتوى؛ ألَنهُ يقدم علَى أمر خطير وهو التوقيع عن رب العالمين.

:iƒàØ∏d √Qó°üJ »a ôHÉL ΩÉeE’G ÜGOBG ٭ 
أ ـ التمســـك بأهداب الدين بااللتزام بآداب القرآن وغرسها في نفوس الناس، واستحضار تلك 
ا استأذنه يوما،  المعاني والتطبيقات العملية في حياتهم، وهذا ما فعله مع عمارة ـ من أصحابه ـ لَـم
فقال له: ارجع، ثُم رده فقال: «أراَك وجدت في نفســك، أَما إنه أزكى لك إذ رجعت»(1)، مشيرا إلَى 

قوله تعالى: ﴿  , - . / 10 2 3 4 ﴾ [النور: 28].

ب ـ عفـــة النفس والزهد عما في أيدي الناس؛ حيث كان يرّد كلّ من أراد أن يحســن إليه أو 
يمد إليه يد العون من متاع الدنيا ِإال ما كان حقا له، كما رد علَى نافع بن عبد اهللا ـ أحد مراسليه ـ 
ا ما ذكرت ُتقِســم علّي أن أكتب بحاجتي وتخبرني أنك مســرور؛ فزادك اهللا من فضله،  بقوله: «وأم

وأوفاك في الذي أعطاك بأوفى المؤمنين؛ فحاجتي أن يعافيك وأن تقّر عينا ببقائك فيما تحب»(2).

ج ـ تحرزه في استعمال المصطلحات، وعدم التجرؤ علَى اهللا في التحليل والتحريم ِإال ما ثبت 
بنص قاطع من كتاب ناطق أو ســنة متبعة؛ ألَنهما ال يكونان ِإال من عند اهللا تعالى، ويخشى أن يقع 
في التقول علَى اهللا بغير علم فيحل ما حرم اهللا أو يحرم ما أحل اهللا، فيستحضر وعيد اهللا في قرن 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ﴿ :التقوّل علَى اهللا بالشرك به
_ ` l k j i h g f e d c b a ﴾ [األعــراف: 33]؛ فنجــده ال يطلــق حكمــا 

بالحرمة ِإال ما ثبت بنص واضح من كتاب أو ســنة، كما صرح بالحرمة في شــراء األحرار: «فذلك 
حرام»؛ وفي الجمع بين األختين من الرضاع... وغيرها.

عند ترجيحه لقول ما يســتعمل قولــه: «فأحب ذلك إلّي»، أو «أعجب إلــي»، أو «فال ينبغي له 
ذلك»، كما قال في ختان المملوك: «فإن الختان من المســلمين ســنة واجبة ال ينبغي تركها»(3)، مع 
أَنهُ يذهب إلَى أن األقلف ال ُتؤكل ذبيحته وال تجوز شهادته، وال يقبل له حّج وال صالة(4)، ويقول في 

الدرجيني: الطبقات، 2/ 212.  (1)
اإلمام جابر: رسائل، ر7، ص 20.  (2)

المصدر السابق، ر2، ص 4.  (3)
الكندي: بيان الشرع، 445/48.  (4)
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جهالة الشــرط: «وال يصلح للرجل»(1)، وفي رد المغشــوش من الصرف قال: «فال أحب ذلك»(2)... 
وهكذا في جميع المسائل التي يتناولها.

:iƒàØdG  ™e πeÉ©àdG  »a ¬£HGƒ°Vh ¬é¡æe ٭
نة) ًال: َمنهجه في التعامل َمع النصوص الشرعية األصلية (القرآن والس أو

1 ـ القرآن الكريم:
أ ـ نرى المكانة العظيمة التي يوليها لكتاب اهللا حفظاً واستيعاباً وتطبيقاً ِفي جواباته حتى 
صار مختلطا بلحمه ودمه، كيف ال وهو خريج مدرسة ترجمان القرآن وشيخ المفسرين ابن عباس؛ 
وهو ما عبر عنه الدكتور الزرقاء بقوله: «ولذلك كان القرآن عند علماء الشــريعة اإلســالمية هو 
الحجة الكبــرى والمرجع األول؛ بل عده بعــض الفقهاء المصدر الوحيد لألحكام الشــرعية، وما 
غيره من المصادر ِإال تفصيل لمجمله أو توضيح له أو تخريج علَى أصوله أو استنباط ِلما فيه من 
حكم ومعان متماسكة متســاندة»(3)؛ فنجد ذلك ينطبق في جواباته حيث ينطلق في إجابته لسائليه 
من خالل آيات الكتاب، ويســتفتح كالمه بما يقوي إيمان المســتفتي ويشــّد قلبه إلَى ما هو أزكى 
وأطهر بتوجيهات القرآن ثُم يجيبه عما ســأله. ففي رســالته ـ مثًال ـ إلَى نافع بن عبد اهللا يقول: 
«وأوصيك بتقوى اهللا الــرب العظيم الذي يعلم منك ما تجهل من نفســك، والــذي اطلع علَى ما 
يضمــر قلبك، وما تختــان عيناك، ومــا تبــدي أو تخفي في نفســك، وهو أقرب إليــك من حبل 
الوريد...»(4)، وهكذا يسترسل في توطئته مسهبا في الوعظ والتذكير واإلرشاد بأسلوب قرآني جميل 

يصب في مضمون ما استفِتَي به.

ب ـ الفهم الصحيح لنصوص القرآن واستنطاق معاني آياته، كما أَن فهمه العميق للغة العرب 
كان ظاهرا في جواباته، ويعطي أبعادا كبيرة للغة فيحملها علَى ما يجب أن تحمل عليه؛ قال القرطبي: 
 B A @ ? > = < ; ﴿ :8 من أجمع ما نقل في تفســير «المتاع» في قولــه
E D C ﴾ [النــور: 29]، قال: «ليس يعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما ســواه من الحاجة، إما منزل 
ينزله قوم من ليل أو نهار، أو ِخربة يدخلها الرجل لقضاء حاجة، أو دار ينظر إليها فهذا متاع، وكلّ 
اس (ت 338هـ) علَى هذا المعنى قائال: «وهذا شرح َحسن  علق أبو جعفر النح منافع الدنيا متاع». ثُم

الشماخي: اإليضاح، 333/2.  (1)
اإلمام جابر: رسائل، ر10، ص 26.  (2)

الزرقاء: المدخل الفقهي العام، 171/1 - 172.  (3)
اإلمام جابر: رسائل، ر7، ص 20.  (4)
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من قول إمام من أئمة المســلمين وهو موافق للغة»(1). كما أَنهُ يعطي أيضاً لألخبية والفساسيط حكم 
البيوت فيجب فيها اإلذن والتســليم؛ ويعللها بأنها بيــوت؛ ويحمل لفظ البيوت الــوارد في قوله تعالى: 
﴿ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ [النور: 61] علَى إطالقه.

ج ـ حمل ألفاظ القرآن عَلـــى ظاهرها وااللتزام بمعانيها الحقيقية، وعدم التســاهل في 
التخلي عن ترك نص صريح أو التســامح فــي امتثاله، وإن خالف في ذلك شــيخه؛ وذلك في 
تطبيق قوله تعالــى: ﴿ W V U T S R Q P O ﴾ [البقرة: 235]، وهذا 
ـهُ عقد للميثاق  ما فعله في التي قالــت لرجل: «ال أتزوج غيرك» قبــل انقضاء العدة، فرأى أَنـ
ق بينهما ولم ُيعجبنــي مراجعتها ـ وأن  ة فر ال ينبغي نكاحهما، «فــإن نكحها بعد انقضاء العــد
ال يكون تزوجها ـ فواهللا لتركها أحب إلي». واستعرض رأي شيخه ابن عباس في قوله: «إن تركا 
ة نحو العدة األولى فال بأس بنكاحها»، ثُم تعقبه بقوله: «وترك  الميثاق ومضت لها في غير عد
اللبــس أعجب إلّي»، وهذا التــزام بالنص وعدم الخروج عن ظاهره؛ ألَن المقصد من تشــريع 
ذلــك واضح فال مجال للتالعب فيه، والقول بخالف ما وضع من أجله، وفيه أيضاً قطع لســبل 

تعجل الشيء قبل أوانه.

د ـ المعرفة بأبعاد التشريع واستنباط غاياته وتطبيقها من خالل آي القرآن، وسرعة بديهته 
في اســتحضار الحكم عند الحوادث والمصائب، والقدرة علَى التصرف السليم في أحلك الظروف؛ 
وهو ما فعله عندما أشــكل علَى الناس عند دخولهم بيت اهللا الحرام وقــد احترق البيت الحرام (6 
ربيع األول 64هـ) من أجل شــرارة طارت بهــا الريح؛ فدخل علَى الناس في المســجد الحرام وهم 
وقوف، والبيت مهــدوم، وهم ال يعرفون مــا يفعلون؛ فقال جابــر: ﴿ ; > = < ? @ 
L K J I H GF E D C B A ﴾ [النمل: 91]، ثم طاف حول البيت، فلما 

رآه الناس طاُفوا كما طاَف.

وفي رواية: جاء في األثر: أن الكعبة ُهدمت ِلتُْبنَى في زمــن عبد اهللا بن الزبير، وتحير الناس 
والفقهاء لما أُخر حجارها عن األســاس لتبنى، ولم يدروا كيف يطوفــون؛ أِمْن خلف الحجارة حيث 
وضعت أو من حول الحيارى حتى دخل أبو الشــعثاء، فلما رآهم ال يطوفــون وقوفا عرف الذي بهم، 
 ﴾ ...C B A @ ? > = < ; ﴿ :فمضى أبو الشعثاء حتى أتى األساس؛ فقال

ثم طافوا كما طاف(2).

النحاس: الناسخ والمنسوخ، 589/1. القرطبي: أحكام القرآن، 221/12.  (1)
انظر َهِذه الروايات في: بولرواح: موسوعة آثار اإلمام جابر، ر804، 713/1.  (2)
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نة النبوية: 2 ـ الس
لم يختلف أحد من الفقهاء في كون السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن 
الكريم، وهي: «ما صدر عن النبي ژ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير»(1)؛ لكن اختالفهم في 
ثبوت الحديــث وعدمه، أو في فهــم النّص وتعليله، أو فــي معارضته لنص أقوى منــه، أو مخالفته 
لقاعدة أو مقصد من مقاصد التشــريع؛ وقد لخص أبو المؤرج (ق2هـ) ـ أحد تالمذة جابر ـ أسباب 
الخالف بعد ذكره لمســألة نســخ رد الســالم في الصالة قائال: «ومن أحاديث النبي ‰ ناســٌخ 
ومنســوٌخ، والقرآُن قد نسَخ بعُضه بعضاً، وقد فعَل النبي ‰ أشــياءَ مثَل هذا ورجَع عنها، وقد فعل 
أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا عنها، وقد قال السلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ثم 
رجعوا عن ذلــك، وقالوا بغير أقاويلهم ثم رجعوا إلى بعض أقاويلهــم، وذلك كله اختالٌف منهم في 
الرأي، ولم يكن اختالفاً في كتاٍب وال ســنٍة وال أثٍر مجتمعٍ عليه إال اختالفاً في الرأي»(2). ولكن قوة 
الفقيه تظهر في معرفة مراتــب األدلة وما يجب تقديمه وتأخيره، وعــرض بعضه علَى بعض، وعلى 
هذا النحو وضــع اإلمام جابر قواعد تعصــم فكره وتخّط طريــق أتباعه في التعامــل مع الروايات 

الحديثية الكثيرة، منها:

أ ـ تطبيق قاعدة العرض عَلى كتاب اهللا: وهي من القواعد األساســية التي اتســم بها منهجه، 
 ﴾ p o n m lk j i h g f e d c ﴿ :مســتندا في ذلك إلَى قوله تعالى
[فصلت: 42]، وإلى الروايات التي رواها عن شــيخه ابن عباس عن النبي ژ قــال: «ِإنُكْم َسَتْخَتِلُفوَن 
ِمْن َبْعِدي فََما َجاءَُكْم َعني فَاْعِرُضوُه َعَلى ِكَتاِب اِهللا فََما َوافََقـــُه فََعني َوَما َخاَلَفُه فََلْيَس َعني»(3)، 
فيعد هذا الحديث من أصح األحاديث عنده وعند مدرســته ومدرســة آل البيــت، ومن أهم الركائز 
التي صبغت منهجهم في التعامل مع الرواية، رغم تضعيف جمهور أهل السنة لهذا الحديث وإغفالهم 
له، بل يعدونه حديثاً ال أصل له أو موضوعا، مع اشتراطهم في الحديث أن ال يكون شاذًا وال معلوالً، 
والشاذ ما رواه الثقة مخالفا به الثقات، فما بالك إذا خالف الثقة نّصاً قرآنياً صريحاً مقطوعاً من 
كتــاب اهللا، فكيف يؤخذ بــه؟ أو كيف ينظر إليــه أصال؟، وهــذا المنهج أخذه من أســاتذته كرد 

السالمي، شرح طلعة الشمس، 2/2.  (1)
الخراساني: مدونة أبي غانم، 256.  (2)

الربيع: مســند، باب في األمة...، ح40. وهناك رواية أخرى (ح945) من طريق جابر مرسلة َعِن النبي ژ َقالَ: «َما ِمْن نَِبيٍء   (3)
أََتاُكْم َعني فَاْعِرُضوُه َعَلى  َبْعِدِه أََال َوَســـُيْكَذُب َعَلي ِمْن َبْعِدي كََما ُكِذَب َعَلى َمْن كَاَن ِمْن َقْبِلي، فََما  ِإال َوَقْد ُكِذَب َعَلْيِه ِمْن 
ِكَتاِب اِهللا فََما َوافََقُه فَُهَو َعني، َوَما َخاَلَفُه فََلْيَس َعني». وهذه من األحاديث الصحيحة عند مدرســة آل البيت، ومن قواعدهم 
ا يدل علَى التشابه الكبير بين المدارس األولى في كثير من قواعد قبول الرواية. (انظر: مقدمة  الكبرى في قبول الحديث، ِمـم
عبــد اهللا العزي لتحقيقه كتاب المجمــوع الحديثي والفقهي لإلمام زيد بن علي، ص 9 - 10. وتفصيل هذه األقوال ومناقشــتها 

عند: القنوبي: اإلمام الربيع: مكانته ومسنده، ص 110 - 112).
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عمر ƒ لحديث فاطمة بنت قيس، ورد عائشة لحديث ســمعته عن عمر بن الخطاب وابنه عبد اهللا 
يحدثان بحديث مخالف لكتاب اهللا، وهو ما رواه الربيع بســنده عنه: «َعْن َعاِئَشَة # َقالَْت: َسِمْعُت 
أَن عبــد اهللا بنَ ُعَمَر َيقُــولُ: «ِإن اْلَميَت لَيَُعذُب ِبُبكَاِء األَْحيَاِء»، َقالَْت َعاِئَشــُة: َيْغِفــُر اهللا ألَِبي َعْبِد 
 َما َسِمَع ِمْن رَُسوِل اهللا ژ َما َقالَ ِحينَ َمرهُ ِإنهُ نَِسَي أَْو أَْخَطأَ، َولََعلهُ لَْم َيْكِذْب َولَِكنْحَمِن، أََما ِإن الر
ُب ِفي َقْبِرَها». َقالَ َجاِبٌر:  َها َلُتَعذُهـــْم َلَيْبُكوَن َعَلْيَها َوِإنٍة َماَتْت َوأَْهلُهَا َيْبكُوَن َعلَْيهَا َفقَالَ: «ِإن ِبيَهُوِدي
وءَ»(1)، وقالت ـ في رواية ـ: أين  ُب ِبَعَمِلِه السَما ُيَعذُب أََحٌد ِبِبكَاِء أَْهِلِه، َوِإنَقالَْت َعاِئَشُة # : َوَال ُيَعذ

منكم من قول اهللا سبحانه: ﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ [األنعام: 164].
ونرى تطبيق هذا المنهج في تعامله مع كثير من المسائل الفقهية، منها مثًال:

مسألة المســـح عَلى الخفين: إذ لم يصّح عنده األحاديث التي رويت فيــه رغم بلوغها حّد  -
التواتر المعنوي عند جمهور أهل الســنة، حتى قال اإلمام أحمد (ت 241هـ) بأفضلية المسح 
على الغسل، وبلغ بابن المنذر (ت 319هـ) أن قال: «والذي أختاره أن المسح أفضل ألجل من 
طعن فيه من أهل البدع مــن الخوارج والروافض. قال: وإحياء مــا طعن فيه المخالفون من 
السنن أفضل من تركه»(2)؛ ِإال أَن جابرًا وأتباعه وآل البيت (اإلمامية والزيدية) مجمعون على 
عدم المســح؛ لعرضهم هذه الروايات على قولــه تعالى: ﴿  - . / 
0 1 ﴾ [المائدة: 6]، حيث لم يقبلوا معارضة الســنة لنص قطعي؛ ألن اهللا تعالى أوجب 
ى الخّف ِرجال، ورووا في ذلك روايات كثيرة عن ابِن  الفرض على ما يسمى ِرجًال، وال يســم

عباس وعائشَة وعلي بِن أبي طالب تثبت ما ذهبوا إليه(3).
مسألة الشـــرب قائماً: جاءت روايتان متعارضتان بين النهي والفعــل؛ فرجح ما وافق الكتاب،  -

وذلك فيما رواه جابر عن شيخه ابن عباس عن النبي ژ «أَنهُ نَهَى َعِن الشْرِب َقاِئماً، وروي: 
«أَنهُ َشِرَب ِمْن زَْمَزَم َقاِئماً». فقال جابر قال ابن عباس: المرِجُع ِفيِه ِإلَى ِكتَاِب اهللا، َوُهوَ قوله: 
هُ النْهُي ِمنَ  ِفي َموِْضعٍ َخص َحاٍل، ِإال ــْرَب َعلَى أَي؛ َفهَِذِه اآلَيُة ُتِبيُح األَْكَل َوالش﴾ F E ﴿

النبي ژ(4). فقد عرض ما اختلف من الروايات علَى كتاب اهللا تعالى واستقر علَى حكمه.
ب ـ وجوب االلتزام بالســـنة بمفهومها الواســـع، وعدم قبول ما خالفها عندمــا تتلقاها األمة 
بالقبول، ولم يوجد لها معارض من كتاب أو ســنة أو قاعدة كلية كبرى؛ فإن اإلمام جابرًا يأخذ بها 

الربيع: مسند، باب في القبور، ح483.  (1)
الشوكاني: نيل األوطار، 196/1.  (2)

انظر: الربيع: مسند، باب (19) في المسح علَى الخفين، ح121 - 128. ومدونة أبي غانم، ص 63 - 64. وانظر استدالالتهم في:   (3)
القرطبي: أحكام القرآن، 6 /92 - 94. بكوش: فقه اإلمام جابر، ص 155 - 158.

الربيع: مسند، باب (63) أدب الطعام والشراب، ح381.  (4)
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ة ال تجتمع علَى ضالل، وقد كان يوجه ســائليه إلَى  األم ة يجب اتباعها والعمل بها؛ ألَن ويعتبرها حج
العمل بالســنة الثابتة؛ فيأمر من صلــى وراء إمام لم يركع فــي صالة مكتوبة فاتبعــه الناس ولم 
يركعوا، قائال: «فإن أولئك أحّب إلي أن يعيدوا ما خالفوا فيه السنة، فإن من ترك ركوعا أو سجودا 
أو قعودا ال يستقيم للناس أمر يخالفون فيه الســنة»(1). وكان يستحّب اإلعادة أيضاً لمن ترك قراءة 

السورة مع الفاتحة في الصلوات الجهرية؛ ألنه «قد ترك السنة فيها»(2).
ج ـ اعتبار ما عليه العمل حجة فـــي االتباع، وفي قبول الرواية الـــواردة فيه، ولو علم ثبوت 
غيرها عـــن النبي ژ لعمل بها: ولكن يعمل بما وجــد عليه األعالم واتفق عليــه الفقهاء، وال يؤخذ 
بخالفه حتى يثبــت بيقين مثل اليقين الذي عليه أَنهُ من النبي ژ ، وهو ما يقارب معنى اإلجماع؛ كما 
فعل ذلك تالميذه في زكاة البقر فإنهم يقيسونها بزكاة اإلبل؛ ِلـما ثبت عندهم في السنة، وِلـما جاء 
ِفي آثار الفقهاء الموثوق فيهم، أَن: «األثر عند فقهائنا الذين نَأُخُذ منهم ونعتمُد عليهم أن السنة في 
زكاة البقــر كالزكاة في اإلبل، ُيؤَخُذ منها مــا ُيؤَخُذ من اإلبل، وُيعَمُل فيها مــا ُيعَمُل في اإلبل، وليس 
عُت لك من هذا في المســألة التي قبل هذه وفّسرُته لك؛ فأما حديُث معاذ بِن  بينهم اختالٌف، وقد َفر
جبل عن النبي ‰ اهللا أعلم به، ولو نعلم أن ذلك عن معاذ عن النبي ژ ألخذنا به واعتمدنا عليه، 

غير أن أصحابنا أبا عبيدة وجابر بن زيد ال يأخذون بما ذكرَت، وقد بلغهم قولُ من وصفَت».
د ـ وكان من أكثر الناس تشـــدداً في اتباع ما عليه األمة من ســـيرة النبي ژ ، وينكر كل 
محدث خالف أمرا من أوامر الدين؛ فقد ســئل يوما «عن القنوت فــي الصالة؛ فقال: الصالةُ كلها 
قنوٌت، قــال اهللا تبارك وتعالــى: ﴿ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [الزمر: 9]... 
قلُت: يا أبا الشــعثاء، ليس عن هذا أسألَك، ولكن إنما أســألك عن الذي يفعُل هؤالء بعد الركوِع، 
ن َمَضى ِمن خياِر  لُون وُهم قياٌم؟ قال: هذا أمــٌر محدٌث، ال نعِرُفه وال نَأثُُره عمَيقُوُمون وَيْدُعون وَيتَهَل
هذه األمِة»(3)، وهذا األمر ذهبت إليه مدرسته بإجماع واعتبرته من األعمال المنسوخة، وهو ما ذهب 
إليه جمع كبير من الصحابة والتابعين منهم أساتذته ابن مسعود وابن عمر وغيرهما(4). رغم ما عليه 
جمهور أهل السنة من أن القنوت مستحب في صالة الصبح سواء نزلت بالمسلمين نازلة أم ال، على 

خالف بينهم في محله.
هـ ـ التشـــدد في االلتزام بالواجبات وعدم التهاون في حق اهللا تعالى، وعدم األخذ بالرخص 
ِإال عند تعذر اإلتيان بالعزائم؛ فقد اســتفتي في رجل أدرك اإلمام يــوم الجمعة ولم يكن على ُطهر 

اإلمام جابر: رسائل، ر5، ص 14.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

أبو غانم الخراساني: مدونة أبي غانم الخراساني، ص 84.  (3)
عمدة القارئ، 23/7. بكوش: فقه اإلمام جابر، ص 195 - 196.  (4)
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وال َمــاء، وإذا طلب الماء فاتته الصالة مع اإلمام، هل له أن يتيمــم بالصعيد ويصلي معه؟ فأجاب: 
«فــال ـ لعمري ـ الصعيد في قرية فيها المــاء؟! إنما الصعيد في الفلوات حيــث ليس [فيها] الماء، 
فليطلب الماء ثُم يصلّي األولى، فَال واهللا ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير [متوضئ]، وما بال 

الرجل يأتي الجمعة وهو غير [متوضئ]»(1).
تها عنه، فيستعمل لفظ:  و ـ التورع في نسبة الروايات إَلى الرسول ژ ما لم يتيقن من صح
«بلغني»، أو «بلغنا»، كما فعل عندما سئل عن أفضل صلوات الليل؛ فقال: «فإنه بلغني أن أفضلها أول 
نومه»، و«بلغنا أن أول هجعة للناس ينادي مناد: من يدُعو فيســتجاب له؟ ومن يســتغفر فيغفر له؟ 
ومن يتب فيتاب عليه؟»(2)، وكما فعل في فضل الجمعة والتبكير لها. وهذا منهج أســتاذه ابن مسعود 
حيث كان يتحرز كثيرًا من نســبة الروايات إلَى رســول اهللا ژ خوفا من التقــول عليه ما لم يقل، 
فكان غالباً ما يســتحضر تلــك الروايات في أجوبته يفتــي بمقتضاها ولكن ال يصرح بنســبتها إلَى 

الرسول الكريم ژ .

ثانياً: االجتهاد في الوصول إَلى الحكم الشرعي عن طريق المصادر التبعية
وهذه المصادر تتعلق في معظمها بالنظر السديد والفهم الصحيح للنصوص وعدم الوقوف علَى 
حرفيتها، والنظر فيها لمعرفة المصالح والمقاصد لتعليل األحكام الشــرعية، أو البحث عن مقصد 
من نظــر في النّص فاســتنبط منه الحكــم كالصحابة وغيرهم. وســنرى بعض القواعــد والمعالم 

األساسية في نظرته إلَى األحكام وتعامله معها، وكيف كان يستدل بهذه المصادر االجتهادية.
أ ـ المعالم الرئيسة في نظرته إَلى األحكام الشرعية: إذ يضع اإلمام جابر بعض المعالم التي 
يمكن أن نتعرف من خاللهــا علَى نظرته إلَى األحكام، وترتيب درجاتهــا، وكيف كان يتعامل معها، 
وذلك فيما لم يرد فيها نّص، أو يتضح فيها دليل، أو وقــع االختالف فيها بين الفقهاء؛ فنجده بعد 
مناقشــته لمســألة عقد النكاح بغير الولي ختمها بتوضيــح نظرته إلَى األحكام بقولــه: «وقد تكون 
األمور على ُســبل متشــابهة: منها ما ال رخصة فيها، واألخرى فيها الرخص، وأهل العلم يشتهون من 
ذلك ما صفا ويكرهون لبســها، غير أَنهُ قد تكون أمور تتعالى فيما يكــره وال تبلغ أن تكون حراما، 
وال يشــتم أهله عليها»(3)، أَي تكون من باب المكروه الذي يتنزه عنه أهل المروءات. وإذا كان األمر 

متعلقا بالحكم فيه فإنه ُيرجعه إلَى القاضي لينظر فيه بحسب المصلحة التي يراها.

اإلمام جابر: رسائل، ر4، ص 11.  (1)
المصدر الســابق، ر3، ص 9. وهذا الحديث أخرجه مسلم ِفي صحيحه (ح1265) عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النِبّي ژ أَنهُ   (2)
ْنَيا فََيُقوُل َهْل ِمْن ُمْســـَتْغِفٍر َهْل ِمْن َتاِئٍب َهْل ِمْن  ـــَماِء الد ُل نََزَل ِإَلى الس ْيِل اْألَوى ِإذَا ذََهَب ُثُلُث اللاَهللا ُيْمِهُل َحت قال: «ِإن

َداٍع َحتى يَْنَفِجَر اْلَفْجُر». َساِئٍل َهْل ِمْن 
المصدر السابق، ر17، ص 41 - 42.  (3)
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ب ـ االســـتدالل بأقوال الصحابة وأفعالهم واتبـــاع الدليل األقوى: يأخذ اإلمــام جابر بآراء 
الصحابة وقضائهم في المسائل التي لم يرد فيها نص إذا وافقت أصوله وقواعده االجتهادية، أو لم 
دت، ويكون أكثر اطمئنانا باالســتناد إليهم، ويرى تلك  يتبين له غيرها، ويتخير بين أقوالهم إن تعد
اآلراء أفضل من رأيه ِفي الغالب. ونجده ُيكن لهــم كل التعظيم واإلجالل، ويعرف حقهم وصحبتهم 
لرسول اهللا وقربهم له، فكان يقول في تقديرهم: «ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى، [و]لم 
يزل اآلخر يعرف لألول، وكانوا أحق بذلك [المهاجرون] مع رسول اهللا ژ و[التابعون] لهم بإحسان؛ 
فقد شهدوا وعلموا، فالحق علينا وطء أقدامهم واتباع أثرهم. واعلم أَنهُ لم يهلك قوم قّط حتّى نازع 

اآلخر األول في العلم إذا تمسك أهل العلم بعلمهم»(1).
ِإال أَن هــذا التبجيل واالحترام الذي يكنه لهــم ال يثنيه عن إبداء ما يــراه صوابا بكل احترام 
ولباقــة؛ فيقول في المرأة التي طلقهــا زوجها عند حضور الموت ولم يكن قــد دخل بها؟ ذهب ابن 
عباس إلى عدم اســتحقاقها للصداق وال الميراث، أو تتربص علَى مالها حتى يزول الضرر، ويذهب 
ني ـ وإن تزوجت ـ إذا ُعرف  جابر إلَى التعليق علَى ذلك بقوله: «ولوَال قول ابن عباس في ذلك لسر
الضرر أن تستوجب األمر كله ما لم يذهب ميراثها»(2)، ثُم ُتذكر له روايات أخرى في مدرسته أيضاً 

ح بأَن «لها نصف الصداق، وال ميراث لها، وال عدة عليها»(3). يصر
ق بين الصحابة فــي الرأي؛ إذ يأخذ بما يراه أقرب للصــواب ويرجحه، ولو كان  ولم يكن يفر
ذلك الرأُي مخالفا ألستاذه ابن عباس؛ وفي هذا كان يميل إلَى قول ابن عمر ويقول: «قول ابن عمر 
ا قال ابن عباس»، وذلك فيمن طلق زوجته وقذفها في العدة أَنهُ «إن كان طلقها ثالثا  إلينا ِمـم أحب
جلد وألحق به الولد ولم يالعن، وإن طلقها واحدة العنها»، وكان ابن عباس يقول: «إن طلقها ثالثا 
ة العنها»(4)، وهكذا كان منهج الســلف فــي معرفة الحق واتباعــه، فال يغترون  قذفها فــى العد ثُم

بآرائهم، وال يستغنون عمن سبقهم، وال تزال الدنيا بخير ما عرف اآلخر لألول فضله وقيمته.

ج ـ توضيح ما التبس عَلـــى الناس من فهم بعض نصوص الصحابة ونقلوها من دون معرفة 
سببها، وقد فعل بين ذلك فيما يقصد شيخه ابن عباس من قوله: «أوله سفاح وآخره نكاح»، إذ وقع 
فيه الخلط والوهم وســوء الفهم بين الفقهاء الذين جاؤوا من بعده حيث ينسبون إليه القول بجواز 
نكاح مزنية الرجل بهذا القول، لكن يوضح جابر ذلك أَنهُ كان يقوله في الرجل الذي زنا بامرأة في 

اإلمام جابر: رسائل، ر17، ص 42.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

روايات عن الربيع عن ضمام عن أبي الشــعثاء، وروى ابن أبي شــيبة أَن الصداق كامال، ويســتبعد ذلــك؛ َألنهُ مخالف لنص   (3)
الكتاب في حكم من طلق قبل المس. انظر َهِذه الروايات في: بولرواح: موسوعة آثار اإلمام جابر، ر1394، 1084/2 - 1085.

انظر روايات َهِذه المسألة في: موسوعة آثار اإلمام جابر، ر1275، 1019/2 - 1020.  (4)
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شركهما ثُم أســلما بعد ذلك، وليس في حال اإلسالم(1)، ونقل عن جابر قوله: «إنه ال يتزوجها أبدا، 
وليجعل بينهما البحر األخضر»(2). ثُم أتبع جابر منع نكاح أصول وفروع مزنيته بالوالدة أو بالرضاع، 
وهذا ما ذهبت إليه مدرســته بال خــالف، وهو مبني علَى القاعدة الفقهية: «من تعجل الشــيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه». ِإال أَن غير اإلباضية ينســبون إلَيه عكس ذلــك لرواية ابن عباس، بل ويصل 
األمر بهم إلَى نقل رواية مناقضة لذلك تماماً، حيث «ُســِئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ 
قال: هو أحقّ بها هو أفســدها»(3)، وهذا من البعد بمكان لتشــدده في التعامل مع األبضاع، وحرصه 

الشديد في المحافظة علَى قدسية األسرة كما مر.

 رجال جاءه فقال: «إن أبي منعني أن أحج د ـ اســـتعمال القياس في أبســـط صوره: وذلك أَن
الفريضة فما تقول؟ قال: فكم الصلوات؟ قــال: قلُت: خمس، قال: أخبرني لو نهاك أن تصلي واحدة 
»(4)، وهو نفســه المنهج النبوي الذي كان يستعمله رسول اهللا ژ ؛  أكنت تاركها؟ قلت: ال. قال: فُحج
ألَن جابرًا كان يــرى الفرائض كلها بمنزلة واحدة ال يحل ترك واحــدة منها، فال طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق، ولذلك نظر إلَى سؤال المستفتي في تقييده المنع في الفريضة ولم يكن في السنن 

أو النوافل، فيقيسها عليها.

وكان أيضاً يقيس األمة علَى الحرة في الجمع بين األختين، وال يرى الفرق بينهما لعموم النهي 
في قوله تعالى: ﴿ | { ~ ے ﴾ [النســاء: 23]، قال: «وال يصلح جمع األختين وإن 
كانتا مماليك من ما ملكت اليمين، والعدة في نفس منها على الرجل ال بأس به؛ فإني أزعم أن ذلك 
كنحو الحرة إذا طلقت، وإنما آخــذ في ذلك بالثقة، وأترك الريبة ألهلها، فــإن أعجبه أن يعتزلها 
كقدر ما لو كان على األول عدة انقطعــت أن يجامعها فليفعل»(5)، أخذا بعموم اللفظ وتوجه الخطاب 

لألحرار واإلماء.

وكذلك كان يرى التفريق في رجــل وطئ جارية كان أبوه قد وطئها بغيــر علم، فقال: «فليبعها 
 ﴾ F E D C B A @ ﴿ :فإنه ال تحل له مجامعتها»(6)، لعموم قوله تعالى

[النساء: 22]، وكان كثيرا ما يتشدد في األنكحة واألبضاع وال يتساهل فيها أبدا.

اإلمام جابر: رسائل، ر4، ص 11.  (1)
الخراساني: المدونة الكبرى، 28/2.  (2)

مصنف ابن أبي شــيبة، ر904، 528/3. وانظر َهِذه الروايات كلها الموافقة والمخالفة في: موسوعة آثار اإلمام جابر، ر 917،   (3)
.787 - 784/2

الربيع، اآلثار، ر291.  (4)
اإلمام جابر: رسائل، ر11، ص 21.  (5)

بولرواح: موسوعة آثار اإلمام جابر، ج 2، ر3691/1550.  (6)
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هـ ـ بروز قاعدة األخذ باألحوط، والخروج من الخـــالف، وترك ما يريب إَلى ما ال يريب: 
خاصة ما يتعلق بباب األنكحــة، حيث يصرح بذلك في جواباته، فعندما حكــم فيمن واعد امرأة في 
عدتها، أنها ال تحلّ له أبدا، ثُم قال: «وترك اللبس أعجب إلّي». كما أَنهُ بعدما ناقش مسألة النكاح 
بغير الولي ومنعه قال: «وأهل العلم يشتهون من ذلك ما صفا ويكرهون لبسها»(1)، وهذا منهج نبوي 
سليم علمه رســول اهللا ژ أصحابه: «دع ما يريبك إَلى ما ال يريبك»(2)، وقال: «يَا َوابَِصُة اْسَتْفِت 
َد ِفي  ْثُم َما َحاَك ِفـــي اْلَقْلِب َوَتَرد نَْفَســـَك اْلِبر َما اْطَمأَن ِإَلْيِه اْلَقْلـــُب َواْطَمأَنْت ِإَلْيِه النْفُس َواْإلِ
َوِإْن أَْفَتاَك الناُس»(3)، وهذا هو المنهج الذي اتســمت به مدرســته فيما بعــد حتى اتهمهم  ْدرِ  الص

غيرهم بالتشديد والغلو.
ــته فليس لوالده أن يطأها، وكــذا العكس؟ قال:  الوليــدة إذا رأت عورة االبن أو مس ويــرى أَن

«فأحب ذلك إلي أن َيتَنَزها عن ذلك، ويتركانه إلى غير ريبة»(4).
وكان أيضــاً يكره هو وأســاتذته ابن عباس وابن عمــر، «أن يصام اليوم الذي يشــك فيه من 

رمضان، وأن يصالن رمضان بالصوم»(5)، وهو ما عليه جمهور أصحابه.
وكان كثيــرا ما يدعو إلَى التنزه عن المال الحرام واالبتعاد عنه، فال يجيز مشــاركة المســلم 
للمشــرك وال ألهل الكتاب في التجارات والشــركات؛ وعلل ذلك بقوله: «ِلـَما يســتحلون من الذي 
يحرم عليهم»(6)، وهو ما ذهب إليه جمهور أصحابه، ِإال ابن بركة من أصحابه، وجمهور الفقهاء علَى 
كراهتها من غير تحريم للحذر من إدخال الربا وما يدينــون من تحليله، ولما يقع فيه من مخالطة 
المال، ويجري هذا الحكم ـ في التحقيق ـ أيضاً علَى كل فاسق ومنافق ال يتورع عن أموال الناس(7).

و ـ منع الطرق المؤدية إَلى مفسدة محققة أو مظنونة العتبار المصلحة، وهو ما يسمى بسد 
الذرائع، وهذا المســلك يغلب علَى المســائل المتعلقة باألســرة واألنكحة؛ ِلـما في ذلك من الخطور 
واختالط األنساب، وما يلحق األفراد واألسر من مفاسد عاجلة وآجلة؛ وعلى ذلك كان األصل عنده في 

األبضاع الحظر والمنع.

اإلمام جابر: رسائل، ر17، ص 41 - 42.  (1)
رواه الترمذي عن الحســن، ر2442، 58/9. والنســائي ِفي كتاب األشــربة، باب الحث على ترك الشبهات، ر5711، 328/8.   (2)

وأحمد، 200/1.
رواه أحمد ِفي مسنده، 228/4.  (3)
اإلمام جابر: رسائل، ر2، ص 4.  (4)
الخراساني: المدونة، ص 149.  (5)

اإلمام جابر: رسائل، ر17، ص 43.  (6)
انظر: ابن بركة: الجامع، 368/2. زيد بن علي: المجموع، ص 197. األردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان، 204/10.  (7)
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فنجده يتشدد في أمر اإلحصان ويراه يتم بعقد النكاح مطلقا، بالدخول وغير الدخول، جامع أو 
لم يجامع، مســلمة أو كتابية، أمة أو حــرة، منطلقا من الحديث الذي رواه عنــه تلميذه أبو عبيدة: 
«أَْحَصنَ َمْن َملََك أَْو ُملَك لَهُ»(1)(2)؛ ِإال أَن أصحاب مدرسته يخالفون شيخهم في ذلك أنه ال يحصنها 
حتى يجامعهــا(3)، واختلفــوا في الكتابيــة واألمة هــل تحصنه أو ال؟ وقد أجمل الشــيخ الســالمي 

(ت 1334هـ) شروط اإلحصان في األبيات اآلتية على رأي اإلباضية غير جابر ومن ذهب مذهبه(4):
أتـــت ســـّت  الحصانـــة  إذا كــنـــت عـــن ذاك مســـتفهـمـاشـــروط 
ــــة ــــري ـــــل وح ـــــق ـــــوغ وع ـــــل ــمــاب ــــا كــــونــــه مــســل ــــه ــــع وراب
يرجماوعقــــد صحيــــــح ووطء مـبــــاح فلـــن  شـــرط  اختل  متـــى 

ثم نجده يكره الجمع بين ابنتــي العم وابنتي الخال في الزواج؛ وعللــه بقوله: «تلك القطيعة، 
وال تصلح القطيعة»(5).

وفي باب الصيام فإنه يرى منع الرجل أَن يباِشــر امرأَته في ملحفٍة واحدٍة وهو صائٌم رغم أَنهُ 
يرى أَن النبي ژ قد فعله، ِإال أَن سؤاله ألســتاذته جعله يطمئن علَى تعليل ذلك المنع؛ فقالت له: 
«إن النبي ‰ كان أملك إلربه منكم»(6)، وزاد علَى ذلك التعليل: «إنما كرهت ذلك رهبة أن يفسد 
صومه؛ ألنه غير آمن لنفســه»(7). وعلق تالميذه من بعده أَنهُ إذا أمن اإلنســان علَى نفســه جاز له 

ذلك، وهو المفهوم من تعليلهما لذلك.
ز ـ النظر إَلى المقاصد في تشريع الحكم، والحكم به من دون الجمود عَلى النص؛ حيث يرى 
ــت ذكر الصبي ال ينتقض وضوؤها؛ ألنه ليس كالرجــل، وهذا نظرا إلَى أَن العلة  المرأة التي مس أَن
في نهيه ژ عن مس الفروج هو التلذذ، أو أنه كالدابة ال عبادة عليه فال نقض على من مسه. فمنهم 
من وافقه من أصحابه ومنهم من حده ومنهم من خالفه كابن بركة (ق4هـ) حيث يوجب النقض علَى 

كل من مس فروج الصبيان؛ وقوفا علَى ظاهر النص، أو رأى أَن لهم ُحرمة فقال بالنقض.
ح ـ العبـــرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني؛ والرجـــوع إَلى النية عند االختالف: 
فيــرى أَن الذي أراد التلبية بالحج فلبى بالعمرة أو أراد العمرة فلبى بالحج أن «ليس عليه من غلطه 

الربيع: المسند، باب (36) في الرجم والحدود، ح603.  (1)
وذهب إلَى ذلك اإلمام الهادي (ت 298هـ) من الزيدية أنها تحصنه بالخلوة. انظر: شرح األزهار: 4 /343.  (2)

انظر: الخراساني: المدونة، ص 387 - 388.  (3)
السالمي: شرح الجامع الصحيح، 3/ 280.  (4)

المسائل المعروضة من المجموع، ورقة 362.  (5)
الخراساني: المدونة، ص 145.  (6)

السالمي: شرح الجامع الصحيح، 280/3.  (7)
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شــيء»(1). وذهب اإلمام إلَى أبعد من هذا فقال في الذي غلط في طالق امرأته أَنهُ ليس بشيء، إذ 
ال غلط وال غلت علَى مســلم ال طالق وال عتاق عنده، حيث لقي أبو الشــعثاء رجال فسأله: أتزوجت 
فالنة على سنة اهللا ورسوله؟ فقال الرجل: نعم يا أبا الشعثاء قد طلقتها على سنة اهللا وسنة رسوله، 
فقــال جابر: ال غلط ـ ال غلت ـ على مســلم(2)؛ واألصل فــي هذا قوله ژ : «رفع عــن أمتي الخطأ 

والنسيان»(3) وهي مرفوعة عن األمة رأفة ورحمة بهم.
وكان ال يعّد الخلع طالقا، ويقــول: «ال طالق لمن خلع»، ولو كان خداعــا وتغريرا؛ ألَن العبرة 
بالمقاصــد والخلع عندهم يقــع طالقا بائنا، فال يلحقــه طالق كمن طلق مــا ال يملك، وهو مذهب 
شــيخه ابن عباس وأكثر األئمة. وقد ذُكرت له امرأة أرادت الخلع من زوجها فكره؛ فقالت له: بعني 
تطليقة بألف درهم ففعل لها، ولم يرد خلعة؛ فأجابه: أرى المرأة َخَدعت زوجها وصارَ ما أخذ منها 

من قليل خلعة، وبطل طالقه بعد ذلك وهي أملك بنفسها»(4).

ط ـ األصل عنده في العقود المراضاة وعدم االختالف والتغابن ِإال ما ورد فيه نص بخالفه: 
حيث يجيز شركة األعمال (األبدان) في الزراعة إذا بنيت علَى التراضي، وانسداد باب االختالف من 
بدايته، فكان ال يرى بأســا في شأن صورة من المزارعة إذا استعمل رّب األرض عماال تطيب أنفسهم 
بالعمــل عنده، ووفر لهم جميع مــا يحتاجونه، ثُم يعطيهم ما تطيب به أنفســهم؛ فإن ذلك ال حرج 
عليه(5)، ويكره المزارعة في صورة أخــرى وهي حالة رجل يدفع إلَى رجل برا وبقرا يعمل في األرض 

ا يكره ِإال رجال تعلم له أجره»(6). ويزرع فيها وله الثلث أو الربع، «فذلك أيضاً ِمـم
ا في اإلجارَة فإن األمر يرجع إلَى التفاهم وعدم الجهالة في بداية العقد؛ فإن تم ذلك فإنه  أَم
ال يهــّم ربح المؤجر أو خســرانه؛ بل يعطى األجير حقــه كامال، قال: «وأما الــذي ذكرت من رجل 
استأجر رجًال بخمســين جريباً فقال صاحب النخل: إني أســتأجرك بفوم أو بر أو ما سوى ذلك من 
الثمر على أن أعطيك من ثمرة أرضي خمســين جريباً أو ما سوى ذلك من العدد، وزعمت أنه قطع 
أن الثمرة هلكت، فإن ذلك ال يذهب أجره، وإن اشترط من ثمرها يعطى أجره وإن لم تخرج الثمرة 

التي شرط له منها»(7).

الربيع: اآلثار، ر268، ص 68 - 69.  (1)
انظر َهِذه الروايات في: بولرواح: موسوعة آثار اإلمام جابر، ر970، 831/2 - 833.  (2)

رواه الربيــع، عن ابن عباس، ما جاء في التقية، ر794، 301/1. وابن ماجه، عن أبي ذر وابن عباس، كتاب الطالق، ر2043،   (3)
.2045

اإلمام جابر: رسائل، ر17، ص 42.  (4)
المرجع السابق، ر15، ص 36.  (5)
المرجع السابق، ر8، ص 22.  (6)
المرجع السابق، ر3، ص 9.  (7)
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ي ـ اعتباره لقاعدة رفع الحرج، والمشـــقة تجلب التيسير: فنجده يتميز بالسهولة واليسر في 
آرائه وخاصة في أحكام العبادات؛ ألنها أمور متعلقة بين العبد وربه، وال تتعلق بحقوق العباد، لذلك 
نة، منها قوله تعالى:  كان التيسير عنده أقرب إلى التعسير؛ اعتمادا على كثير من أدلة القرآن والس
 يــنَ أََحٌد ِإال الد ينَ ُيْســٌر َولَْن ُيَشــاد َهَذا الد ے ¡ ﴾ [الحــج: 78]، و«ِإن ~ } | { z ﴿
َغلََبهُ»(1)، فعلى َهــِذه القاعدة نجده يعذر األمّي واألغتم(2) في إعادتهم للصالة إذا تركوا الســنة في 

قراءة السورة مع الفاتحة في الصلوات الجهرية؛ «فإن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها»(3).
ومن تيســيره فى الصالة أَنهُ كان يقــف إماما ألصحابه فيصلي بهم أحيانــا بآية من القرآن 
فقــط كما قرأ لهم يومــا: ﴿ Å ﴾ [الرحٰمــن: 64] ثُم ركــع(4)، حتى يبين لهم أَن الســنة في 
القراءة جواز آية أو مثلها؛ لقوله تعالــى: ﴿ < ? @ B A ﴾ [المزمل: 20]؛ ولكن اختلف 
الــرواة في كونه قرأها وحدهــا أو مع الفاتحة؛ فروايات مدرســته تقول بأنه قرأهــا مع الفاتحة 
ا غيرهم فيقولون بأنه قرأها وحدها  استنادا إلَى الروايات التي رواها الربيع عنه في مسنده(5)، أَم
ر من القرآن دون وجوب الفاتحة وهو بعيد لقاعدته في عدم  الســتداللهم علَى جواز قراءة ما تيس

مخالفة النّص إن ثبت عنده.
ر بقدرها: في صالة ذوي األعذار، حيث يقول: «ِإن من لم يقدر  ق ـ يقرر قاعدة الضرورات تقد
على القيام من مرض أو في ســفينة أو طين أو ماء فإنه يصلي جالســا ويومئ برأسه وال يسجد»(6)، 

وهو قول مدرسته.
وكذلــك من كانت به جنابة ولــم يجد ِإال ماءً يســيرا وأدركته الصالة وخــاف فواتها؛ فأجابه 
قائال: «فإني أخبرك أن الرجل إذا كان معه ماء يسير كانت له رخصة إن خاف ظمأ فليتيمم صعيدا 
كما أمــره اهللا، وإن لم يخف ظمأ وعنده ما ال يبلغ غســله أجمع؛ فإن المســلمين كانــوا قبلنا كان 

الرجل يغسل فرجه ثُم يتطهر طهوره للصالة ثم يصلي صالته، فإذا بلغ الماء فليغتسل»(7).
ل ـ فهم الواقع ومراعاة الظروف واألعراف والمتغيرات البيئية والظروف الزمانية؛ ألن الحكم 
على الشــيء فرع عن تصــوره، والمعرفة بأحوال الناس وأحوال المســتفتي من أهــم الواجبات علَى 

رواه النسائي ِفي سننه، ح4948، 248/15.  (1)
، أي: ال يفصح شيئاً. انظر: الفراهيدي: العين، مادة: غتم. الغُتْمُة: ُعْجمٌة في الَمنْطِق. ورجٌل اْغتَُم وُغتِْمي  (2)

اإلمام جابر: رسائل، ر5، ص 14.  (3)
مصنف ابن أبي شيبة، ر 3631، 318/1. وموسوعة آثار اإلمام جابر، ر490، 509/1 - 512.  (4)

روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رســول اهللا ژ : «من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم   (5)
القرآن فهي خداج». قال الربيع: الخداج الناقصة وهي غير التمام. الربيع: المسند، ح 222.

الشماخي: السير، 108/1.  (6)
اإلمام جابر: رسائل، ر5، ص 13 - 14.  (7)
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المفتي، حتى يستطيع النظر في الحادثة من كل جوانبها، ويصيب في إصدار حكمه؛ فقد كان اإلمام 
جابر يجيز لألحرار نكاح اإلماء في حال عدم الطول، أو خوف العنت، أو إذا أفضى ذلك إلَى الزنا؛ 
ة»، فكل من وجد  فلما سئل عن نكاح األمة؟ قال: «ال يصلح اليوم نكاح اإلماء؛ ألنه يجد طوال إلى حر

ذلك منع من زواج األمة.
وكان ينظر إلَى عــادات الناس وأعرافهم في ما يتعلق بأمور النــكاح من صداق ومتعة وغيرها، 
وأَن العــادة محكمة في أمر الصداق، واألمر إلَى «ما اصطلح عليــه الناس بينهم»(1)، ويرى في متعة 
النساء أن ليس لها حّد معروف في قليلها وال كثيرها، وأن مرد ذلك إلى العرف(2)، ولعله يستحضر 

رواية شيخه ابن مسعود عن رسول اهللا ژ : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن»(3).
ويذهب اإلمام جابــر إلَى أبعد من ذلــك وَيقدم علَى أمــر يبرز قوته فــي فهم النصوص 
وتطبيقها، وذلك في رؤيته إلَى أن الضرورات تبيح المحظــورات في بعض األوضاع، فقد يجاز 
في حالة ما ال يجاز في أخرى، وذلك أَن واقع األمويين الذي شــهده وما فيه من فســاد وظلم 
وسلب أموال الناس بغير حق جعله يجيز الرشوة، ويقول: «ما وجدنا في أيام ابن زياد وفي أيام 
زياد شــيئاً هو أنفع من الرشــا»، ويقول: «ما وجدنا في زمن اْلحجاج شــيئاً خيرًا ِمن ِرشاً»(4)، 
وهذا من عمق فهمه للحالة الســائدة آنذاك من ســلب الحقوق، فذلك الوضع يجتهد في جواز 
الرشوة في أخذ الحقوق واســترجاعها ال في أخذ أموال الناس، كما عطل عمر حد السرقة في 
عام الرمادة، وهذا المعنى نســتنبطه أيضاً في المرأة الزنجية التي سرقت فقالوا: تكلم فيها؟ 
فقال: «انطلقوا فارشوا عنها»، وذلك للوضع المزري الذي عاشــوا فيه، وهو يعلم أَنه الشفاعة 
في حد من حدود اهللا من أكبر الكبائر، ويروي حديثا مرسال عن رسول اهللا ژ أَنهُ قال: «َمْن 
َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحد ِمْن ُحُدوِد اِهللا فََقْد َضاد اَهللا ِفي ُمْلِكِه، َوَخاَض ِفي َسَخِطِه، َوإن َلْعَنَة 

اِهللا َتَتاَبُع َعَلْيِه ِإَلى يَْومِ اْلِقَياَمِة»(5).
ومن فهمه للواقــع أيضاً أَنهُ كان يقــول: «ال بأس أن ُيصاِنع الرجل عن نفســه وماله إذا خاف 
ا يدل علَى اســتيعابه للواقع الذي يعيش فيه، وهذا من أكبــر مهمات المفتي في إدراك  الظلم»، ِمـم

الواقع، ومعرفة التصرف فيه بإعمال النصوص في محلها من دون اإلخالل بمقاصدها.

باجو، منهج االجتهاد، ص 575. نقًال من كتاب جابر، 22.  (1)
ابن القيم: زاد المعاد، 146/4.  (2)

أخرجه الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه، 422/1، وابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله، 855/2، وأورده الهيثمي: مجمع   (3)
الزوائد، 177/1 و 178، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون».

انظر َهِذه الروايات في: بولرواح: موسوعة آثار اإلمام جابر، ر1263، 1011/2 - 1013.  (4)
الربيع: المسند، ح 979.  (5)
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:è```FÉ`àædG ٭ 
بعد هذه الجوالت السريعة والومضات الخاطفة من التطور الفقهي ونشأة مدارسه، وعرض حياة 
اإلمام جابر بن زيــد 5 ومنهجه، وكيفية تعامله مع الفتوى والمشــكالت التي كانت ُتعرض عليه، 
ـهُ يمكن لنا  والتكييــف العملي لها، ســواء كانت في اختــالف الروايات أو فــي فهم النصوص، َفِإنـ

استخالص ما يلي:
لم تكن َهِذه المداخلة في حقيقة األمر ِإال مقدمة لدراســات أخرى موســعة ومعمقة للبحث عن 

ت عبر التاريخ اإلسالمي، وكيف كان تعامل األعالم معها. اإلشكاالت والمستجدات التي مر
اتضح لنا من خــالل منهج اإلمام جابــر أَنهُ لم يكن مياالً إلَى مدرســة بعينهــا، بل كانت له 
مدرســة خاصة يتميز بها حيث تجمع بين مدرستي الرأي واألثر، والذي ساعده علَى ذلك نشأته بين 
ا أكسبه القدرة علَى تطوير مدرسة  العراق والحجاز، وتفقهه وجمعه ما عند أصحاب المدرستين ِمـم
جامعة بين التمســك بالنــص وإدراك مقاصده التشــريعية، حيث «كان يفتي ويصــدر األحكام وفق 
المبــادئ وأصول اقتنــع بصحتها وصوابهــا، وظهر من خاللها غيــر متهيب من الــرأي كلّ التهيب، 
وال جريئا فيه كل الجرأة، كما لم يكن يقبل من الحديث كل ما ينقله الناس، ولم يكن يرد منه ما 
صح عنده، بل كان من أخشــى الناس أن يعرض عن حديث رســول اهللا ژ ليعمــل برأيه»(1)، وهو 
المنهج نفسه الذي سار عليه الشافعي من بعده، وقد أخطأ من يرجع نشوء َهِذه المدرسة إلَى اإلمام 

الشافعي، ولعل ذلك راجع إلَى إيضاح الشافعي لمنهجه من دون غيره من الفقهاء قبله.
وجدنا أَن اإلمام من أكبر أئمة الفتوى في اعتماد األصــول الكبرى، والصناعة العملية المركبة 
التي كان يقوم بها في إصدار الفتوى، والتي ال يحســنها ِإال من امتلك آليات التعامل مع النصوص، 
واستمســك باألركان القائمة عليه الفتوى، وهي: ـ اإلحاطة بمدارك األحكام الشرعية ومراتب األدلة 
وفهمها الصحيح. ـ اســتيعاب الكليــات والمقاصد الكبرى للشــريعة. ـ إدراك الواقــع بكل تفاصيله 

وحيثياته. ـ األمانة والثقة في دين اهللا، ومراقبة اهللا 8 .
من سماته الميل إلَى التيسير في فتاويه ونبذ الحرج في الدين، من غير إفراط وال تفريط في 
د في أمور الدماء واألنكحة والفروج؛  الحكم، فييّسر فيما يتعلق بمسائل العبادات والمعامالت، ويشد

ِلـما في األولى من التوّسع، والخطورِة في الثانية.
نالحظ خلوّ فقه اإلمام جابر ومدرسته من الفقه االفتراضي، فلم نجد من فتياه شيئاً من ذلك، 
وهو ما يعبر علَى اهتمامه بالفقه العملي الذي ال يعطي المجال ِفيه للترف الفكري في ذلك الوقت.

التيواجيني: أشعة من الفقه اإلسالمي، 71.  (1)
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نرى أَن مدرسته قد أخذت مســلك التحّرر وتأثرت به كثيرًا ودرجت علَى معظم آرائه ِإال بعضها 
حيث خالفته فيها، أو خالــف فيها بعُضهم بعد ذلك؛ ألَن االجتهاد لم يغلــق عندهم أبدا، بل يتخيّر 
الفقهاء بيــن آراء األئمة ومناهجهم من دون غضاضة أو تكلّف، أو يحدثــون آراء أخرى تخالفهم أو 
توافقهــم أو تجمع بينهم، ويعدون ذلك من الثراء الممدوح، وليس لهم تقديس لشــخص أو تقديمه 
علَــى ما يرونه ثابتا عندهــم؛ فصار المذهب اإلباضي من أوســع المذاهب وأكثرهــا ثراء من حيث 
التنوع الفقهي وتعــدد اآلراء، وهذه هي المدرســة الجابرية التي تركت ألصحابهــا أبواب االجتهاد 
ة جمعاء ـ من الركود  منفتحة من عهــد الصحابة إلَى يومنا هذا، رغم ما أصابها ـ كما أصــاب األم
والجمود والتخلّف، نظرًا لألوضاع المتردية المختلفة التي مرت بها علَى مدى األزمان، ولعلنا اليوم 
ا هي  في عصر يجب أن نقوم علَى كلمة رجل واحد لترتيب الصفوف وتوحيد الجهود إلنقاذ األمة ِمـم

عليه، ومواكبة التطور الحضاري للجمع بين االلتزام باألحكام الشرعية وتلبية حاجيات األمة.
وأخيرًا: يمكن أن نخرج في َهِذه الندوة بالدعوة إلَى:

جمع التــراث الفقهــي لألئمة المجتهديــن في موســوعات متخصصة، ودراســة مناهجهم  ـ  1
واستدالالتهم والمشكالت المعروضة عليهم، للوصول إلَى مناهجهم وقواعدهم في التوصل 

إلَى الحكم.
المدرســة الجابرية في حاجة ماسة إلَى من يســتخرج تراثها مضبوطا، واستنباط حقائقه  ـ  2

لتعريفه للعالم حتى يطلعوا علَى ما فيه من أقوال وآراء ومناهج.
إنشــاء مراكز للفتوى في كل مدينــة، ومجامع فقهيــة تعرض فيها الفتاوى والمســتجدات  ـ  3

المعاصرة، حيث تســاير التطورات الحضارية المختلفة، وتنشــر مصــدرة بأدلة واضحة، 
يشــرف عليها فقهاء متصفون بالعلــم والورع ومراقبة اهللا تعالى، ويشــارك فيها علماء في 

تخصصات مختلفة.
واهللا ولي ذَِلَك، والقادر عليه، والحمد هللا رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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د بن أبي شيبة: الكتاب المصنف في األحاديث  ـ  1 ابن أبي شــيبة أبو بكر؛ عبد اهللا بن محم
واآلثــار، تحقيق: كمال يوســف الحــوت، (7 أجــزاء)، ط1/ 1409هـ ، مكتبة الرشــد، 
د عبد الســالم شاهين، دار الكتب العلمية،  الرياض، دار الفكر، ضبط وتصحيح: محم

بيروت، ط1/ 1416هـ ـ 1995م.
د إســماعيل الصاوي، دار إحيــاء التراث  ـ  2 ابن قتيبة الدينــوري: المعارف، تحــق: محم

العربي، بيروت، ط2/ 1970م.
د بن أبي بكر أيــوب: زاد المعاد في هدي خير العباد،  ـ  3 ابن قيــم الجوزية الزرعي؛ محم

المكتبة العلمية، بيروت، توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع، مكة.
األصبهاني، أبو نعيم، أحمد بن عبد اهللا، حلية األوليــاء وطبقات األصفياء، دار الكتاب  ـ  4

العربي، لبنان، ط4/ 1405هـ.
األصفهاني، الراغب (ت 502هـ): المفردات في غريب القرآن، دار القرآن. ـ  5
اإلمام زيد بــن علي: كتــاب المجمــوع الحديثي والفقهــي، تحقيق: عبــد اهللا العزي،  ـ  6

ط1/ 1422هـ ـ 2002م، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء ـ اليمن.
بعوشــي؛ عبد اهللا: رســالته للماجســتير في الجامعة األردنية بعنــوان: «منهج االجتهاد  ـ  7

الفقهي عند اإلمام جابر».
د: مدرســة جابر وأثرها في الفقه اإلســالمي، محاضرة في ندوة  ـ  8 بكوش؛ يحيى بن محم

الفقه اإلسالمي، ط1/ 1409هـ ـ 1989م.
د: فقه اإلمام جابر بن زيد (تقديم وجمع وتخريج)، ط1/ 1407هـ  ـ  9 بكوش؛ يحيى بن محم

ـ 1986م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.
الفقهيــة،  ـ  10 زيــد  جابر بــن  اإلمــام  آثــار  موســوعة  علــي:  إبراهيم بــن  بولــرواح؛ 

ط1/ 1427 - 2006، مكتبة مسقط ـ سلطنة ُعمان.
التيواجيني؛ مهنى بن عمر: أشــعة من الفقه اإلســالمي، (3) الفقه والتشــريع: مدخًال  ـ  11

وتاريخاً، (ط1/ 1417هـ ـ 1996م، مط النهضة، سلطنة ُعمان)، ص 70.
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جابر بن زيد: رسائل اإلمام جابر، المكتبة اإلســالمية، وزارة التراث القومي والثقافة،  ـ  12
سلطنة ُعمان، مسجلة برقم عام: 9192، وخاص 216ج.

جمعية التراث (لجنة البحث العلمي): معجم أعالم اإلباضية من القرن 1هـ إلى 15هـ ـ  ـ  13
قسم المغرب، ط1/ 1420هـ ـ 1999م، المطبعة العربية، غرداية ـ الجزائر.

الخراساني؛ بشــر بن غانم: المدونة، تحقيق: لعساكر إبراهيم ويحيى النبهاني، مكتبة  ـ  14
الجيل الواعد، سلطنة ُعمان، ط1/ 1427هـ ـ 2006م.

ان. ـ  15 د: نشأة الحركة اإلباضية، ُطبع سنة 1978م، مطابع دار الشعب، َعم خليفات؛ عوض محم
ــد أبو عبد اهللا شــمس الدين: تذكــرة الحفاظ، تصحيــح: عبد الرحٰمن  ـ  16 الذهبي؛ محم

المعلمي، (ط 1374هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت)، النووي؛ أبو زكريا محيي الدين بن 
شرف: تهذيب األسماء واللغات، (المطبعة المنيرية، مصر).

الراشــدي؛ د. مبارك بــن عبد اهللا: نشــأة التدويــن للفقه واســتمراره عبــر القرون،  ـ  17
ط1/ 1422هـ ـ 2001م.

الربيع بــن حبيب: الجامــع الصحيح، مســند اإلمــام الربيع بن حبيــب، ضبط وخرج  ـ  18
د إدريس، مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان، ط3/ 1424هـ ـ 2003م. أحاديثه: محم

الزرقاء؛ مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام، دار القلم، ط1418/1هـ1998م. ـ  19
الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد، شــرح الجامع الصحيح مســند اإلمام الربيع بن حبيب،  ـ  20

مكتبة اإلمام نور الدين السالمي، سلطنة ُعمان، ط1/ 2004.
ســامي صقر عيد أبي داود: اإلمام جابر بن زيد وأثره في الحياة الفكرية والسياسية،  ـ  21

طبعة سلطنة ُعمان.
الشــماخي؛ عامر بن علي أبو ســاكن: كتاب اإليضاح، وزارة التــراث القومي والثقافة،  ـ  22

سلطنة ُعمان، ط4/ 1420هـ ـ 1999م.
د، نيل األوطار من أحاديث سيّد األخيار شرح منتقى  ـ  23 د بن علي بن محم الشــوكاني؛ محم

األخبار، دار الجيل، 1973.
العوتبي؛ سلمة بن مســلم، كتاب الضياء، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان،  ـ  24

1411هـ ـ 1990م.
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د بــن أحمد: الجامــع ألحكام القــرآن، تحقيــق: أحمد  ـ  25 القرطبــي؛ أبو عبــد اهللا محم
عبد العليم البردوني، ط2/ 1372هـ ، دار الشعب، القاهرة.

القنوبي؛ ســعيد بن مبروك، اإلمام الربيع: مكانته ومســنده، مكتبة الضامري، سلطنة  ـ  26
ُعمان، ط1/ 1416هـ ـ 1995م.

د بن إبراهيم، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان،  ـ  27 الكندي؛ محم
ط1/ 1993م.

مجموعة من الباحثين، معجم أعالم ِإَباِضيّة المغرب، قرص مدمج. ـ  28
مطلوب؛ عبد المجيد: المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وتاريخه وأسسه وخصائصه  ـ  29

ومصادره، دار النهضة العربية.
النامــي؛ عمرو خليفة: دراســات عــن اإلباضية، ترجمــة: ميخائيل خــوري، دار الغرب  ـ  30

اإلسالمي، لبنان، ط1/ 2001م.
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الباحث بمكتب المفتي العام للسلطنة، سلطنة ُعمان

د بن عبد اهللا وعلى  لين واآلخرين محمالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيّد األو
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد حظيت بدعوة كريمة للمشاركة في هذه الندوة المباركة المعنونة بـ : «فقه النوازل وتجديد 
الفتوى»، حول موضوع: «أثر أبي عبيـــدة والربيع في أدب الفتوى عند الُعمانيين» فطابت نفســي 

ونشطت من عقالها إلى المشاركة ببضاعتي المزجاة.

وقسمت البحث إلى ثالثة فصول، كل فصل منها يشتمل على محاور، والفصول هي:
الفصل األول «التمهيدي»: المقدمات الممهدة للموضوع.

الفصل الثاني: أثر اإلمامين في المنظومة العلمية بشكل عام.
الفصل الثالث: أثر اإلمامين في أخالق الفتوى.

ومن اهللا جل وعال أستمد العون والتوفيق وآمل القبول، ثم منك ـ أخي القارئ ـ التمس التوجيه 
وخالص الدعاء.

٭ ٭ ٭



فقه النوازل وتجديد الفتوى166 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

:(…ó«¡ªàdG) :∫ shnC’G π°üØdG

´ƒ°Vƒª∏d Ió¡ªªdG äÉeó≤ªdG

من المعلــوم أن توضيح خارطة العمــل العامة يعد ركيزة أساســية ألي أمــر، وذلك حذرًا من 
الولوج في الحنادس المظلمة من غير بصيص نــور يبدد ظلمتها، وألجل ذلك رأيت من األجدر بيان 
بعض المقدمات المعينة علــى فهم حقيقة تأثير اإلمامين على المســيرة العلمية أو مســيرة الفتوى 

بشكل خاص؛ حتى ال نختزل المراحل التي ال يسوغ طيها من غير بيان.
وقسمت الفصل إلى المحورين التاليين:

المحور األول: التعريف باإلمامين.
المحور الثاني: جدليات التأثير والتأثر.
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أوًال: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي بالوالء(1):
فقيه محدث وداعيــة محنك، عاش بين (و 45 ـ ت 145 - 150هـ) تقريبــاً، تابعي جليل روى عن 
بعض الصحابة كابن عباس وأنــس وأبي هريرة، وتتلمذ على أبي الشــعثاء جابر بن زيد وصحار بن 

العباس العبدي وغيرهما، وكان مولى لعروة بن حدير؛ فال شك في استفادته منه.

مجاالته العلمية: «تعلم العلوم وعلمها، ورتب روايات الحديــث وأحكمها»(2) نبغ في علم الفقه 
والحديث، وله باع واســع في اللغة، كما يتمتع بدقة وعمق في االستدالل، ودراية بكتاب اهللا وأحكامه 

مع مهارة نادرة المثال في تنزيل األحكام على الوقائع.

تناولت كثير من الدراســات شــخصيته، بيد أنها ـ في الغالب ـ ركزت على التكوين الفقهي العلمي من دون العمق السياســي   (1)
وال الفكر الدعوي، مع أنهما ـ أي البعدين السياســي والدعوي ـ قد خطا بأناملهما كثيــرًا من أرائه الفقهية والفكرية، ومثال 
ذلك: قضية الحارث بن تليد، وقضية عبد اهللا بن الحسن وغيرهما، ينظر: النامي، عمرو خليفة، دراسات عن اإلباضية، ترجمة 
ميخائيل خوري، ... (بيروت: دار الغرب اإلســالمي، ط2001/1م)، ص 103 - 104. ولكثرة جهوده اإلصالحية قال الشيخ بكلي: 
«وما أحراه أن يســمى «جندي اإلســالم المجهول». الجيطالي؛ إســماعيل، قواعد اإلســالم، تصحيح عبد الرحٰمن بكلي (د.ب: 
مكتبة االستقامة، ط1413/2هـ 1992م)، 92/1 (التعليق). وتنظر ترجمته بتوسع عند مبارك الراشدي: اإلمام أبو عبيدة بن أبي 
كريمــة التميمي وفقهه، (المنصورة: مطابع الوفا، ط1413/1هـ 1993م)، محاضرات لشــيخي الوالد، أحمد بن حمد الخليلي، 
منها: «الشــباب بين الواقع والطموح»، القنوبي، اإلمام الربيع مكانته ومسنده، (سلطنة ُعمان: مطبعة الضامري، ط1416/1هـ 

1995م)، ص 29.
الشماخي، أحمد بن سعيد، كتب السير (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1407هـ /1997م)، 78/1.  (2)
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مهاراته: كان 5 يتمتع بشــخصية قوية قادرة على تحمل المســؤولية بجــدارة، فلذا كان لها 
دورها الرائد في المجال السياســي والدعوي، فضــًال عن المجال العلمي، وكانت نفســه الطموحة 

تدفعه إلى تشييد صرح الحق، وخوض غمرات المخاطر في سبيل ذلك.
دوره: تولى إمامة اإلباضية ـ المرجعية العملية والدعوية ـ بعد اإلمام أبي الشــعثاء جابر وسير 

سفينتها بحكمة في األمواج العاتية.
مؤلفاته: تــرك العديد من اآلثــار العلمية، منها: «رســالة في الزكاة» و«مســائل أبي عبيدة» 
وفتاوى متناثرة في بطون الكتب كمدونة أبي غانم وما تالهــا، فضًال عن األحاديث التي رواها عنه 

تلميذه اإلمام الربيع.
تالميذه: تتلمذ على يديه الجم الغفير من الطلبة من ُعمان واليمن والبصرة والحجاز وشــمال 
أفريقيا وخراسان ومصر وغيرها: فمنهم أبو الخطاب المعافري، والجلندى بن مسعود، وطالب الحق، 

والربيع بن حبيب، وبلج بن عقبة، وغيرهم كثير.

ثانياً: الربيع بن حبيب الفراهيدي:
إمام في الفقه والحديث (و 75 - 80 ـ ت 175 - 180) من فحول العلماء وكبار المحدثين.

نشأته ومشـــايخه: ولد بُعمان وتلقى بدايات العلوم على يد أبيه «حبيــب»، ثم يمم وجهته نحو 
كعبة العلم آنذاك «البصرة» فاســتقى من الينابيــع الصافية جابر بن زيد وأبــي عبيدة وضمام بن 
السائب وأبي نوح وأضرابهم، وقال عن نفسه: «إنما حفظت الفقه عن ثالثة: أبي عبيدة وضمام وأبي 

نوح»(1) إذ الزمهم أكثر من غيرهم.

ا خطه قلمه: آثاره: وجه الربيع وجهته شطر التدوين فكان قلمه شاهد عدل له، فكان ِمـم
مسند اإلمام الربيع «الجامع الصحيح». -
كتاب العقيدة: يضم 140 حديثاً وأثرًا، ويشكل الجزء الثالث من كتاب الترتيب. -
روايات محبوب بن الرحيل عنه: تشكل بعض الجزء الرابع من الترتيب. -
آثار اإلمــام الربيع: روايات الربيع عن ضمام عن جابــر، ونقلها عنه أبو صفرة، وهل جمعها  -

الربيع بنفســه ورواها أبو صفرة أو أنها من جمع أبي صفرة؟ خــالف بين الباحثين(2)، ولعل 

الدرجيني، طبقات المشــايخ، حققه إبراهيم طالي، (دون بيانات)، 276/2. الشــماخي، كتاب السير، 96/1. النامي، دراسات   (1)
عن اإلباضية، ص 107.

النامي، دراســات عن اإلباضية، 132. القنوبــي، اإلمام الربيع مكانته ومســنده ص 38. البوســعيدي؛ صالح بن أحمد، رواية   (2)
الحديث عند اإلباضية (سلطنة ُعمان: الجيل الواعد، ط1420/1هـ 2000م)، ص 56.
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الذي يقوي القول بأنها للربيع أن أبا صفرة لم يصاحب الربيع كثيرًا حتى يتسنى له أن ينقل 
هذا المقدار من اآلثار، وال الهيثم ألني لم أالحظ تكرر اسمه معه.

أجوبة فقهية وكالمية كثيرة مبثوثة في ثنايا الكتب الفقهية والعقدية. -

تالميذه: بعــد تمكنه من ناصية العلم تعيــن عليه صرف زكاته لمســتحقيها فتخرج على يديه 
جماعة من ُعمان والبصرة وحضرموت ومكة وخراسان والموصل، ومنهم كل من: محبوب بن الرحيل 
ـ ، وأبي غانم الخراساني ووائل بن  د من بعده(1)  ابنه محم ـ يذكر بأنه هو الذي روى المسند عنه ثُم

أيوب وبشير بن المنذر وآخرين(2).

ثالثاً: مقارنة بين آثار اإلمامين:
تحتل المقارنة مكانة سامقة في التحليل بغية الوصول إلى النتيجة المنشودة، وحتى ال نحلق في 
ســماء التنظير بعيدًا عن أرض التطبيق نقارن بين آثار اإلماميــن الجليلين فنقول: إن نظرة فاحصة 

في آثارهما «عند الُعمانيين» ترجح آثار الربيع على آثار أبي عبيدة من حيث الكم(3).

ولعل ذلك يرجع إلى األسباب التالية:
إن ما دونه الربيع يربو بكثيــر على ما دونه أبو عبيدة، ومن كثرت تآليفــه ازداد االعتماد عليه 
بخالف قليل التأليف، على أن الجامع الصحيح بنفسه كفيل بترجيح الكفة، وتأثيره يشمل الناحيتين 
الحديثية، بال إشكال، والفقهية؛ ألن الفقه يتشكل بالحديث، وال يؤثر على عدد األقوال التي قال بها 

الربيع إال بحسب تعليقاته، مع وجود تعليقات ألبي عبيدة أيضاً.

يذكر ذلك القطب أطفيش، محمد بن يوســف، زيادات على المدونة الكبرى، (ســلطنة ُعمــان: وزارة التراث القومي والثقافة،   (1)
1404هـ 1984م)، 306/2، وينظر له:، تيســير التفسير، إبراهيم طالي (غرداية: المطبعة العربية، 1423هـ 2002م)، ج 15، 
ص 466، وقال بذلك الشــيخ القنوبي، ينظر: القنوبي، اإلمام الربيع مكانته ومسنده، ص 104، ولعله استقى معلومته تلك مما 
ذكره ـ الســوفي نقًال عن الشيخ يخلفتن بن أيوب عن أبي محمد ـ أن كتاب جابر كان بعده في عهدة أبي عبيدة ثم في عهدة 
الربيع فمحبوب فابنه محمد، ينظر: الوســياني، أبو الربيع سليمان بن عبد السالم، سير الوسياني، (مخطوطة في مكتبة الشيخ 
صالح العلي)، ص 251، والذي يظهر أن ثمة فارقاً بين الكالمين، وســألت الباحث ســلطان الشيباني فأفادني ببعض القرائن 
الدالة على ثبوت ما قاله القطب منها أن صاحب الضياء «العوتبي» عندما ينقل بعض أحاديث المسند يقدم عليها بقوله قال: 

«محمد بن محبوب قال رسول اهللا..». والمسألة تتطلب بحثاً عميقاً.
ينظر: البوســعيدي، رواية الحديث عند اإلباضية، ص 55. الشيباني؛ ســلطان، ترجمة الربيع بن حبيب من خالل بيان الشرع،   (2)
(مخطوط بخط مؤلفه) ص 2، الســعدي؛ فهد، حاشــية على مسند اإلمام الربيع (ســلطنة ُعمان: مكتبة األنفال، ط1427/1هـ/ 

2006م)، ص 27.
تبلــغ أقوال الربيع في مدونة أبي غانم (359) قوًال، بينما أقوال أبي عبيدة ال تتجاوز (137) فهي تربو على الثلث بقليل. ينظر:   (3)
البوســعيدي، رواية الحديث، ص 113. وبالنسبة لبقية الكتب سألت الباحثين إبراهيم الصوافي وفهد السعدي فأكدا لي ذلك، 

وتأكيد األخير اعتمادًا على فهرسة األعالم ببيان الشرع.
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حركة التدوين الفقهي اتســع نطاقها عند تالميذ الربيع، فهم ينقلون عنه مشــافهة، فلذا يكثر 
النقل، وكثرة الوســائط عائق يقلل منه، ويتجلى ذلك بوضوح فيما سطره أبو غانم في مدونته، وأبو 
سفيان محبوب بن الرحيل، إذ ما حكاه عن الربيع من أقوال يربو على أقواله بنفسه بحسب ما أفاده 
بعض الباحثين(1)، على أن الموســوعات الفقهية ـ إن صح التعبير ـ بدأت في شــق طريقها ُبعيد تلك 

الفترة بقليل.
إن الربيع رجع آخــر حياته إلى مهد صباه «ُعمان»، وبرجوعه تســنى لفقهــاء ُعمان النهل من 

معينه مباشرة، بيد أن في رجوعه خالفاً(2)، واهللا أعلم بحقيقة الواقع.
وال يعني ما ذكره الباحث انتقاص دور أبي عبيدة؛ إذ الربيع ذاته ثمرة غرسه، وإنما نقارن في 
عدد اآلثار ال غير، أما المقارنة الشاملة فهي تتطلب بحثاً في طبيعة اآلثار، وقراءة ما وراء سطورها 
مع الكشــف عن الموجهــات الفكرية لكل ذلك، ودراســة أبعادها الفقهية والعقديــة، مع مدلوالتها 

االجتماعية والسياسية، وال يتسنى لنا ذلك في هذا الورقة.
على أن الذاكرة اإلباضية المشــرقية والمغربية مليئة ببصماتهما الواضحة في المسيرة العلمية 

بمختلف نواحيها، وذلك ِلما سنذكره بإذن اهللا في أول الفصل الثالث.

ôKCÉàdGh ô«KCÉàdG  á«dóL :»fÉãdG  QƒëªdG

قبل الولوج في تشــخيص مقدار تأثيــر اإلمامين في أدب الفتوى أو فــي المنظومة العلمية بكل 
مفرداتها يحسن بيان المناخ المهيئ لذلك، ثم كيفية الحكم عليه.

أوًال: متطلبات التأثير وأوجهه وإثباته:
متطلبات التأثير:

يتطلب التأثير أمورًا منها ما يلي:
التقدم الزماني والتقــارب المكاني: ال بد في التأثير من التقــدم الزماني، إذ ال تدور عقارب 
الســاعة إلى الوراء فيؤثر المتأخر في المتقدم، كما أن تقارب المكان شــرط فــي التأثير ألن ُبعد 
المكان يحــول دون وصول التأثير أو يقلله على أقــل تقدير، وكأين رأينا مجدديــن لم يتعد أثرهم 
حدودهــم الجغرافية، وإن كان األصل أن يقتحم العلم الســدود، لكن تلــك عوائق طبيعية ال بد من 

البوسعيدي، رواية الحديث، ص 95.  (1)
ينظر الخالف، العوتبي؛ ســلمة بن مسلم، كتاب األنساب، تحقيق: محمد إحسان النص (ســلطنة ُعمان: مطبعة األلوان، ط4،   (2)

1427هـ 2006م)، 784/2. الشيباني، ترجمة اإلمام الربيع، ص 4.
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اعتبارها، وإن كان التقارب المكاني يرتبط بالوسائل المتاحة للمؤثر حتى ينقل لآلخرين أو الوسائل 
المتاحة للمتأثر حتى يســتقي من اآلخرين، كعصرنا هذا، بيد أن النسبية واضحة على هذا الشرط، 
فلذا استطاع اإلمامان أن يجتازا الحدود المكانية لقوة طاقاتهما الفطرية والعلمية، إضافة إلى أنهما 
يمثالن المركزية المرجعية للمذهب آنــذاك، وأعان عليه تنوع أقطار تالميذهما كما ســبق، فكانت 
التالميذ تفد إليهما من كل جانب، وتأتي األســئلة لهما من مختلف المناطق كما سيأتي بيانه بإذن 
اهللا في أول الفصل الثالث، وكثرة ســفرهما للحج من األمور المساعدة بال شك؛ ألن البيت الحرام 

يفد إليه الناس من شرق البالد وغربها.

النظرة اإلكبارية: عند توفر االحترام والتقدير يسهل تسلل التأثير لتفتح قلب المستِقبل له، أما 
عند وجود النفرة والوحشــة يكون التأثير معاكساً، إذ تدفعه اللجاجة والخصومة إلى جحد الحق(1)، 
وكتب الفقه والتاريخ تشــهد لإلمامين بأن اإلمامين تبوآ كرســي التقدير واالحترام من كافة أفراد 

المذهب اإلباضي في مختلف حقبه(2).

التأثير يفتقر إلى وصول األقوال والكتب: وهو مسلم به في األقوال؛ إذ كتب اإلباضية مليئة 
بحكاية األقوال عنهما(3)، وكثرتها تؤكد وصــول قدر قادر على التأثير على العقلية العلمية، لكن 
هل وصلت الكتب األساســية؟ إذ التأثير بهــا يخط ببنانه كثيرًا من مفــردات المذهب، ـ بينما 
ـ ، والذي يبدو لي أن الظروف حالت دون وصول شيء  تأثير األقوال طفيف ال ينفذ إلى العظم 
من كتبهما إلى بعض أيــدي أهل العلم، مما قلــل اآلثار المرجوة، لكن ال يشــمل ذلك الكتب 
األساسية والمحورية، وعدم وصوله للبعض ال ينفي تأثره به، ألنه ربما يستفيد منه بالواسطة، 
وحاولت تســليط الضوء على كتاب معين، وهو ما سنعالجه في القضية الثانية، بعد كالمنا عن 

أوجه التأثير وإثباته.

 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :وهــذا ما حــذر اهللا تعالى منه فــي قوله جــل وعــال  (1)
® ﴾ المائدة 8، فالعدل يشــمل النواحي الفكريــة، ومخالف هذا التوجيه يصدق عليه حديــث النبي ژ في آية المنافق 

ومنه: «إذا خاصم فجر» وتستثنى من ذلك الصور االضطرارية.
ينظــر: الحضرمي؛ أبو إســحاق إبراهيم بن قيس، ديــوان اإلمام الحضرمي، تحقيــق بدر اليحمدي (ســلطنة ُعمان: المعالم،   (2)
1423هـ 2002م)، ص 428. الدرجيني، طبقات المشــائخ، 273/2. الشــماخي، كتاب الســير، 95/1. الســالمي؛ عبد اهللا بن 
حميد، تحفة األعيان بســيرة أهل ُعمــان (مكتبة االســتقامة، د. ط، د. ت)، ص 86. الخليلي؛ أحمد بن حمــد الخليلي، جواهر 
التفسير (سلطنة ُعمان: مكتبة االستقامة، د. ط، 1409هـ 1988م)، 288/3. القنوبي، اإلمام الربيع، ص 48. الشيباني، ترجمة 

اإلمام الربيع..، ص 2.
توجد بعض الدراسات المعاصرة التي تحاول أن تستل آثار كبار العلماء من خضم كتب األثر، لصعوبة الوصول إلى فقههم إال   (3)

بجهد جهيد، وممن جمع آثار الربيع سليمان اليعربي، وتوجد عدة دراسات أخرى تقييمية..له وألبي عبيدة.
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أوجه التأثير:
يحمل التأثر في طياته النقيضين، فقد يثمر التماثل، وهو األصل، كما أنه قد يثمر التضاد بين 
المؤثر والمتأثر، والتضاد قد ال يكــون نتيجة التنافر بين طرفين، وإنما مجرد طرح العالم المتقدم 
للمســألة يكرر ســؤاالً ملحاً على العلماء المتأخريــن ـ المقِدرين لذلك العالم ـ عــن دليله، وعن 
اإليــرادات التي توهي من أمره، وقــد يقودهم التفكير إلى نبذ القــول األول إلى ما هو أفضل منه، 
وهذا يتجلى في المناقشــات الطويلة التي خاض غمارها المحققان ابن أبي نبهان وسعيد بن خلفان، 
إذ كثيرًا ما استشــكل التلميذ ـ الشــيخ سعيد ـ ما أورده شــيخه فناقشه نقاشــاً طويًال(1)، كما وجه 
وجهته لمعارضة ما قاله بعض أهل العلم قبله من أن ذات اهللا ثباته فحرفها النســاخ إلى إثباته(2)، 

فكشف بتعقيباته عن طاقاته الكامنة التي أعان االستفزاز على قدح زنادها.
على أن التأثــر في الموافقة ال يقتصر على مجرد النقل الحرفي، وإنما يشــمل طول مناقشــة 
الموضــوع، وتفنيد التعقيبات التي تعرقل التســليم به، ولذلك ناقش اإلباضيــة حرمة نكاح الزاني 
بمزنيتــه كمناقشــة ابن عبد العزيــز وابن خلفون مــن المتقدمين، مع ما اســتتبع ذلــك من آالف 
التفريعات في الكتب الفقهية الموســعة، وأمثال هذه التفريعات تكثر عند الفقهاء الملتزمين بأقوال 
مة أبي عمار لمســألة المأتية فيما دون الفرج، وهل يحكم  أئمتهم، وقريب من ذلك مناقشــة العال

عليها بالفسق(3)؟
ونحن في هذا المقام نركز على التأثير بالمتابعة فقط، فال نعول على المناقشــين للقضايا إال 

إن اقتضاه المقام، ومن باب أولى نحجم عن بيان التأثير بالمخالفة، إذ يصعب ضبطه.

بين االجتهاد وإثبات التأثير:
تناول األصوليــون من كافة المذاهب االجتهاد وأحكامه، وشــرقوا وغربوا فــي بيان تفصيالته، 
وتناولوا مراتبه، والذي يبدو للباحــث أن فارقاً جوهرياً بين االجتهاد عنــد اإلباضية وفي المذاهب 
األربعة تحديدًا، فاإلباضية ال تعرف المحورية في رجل يمثل المذهب في كافة أدواره، فاألئمة جابر 
وأبو عبيدة والربيع ومــن دونهم تنبذ أقوالهم في بعــض األحيان لمخالفتها لدليــل معتبر في نظر 
المخالف، بينما الشــافعية يمثل رأيهم اإلمام الشــافعي وهكــذا بقية المذاهــب، ومجتهد المذهب 

عندهم من يتقن قواعد إمامه وفروعه حتى يتسنى له حمل فرع على آخر.

ينظر على ســبيل المثال: الخليلي، سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد اإليمان (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، د. ط،   (1)
1407هـ 1986م)، 96/1، ص 115، وص 135.

الخليلي، التمهيد، 226/1.  (2)
أبو عمار؛ عبد الكافي، الموجز، تحقيق عبد الرحٰمن عمارة (بيروت: دار الجيل، ط1410/1هـ 1990م)، 180/2، وتقدمه آخرون   (3)

في هذا المضمار.
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أما مجتهد المذهب عند اإلباضية فمن هو؟ هل من أتقن أقوال جابر مع مخالفة أبي عبيدة 
له، أو أنه المتقن ألقوالهما جميعاً؟ وسيحمل الفرع على ما يوافق فرع من منهما، أو أنه يكتفي 
بتخريج الخالف بحســب اختالف أئمة المذهب؟ نعم نقل اإلمام الســالمي في معارجه مراتب 
المفتيــن عن ابن الصالح مــن دون أن يتعقبه بشــيء(1)، لكن ذلك ال يكفي دليــًال للقول بأنه 

ينسجم مع قواعد المذهب.
وثمة فارق آخر هو أن اإلباضية لم تولد عند أســاطينهم فكرة إغالق باب االجتهاد، فضًال عن 
ترعرعهــا، بينما في المذاهــب األخرى قامــت الفكرة على ســاق، وتبناها جماعة مــن األصوليين 
والفقهــاء، وإن جابههــا آخرون، وأشــكل األمثلة على ذلك قــول الكرخي: «كل آيــة تخالف مذهب 
أصحابنا فإنها تحمل على النســخ أو التأويــل أو الترجيح من جهة التوفيــق»(2)، بينما في المذهب 

يحرم التقليد لبالغ رتبة االجتهاد.
والقاعدتان تحوالن دون التأثير الفقهي البالغ لإلماميــن ألن صمام القواعد االجتهادية يحول 
دون نفــوذ التأثير إلى العظم، ولكن مع ذلك وجدت المشــابهة، فكيف نفســرها؟ هل وقعت نتيجة 
التوافق في منهج االســتدالل في الغالب، واالســتقاء من نفس الينابيع فقط؟ أو أن التأثير ولج على 

حين غرة من قواعد االجتهاد؟
الذي يبدو أن التأثير ال مجال إلنكاره، نعم عملت تلك القواعد على تنقيته، وحصره في التأثر 
اإليجابي في الغالب، ويمكن القول بأن بعض تلك المسائل توافقت فيها االجتهادات للعقل المشترك 
بين الجميع، أما إطالق القول بأن المســائل جميعاً جاءت بتأثير ذلــك العقل فكالم تجانبه النظرة 

الواقعية اإلنسانية والتاريخية للموضوع، ويتجلى ما نقوله من خالل اآلتي:
التأثر سمة طبيعية ال يستطيع اإلنسان الفكاك عنها إال في حدود معينة، ألن جاذبيتها تسحبه  •

بقوة(3)، فال يتسنى القول بأن أولئك العلماء تخلو عن سمتهم الطبيعية في جميع األقوال.
التوافق بســبب االســتقاء من نفس المنبع يكون في بعض المســائل القليلة خصوصاً أن أدلة  •

الشريعة كثيرًا ما يكسوها االحتمال، والتشــابه بين األقوال في األدلة المحتملة يؤكد التأثر، 
على أن هذا التشــابه عم األرجاء فشــمل كثيرًا من أهل العلم، وقد يغتفر في الواحد أما مع 

الكثرة فال، وستأتي بعض النماذج عند كالمنا عن التأثر الفقهي بإذن اهللا.

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، معارج اآلمال (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ/1983م)، 17/1.  (1)
ينظر الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، (دمشق: دار القلم، ط1409/2 هـ/1989م)، ص 39، ص 150، 153.  (2)

ال أعني أنه ال يمكن تغيير قناعاته ومحاكمتها بالدليل، لكن أقول بأن بعض األشياء التي لم يتفرغ لبحثها بأدلتها يتسرب إليه   (3)
فيها هذا التأثير.
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التوافق لــم يقتصر على المضمون، وإنما شــمل األلفاظ ذاتها، وســتأتي بإذنه تعالى بعض  •
األمثلة في كالمنا على وصول المسند إلى ابن بركة.

التصريح أحياناً بمصدر االستقاء، وهو أوضح مما سبق. •
وخالصة الكالم بأنه يوجد تأثر واضح ال مجال إلنكاره، ولكن في الوقت ذاته ال نقول بأن كل 

تشابه نتج عن التأثر.

ثانياً: وصول المسند إلى ابن بركة:
مة ابن بركة، وســبب  في هذا الموضع نحاول التحقق من وصول مســند اإلمام الربيع إلى العال
اختيار المســند أنه أهم أثر لإلمامين بال منازع، وألنه جمع الفقه والحديث، بل والعقيدة في إناء، 

ومبرر تشخيص ابن بركة ما يلي:
إنه يعد مجددًا حقيقياً في الفقه اإلســالمي عموماً واإلباضي خصوصاً، وهو من الشخصيات  •

المحورية التي تدور في فلكها الشخصيات األخرى.
إن له ولكتابه الجامع بصمة ال تخفى في الفقه اإلباضي شرقاً وغرباً(1)، فتأثره ينسحب تباعاً  •

على الناقلين عنه.
المؤشرات التي قد يتمسك بها النافون الطالعه عليه:

إن ابن بركة قال في جامعه: «وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حالل..ثم قال: «وانتشار 
الخبر في المخالفين، وقولهم به كالمشــهور معهم»(2)، وقال فــي موضع آخر: «والذي عندي أن 
أبا عبيدة ضعف الخبر، وطعن علــى بعض ناقليه»(3)، وقال مثل ذلك فــي موضع آخر(4)، فنجده 
ينســب الحديث إلى المخالفين مع أنه موجود في أصح كتب المذهب، باإلضافة إلى تصوره بأن 
أبا عبيدة طعن في السند، وسند المسند أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة، وال شك أن 
أبا عبيدة ال يطعن في هذا الســند الذي رواه بنفســه، وابن بركة ال يجهل ذلك، لكن لم يطلع 

على المسند.

حتــى إن جامعه يطلق عليه لفظ الكتاب عند المشــارقة غالباً، وقل أن يخلو كتاب من ذكره والنقل عنه: ينظر: المســعودي؛   (1)
زهــران، اإلمام ابن بركة ودوره في المدرســة اإلباضية... (ســلطنة ُعمان: وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة، ط1421/1هـ/ 

2000م)، ص 57، 71 - 72.
ابن بركة، عبد اهللا بن محمد، جامع ابن بركة، ..400/1.  (2)

المصدر السابق، 83/2، وينظر: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص 117.  (3)
ابن بركة، الجامع، 397/1، ونسب إلى أبي عبيدة قوًال يخالف الموجود في مدونة أبي غانم، ولعل ألبي عبيدة قوليين. ينظر:   (4)

الخرساني؛ أبو غانم، المدونة الصغرى (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ/ 1984م)، 58/2.
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أنه قال في حديث العرنيين(1): «فإن قال قائل من أصحابنا: إن خبر العرنيين ال نعرفه..»، ولم 
يتعقبه بأن أصحابنا رووه بأنفسهم في أصح كتبهم، لعدم معرفته بذلك.

تضعيفه بعض األحاديث الثابتة بالسند الصحيح مع عدم وجود قادح ال في السند وال في المتن، 
وذلك ألنه لم يطلع على سند صحيح لها، وعليه فهو لم يطلع على المسند أصًال.

إهمال االحتجاج ببعض األحاديث الصريحة على المبتغى، وهي موجودة في المســند، مع شــدة 
حاجته إليها.

والجواب عن جميع اإليرادات ما يلي:
مة ابن بركة لم يتسن له ـ فيما يبدو ـ أن يهذب كتابه، ولعل ذلك ألن األيام عاجلته،  إن العال
فربمــا كان ينوي مراجعة بعض المســائل التــي يكتنفها االحتمال لكن ســوابق القــدر قطعت حبال 

األمل(2)، وذلك يعد عذرًا عما فاته من دقة النقل وفنية الترتيب.
إن ابن بركة كثيرًا ما يعتمد على حفظه ـ فيما يبدو ـ في تدوين المسائل، فلذا قد يخونه حفظه 
مة أبا مســلم 5 إلى نقده بقوله:  فيَِهــُم أو يترك بعض األقوال أو يدعي اإلجماع، وذلك دفع العال

د: ال يزال ينقل اإلجماع على المختلف فيه»(3) ألن هذه عادة أبي محم»
وعلى ما تقدم فليس بمســتبعد أن تفوته بعض األحاديث أو يحكم بضعفها وما إلى ذلك، وترك 
العــه، وإنما ينفي اســتحضاره إن قلنا بأنه يلتزم  االحتجاج ببعــض األحاديث مع حاجته ال ينفي اط
االستشــهاد بجميع ما يحضره، أو أن قائمة المسألة ال تقوم إال بذلك الدليل، وكثيرًا ما رأينا بعض 
العلماء يحجمون عن االســتدالل ببعض اآليات في الفقه أو العقيدة أو النحو سهوًا منهم، فهل نقول 
العهــم على المصحف؟ فضًال عــن األحاديث الصحيحــة، وذلك يتأكد في ابــن بركة بما  بعدم اط

ذكرناه، وبما سنذكره بإذن اهللا في النقاط القادمة.
كثرة احتجاج ابن بركة بأحاديث المســند، إذ تعليقاته تربو على مائة تعليق(4)، وكثرة التعليقات 
العه من جذورها، فإن قيل: بأن التعليق على بعض األحاديث ال يقتضي  تجتث شــجرة التردد في اط
الع، إذ كتب الســنة متعددة، والجواب عن ذلك بأنا لم نعتمد على مجــرد الذكر، بل اعتمدنا  االط

رواه اإلمام الربيع برقم 148.  (1)
ينظر: المسعودي، اإلمام ابن بركة.، ص 72 وما بعدها.  (2)

البهالني؛ أبو مسلم ناصر، نثار الجوهر في علم الشرع األزهر (سلطنة ُعمان: مطبعة مسقط، ط1421/1هـ/ 2001م)، 15/2،   (3)
ويؤيد كالمه ما سبقت اإلشارة إليه فيما نسبه إلى أبي عبيدة بخصوص الحمر األهلية، مع أن كالم أبي عبيدة بخالفه.

تتبعت في ذلك ما أورده الباحث فهد الســعدي من التعليقات، ينظر: الســعدي، حاشية على مسند اإلمام الربيع بن حبيب،   (4)
جميع البحث.
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على الكثرة، باإلضافة إلى ذكره بعض األحاديث التي قل أن تذكر عند غيره كحديث تميم الداري(1) 
واشتراط السكنى مع كالم ابن عباس(2)، وقد يذكر الحديث بلفظ ال يكاد يوجد عند غيره(3)، وبذلك 

العه عليه. كله تطمئن النفس إلى اط
نقله بعض األحاديث من المسند وفق ترتيب المسند، ويستبعد أن الصدفة ساقت العالمين إلى 

التماثل في الترتيب(4).
توافق لفظــه ولفظ اإلمام الربيــع في بيان بعض المفــردات، فمن ذلك قوله: «المســجد: ما 
استقرت عليه مساجد المصلي»(5)، وقوله في معنى الحائل: «التي يأتيها الدم حاًال بعد حال»(6)، أما 
التشــابه المعنوي فحدث وال حرج(7)، ونجده يتابعه في حكاية االتفاق أحياناً(8)، وذلك ال ينفي وجود 

االختالف ـ نادرًا ـ لتعدد وجهات النظر(9).
فإن قيل بأن جميع ما ســبق ال يستلزم النقل المباشــر، قلنا احتمال ذلك مطوي الستبعاده، 

ِلما يلي:
الع المباشر وتنفي الوسائط. • كثرة وجوه الشبه التي تقتضي في الغالب االط
لم نجد عند المتقدمين على ابن بركة إشــارات تكافئ ما عنده حتــى نقول بارتكازه عليها،  •

وإن كان ذلك ممكناً في حكم العقل، لكنه ال دليل عليه، وأنس العقل باألول أكثر.
الع ابــن بركة على المســند بغض النظر عن حفظــه له أو ال،  ولذلــك يميل الباحــث إلى اط

وحضوره معه عند التأليف أو ال.

٭ ٭ ٭

رواه اإلمام الربيع برقم 577.  (1)
ابن بركة، الجامع، 19/1.  (2)

المصدر السابق نفسه، وينظر، السعدي، حاشية على المسند، ص 38.  (3)
ابن بركة، الجامع، 213/1، وينظر، السعدي، حاشية على المسند، ص 35.  (4)

ابن بركة، الجامع، 253/1.  (5)
المصدر السابق، 145/1.  (6)

ينظر: المصدر الســابق، 242/1 في معنى «األرماث»، و286/1 في معنى «الوكاء»، و514/1 في معنى «الخداج»، و368/1 في   (7)
معنى «زملوهم»، و326/2 في معنى «المزابنة».

رواه اإلمام الربيع برقم 259، ابن بركة، الجامع، 505/1 - 506،  (8)
ينظر المسند، برقم 342، ابن بركة، الجامع، 619/1.  (9)
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الفتوى ليســت إال مفردة مــن المنظومة العلمية، فتتحدد مســاراتها وفــق تلك المنظومة، 
والنفوذ إلــى الجزئيات والخصوصيــات يكون بعد االرتشــاف من معين الكليــات والعمومات، 
والربط بينهما ضروري، ألن الغصــن تبقى نضارته عند اتصاله بأصلــه، وإن كانت المنظومة 
العلمية ســليمة آتت الفتوى ثمارها كل حين بإذن ربهــا، وإن كانت بخالف ذلك جرت الويالت 

والدمار على المجتمع.
وأثر اإلمامين ال يمكن أن يكون مكبًال بقيود تحول دون خروجه عن دائرة الفتوى، بل هو يشمل 
رحاباً أوســع، فلذا حاولت أن أبين بعض هــذه اآلثار التي تنعكس آثارها بشــكل أو بآخر على دائرة 

الفتوى وآدابها.
مــع مالحظة أني أغضيت الطــرف عن األدوار البعيدة نســبياً عن الفتــوى فطويت الكالم عن 
أثرهمــا في اللغة، مع أهميتها ال ألنها تشــكل األرضيــة للحكم الفقهي فقط، بــل ألنها صادرة من 
ن قد يحتج بكالمهم علــى بعض األقوال(1)، وكذلــك أحجمت عن الكالم عن  أســاطين اللغة، أي ِمم

أثرهما في علم الكالم للسبب ذاته(2)، وعن األثر الدعوي ووعي الواقع في هذا الفصل.
وقسمت الفصل إلى المحورين التاليين:

المحور األول: األثر الحديثي
المحور الثاني: األثران الفقهي واألصولي

»ãjóëdG ôKC’G :∫ shnC’G QƒëªdG

تعد المدرسة اإلباضية من المدارس الجامعة بين الرأي والحديث، وعليه فال غرو أن يكون فقه 
كبار أســاطينها ـ ومنهم أبو عبيدة والربيع ـ مكتسياً حلل الحديث، وأن يكون حديثهم مشرباً بكؤوس 
الفقه، ولذا يجمل بنا أن نحلق في هذه األجواء لنرى صورًا مشرقة للجهد المبذول، ألنه ـ الجهد ـ 

ينعكس بشكل تلقائي على المسيرة الفقهية.

ينظــر: ابن جني؛ أبو الفتــح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علــي النجار، (المكتبة العلمية، د. ط، د. ت)، 5/2. حســين؛   (1)
عبد الحميد، القواعد النحوية (مصر: مكتبة االتحاد، ط1952/2م)، ص 198.

ينظــر بعض األثر الكالمي: أبو خــزر، يغال بن زلتاف، الرد على جميــع المخالفين. أبو عمار، الموجز، 185/2. الراشــدي،   (2)
أبو عبيدة وفقهه، ص 337.
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أوًال: دور اإلمامين في المسند:
قبــل نقاش عالقة اإلمامين بالمســند يحســن أن نقتبس نصــاً يجلي لنا دافع تأليف المســند 
مة ابن مداد ـ وتابعه الشــقصي ـ: «وقيل: قال نــاس من أهل البصرة:  وظــروف تأليفه، يقول العال
انظروا لنــا رجًال ورعاً قريب اإلســناد حتى نكتب عنه، ونترك ما ســواه، فنظروا فلــم يجدوا غير 
الربيع بن حبيب، فطلبوا(1) منه ذلــك، وكان يروي لهم عن ضمام عن جابر بن زيد عن ابن عباس، 

فلما خاف أن يشيع أمره أغلق على نفسه دونهم إال من أتاه من إخوانه المسلمين»(2).
وإذا تجاوزنــا «قيل» المحتملة ـ ألن كثيرًا من العلماء يطلقونها لغير التشــكيك كما يبدو لي ـ 

إلى حقيقة الموضوع نستشف اآلتي:
إن الربيــع عرضت عليه كتابة المســند من قبل أنــاس من البصرة، وعليــه فالعرض فيها على 

ـ . الغالب، وبذلك يكون العرض قبل خروجه إلى ُعمان ـ على القول بخروجه إليها 
إن المعيار المتخذ لالختيار «قرب اإلســناد» مع «الورع»، وذلك يكفــل دقة المعلومة، ومن ثّم 

قامت لبنات المسند على أساس قوي.
إن الغايــة المرجوة من الكتابة أن تكون محــور االعتماد في الحديث عندهــم، وعليه فمن هم 
الذين كتبــوا الحديث عنه في تلك المرحلــة؟ أو أن الجواب كان في ضمن الســياق «فلما خاف أن 

يشيع أمره أغلق»، أي أن هاجس الرعب هّمش األثر المتوقع من تلك الكتابة، أال وهو النقل عنها.
إن اعتماد الكتابة على ضمــام عن جابر، وهذا يناقض واقع المســند؛ إذ غالبه عن أبي عبيدة 
ال عن ضمام، فهل المراد بذلك آثار الربيع المروية عــن طريق ضمام؟ والذي يتجه لي أن المراد 
حمــل الواو على الحال فــي «وكان يحدثهم» أي أنه كان يحدثهم قبل ذلك عــن ضمام، وإنما ألف 
المســند بعد ذلك، ويؤكده ما في ســياق القصة «فأغلق» أي بعد التحديث، باإلضافة إلى ما توصل 

إليه بعض الباحثين من أن آثار الربيع كتبت في عصر مبكر(3)، واهللا أعلم بحقيقة الواقع.
إن المباركة كانت جماعية.

ونعود إلى الموضوع الذي نقصد بيانه: «ما هو دور اإلمامين في المسند؟». نعلم أن دور الربيع 
هو التدوين والتتبع، ودور أبي عبيدة الرواية والتحديث، لكن هل شــارك أبو عبيدة في التدوين؟ أو 

كذا في األصل، والصواب إضافة ألف بعدها.  (1)
ابن مداد؛ عبد اهللا، سيرة العالمة المحقق عبد اهللا بن مداد (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1984م، عدد 56)،   (2)

ص 18. الشقصي؛ خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبالغ الراغبين (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة)، 627/1.
تسمع محاضرة الخروصي؛ كهالن، مالمح المدرسة اإلباضية.  (3)
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على األقل هل باركه على أقل تقديــر؟ يميل بعض الباحثين إلى القول بمباركة أبي عبيدة شــخصياً 
لتدوين المســند(1)، ويميل آخرون إلى احتمال ذلك من غير تأكيد(2)، وهــذا يخالف مقتضى النّص 
السابق، ألن أبا عبيدة ـ بال شــك ـ أعلى إسنادًا من الربيع، وربما أكثر علماً؛ ألنه المرجع األساسي 

آنذاك، ولو كانت الكتابة بإشارته لصرح باسمه؛ لما لذكره من أهمية.
والذي يبدو لي أن قراءة داخلية بين سطور المسند تقوي احتمال مباركة أبي عبيدة بال تأكيد، 

وتتجلى من خالل اآلتي:
إن الربيع قصر أحاديثه ـ إال نادرًا ـ على أبي عبيدة مع شــدة الحاجة إلى تعدد الروايات، فإن 
قيل: بأن منهج الربيع في مسنده ينسجم مع منهجه في آثاره، وعليه فال غرابة في اقتصاره على راو 

واحد يجعله محور حديثه، قلت يدفع ذلك بخمسة وجوه:
اعتمــاده على ضمام في اآلثار ليس بمســتغرب؛ ألنه راوية جابر األول، حتى ســمي راوية أ ـ  

جابر بن زيد.
روايات جابر ال تتبوأ المكانة التي تتربع فيها ســنة النبي صلوات اهللا وســالمه عليه، كما ب ـ  

أنها ليست بالمقدار ذاته في العدد، فيمكن االعتماد فيها على واحد بخالف السنة.
إنا ال نمانــع أن تكون اآلثار دونت بمباركة ضمام أيضاً، ألن صياغتها متقدمة بحســب ما ج ـ  

توصل إليه الدكتور كهالن(3).
إن ضماماً يتلقى اآلثار من جابر مباشــرة، بينما أبو عبيدة يتلقى الحديث بواسطة راويين د ـ  

غالباً، وهذا فارق مؤثر بال ريب.
إن الكتاب ذاته تعارضت فيه النســبة، إذ بعض أهل العلم ينسبه إلى ضمام وآخرون إلى هـ ـ  

أبي صفرة، كما سبقت اإلشارة، وبذلك تسقط المقارنة من أساسها، وتنبغي محاكمة هذا 
االعتراض قبل التعويل عليه.

كثرة تعليقات أبي عبيدة ودقتها توحي بوعيه بكتابة تلك التعليقات عنه.
التوازن الدقيق ـ إن صح التعبيــر ـ بين األبواب في عدد األحاديث، مع االعتماد على راو واحد 
أمر ال يخلو من غرابة إال عند قصد التدوين بذلك، فإن قيل: بأن الســؤال ذاته يبقى مطروحاً، إذ 

الراشــدي؛ مبارك، نشــأة الفقه وتدوينه عبر العصور، ضمن «ندوة الفقه اإلســالمي عام 1408» (سلطنة ُعمان: وزارة العدل   (1)
واالوقاف والشؤون اإلسالمية، ط1410/1هـ /1990م)، ص 129.

السعدي، حاشية على المسند، ص 49.  (2)
الخروصي؛ كهالن، محاضرة بعنوان: «مالمح المدرسة اإلباضية».  (3)
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روى أبو عبيــدة عن جابر مع هذا التــوازي، فلماذا صح ذلك؟ والجواب بــأن روايات جابر أقل من 
روايات أبي عبيدة، على أن المخــزون الحفظي لجابر بلغ درجة قل الرقي إليها بشــهادة الصحابة 

فمن بعدهم.
وهذه الوجوه ليست قوية حتى يركن إليها، وإنما هي مرجحات ضعيفة تتطلب مزيدًا من البحث 
لنفيها أو إثباتها من داخل المســند وخارجه، فالحاجة وكثرة التعليقات والتوازن كلها أمور نســبية 

تتعدد فيها وجهات النظر.
وأثر المســند على المســيرة اإلباضية يبصره مــن أزال العصابة عن عينيــه، خصوصاً على 
المســيرة العقدية والفقهية، وتجلية هذا األثر من توضيح الواضحات، لكنا مع ذلك نشير بإيجاز 

مخل لشيء منه:
مة ابن بركة على مائة تعليق على أحاديث المسند، وهو  • ما سبق ذكره من زيادة تعليقات العال

أحد األعالم فقط، مع أن بعض كتبه عبثت بها يد األيام.
إن األعمال التي نســجت خيوطها حول المســند تنوعــت صورها من إعــادة ترتيبه، وإضافة  •

مــة أبو يعقوب الوارجالني، أو الشــرح  زيادات عليه، ودراســة أحوال رواتــه، كما فعل العال
كالمشايخ أبي ستة والثميني والسالمي وصالح لعلي، فضال عن الدراسات المعاصرة(1).

إن العمل الفقهي اســتفاد كثيرًا من الومضات التي انبثق ضياؤها من المســند فأنار لعلماء  •
المذهب الطريق، ولعله هو العامل األكبر في اتحاد كلمة علماء المذهب في منع القنوت في 

الصالة، ووجوب الوصية، ومنع اإلصباح على جنابة للصائم وهكذا.
إن الركيزة اإلباضيــة العقدية بنيت على أرضيــة صلبة، فلم تزعزع الرياح شــامخ بنيانها،  •

والذي يبدو لي أن زوائد المسند شكلت الجدار الواقي من دون تسرب أفكار أخرى.

ثانياً: بين المسند والعمل:
يميل بعض الباحثين إلى القول بأن المســند بني على العمل الفقهي الذي سلكه علماء اإلباضية 
آنذاك حتى إن المراســيل والبالغات جاءت تحقيقاً لذلك الغرض(2)، وثمة اتجاه شبيه بسابقه وهو 

أن الروايات جاءت تبعاً لفكر مستقر في النفس(3).

تنظر بعض تلك الدراسات.  (1)
ينظر: السعدي، حاشية على المسند، ص 51.  (2)

هذه هي الفكرة األساســية التي عول عليها الباحث خميس بن راشــد. ينظر: العدوي؛ خميس، قراءة في فقه المدرسة األولى،   (3)
مقدم لمهرجان بمناسبة مرور خمسمائة عام على الشيخ عمي سعيد بالجزائر «غرداية».
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والذي يبدو للباحث أن إطالق القول بذلك مشــكل، فالربيع ذاته لم ينص على هذا في مسنده 
وال في غيره بحســب علمي، واألمر يتطلب تتبعاً دقيقاً للمسند وغيره من آثار الربيع حتى تتجلى لنا 

شروطه في روايته(1).

وإذا أمعنا النظر في بعض األمور دفعتنا إلى إنكار هذا القول، وإليك بعضها:
1 ـ إن بعض ألفاظ اإلمامين تجانب هــذا التصور، فنجد أبا عبيدة يقرر: «أن النجاة فيما جاء 
عن اهللا وعن رسوله، والهالك فيما خالفهما، وال يكون مســتقيماً إال من وافقهما»(2)، وقوله في من 
ن يعزز مذهبه على مذهب غيره»، فهــو ينتقد من يعزز مذهبه فكيف  ال يؤخذ منهم العلــم: «وال ِمم
يحاكم به ما صح عن النبي صلوات اهللا وســالمه عليــه، وغير ذلك من ألفاظهمــا الدالة على ما 

قلناه، وهي وإن لم تكن صريحة لكن يمكن انتزاع القول منها.

2 ـ إن كثيرًا من أحاديث المسند تباين العمل الفقهي في المذهب، وبعضها صرح اإلمامان معاً 
أو أحدهما بتقييدهــا أو بتقديم دليل آخر عليها: فأبو عبيدة خالف ظاهر حديث اســتخدام المنديل 
وخيار المجلس وعلق على الروايتين مباشــرة، ومواضع أخرى لم يصرح برأيه في المســند كالتيمم 
بضربة والحيازة عشرين عاماً وأكثر الحيض، وإباحة أكل السباع بحسب نسبة ابن بركة ـ واهللا أعلم 
ـ ، والربيع قيد إمامة الفاجر بعدم اإلفســاد فضًال عن نقله لتعليقات شيخه بال نقد،  بصحة النسبة 
وهكذا خيــار المجلس(3)، وعدم وجوب الغســل من احتــالم المرأة عندهما، وهمــا مرجعا اإلباضية 
آنذاك، وبقلمهمــا خطت كلماته، ومثل ذلك يقال في البالغات وغيرها؛ إذ إنها ليســت أثبت أركاناً 

من المتصل، مع مخالفة العمل لبعضها.
ال أظن اإلمامين الجليلين يقبالن بتبادل األدوار، حيــث يجعل العمل أصًال، ويبحث بعد ذلك 
عن حديث يســانده، ويهمل الحديث الثابت بشروطه ألنه لم يسعد بمسايرة في ركب العمل، وهذا 
ال ينفي أثر العمل في توجيه االجتهاد؛ إذ هو رافد يســقي ـ بشــروط ـ الفهم، وقد يكشــف زيف 

بعض الروايات.

حاول بعض المحدثين بيان شروط الشيخين «البخاري ومسلم»، َبْيَد أن كثيرًا من تلك المحاوالت باءت باإلخفاق؛ ألنها لم تقم   (1)
على االستقراء الكامل.

باجو، ص 189.  (2)
من العجيب ما نقله العوتبي عن الربيع من قوله: «ولكن لم يصح ذلك عندنا» العوتبي؛ سلمة، الضياء، (سلطنة ُعمان: وزارة   (3)
التــراث القومي والثقافة، 1415هـ /1995م)، ج 17، ص 152، أي حديث خيار الشــرط، مع أن الربيع رواه بأصح األســانيد، 
وأوله شيخه أبو عبيدة، على أن الربيع تكلم عن خيار المجلس وحديثه ولم يصرح بالتضعيف، كما في مدونة أبي غانم فذلك 

مما يدفعنا للشك فيما قاله العوتبي. ينظر: أبو غانم، المدونة الصغرى، ج 2، ص 129.
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للعمل في المذهب اإلباضي طبيعته الخاصة، إذ هو مرتبط بشكل قوي باالجتهاد وما ذكرناه في 
االجتهاد يصدق بشــكل أو بآخر على العمل، وكالهما بحاجة إلى دراســة دقيقة، أما سياسة اإلقحام 

بأن ننقل ما ذكره علماء المذاهب األخرى فنحن نذيب بذلك تلك الخاصية.
وال يقال بأن أبا عبيدة يقــول: «كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو في ضالل، ولوال 

أن من اهللا علينا بجابر لضللنا»(1) قلت سيتجلى بإذن اهللا مدلول كالمه في القضية التالية.
وهذه العالقة تجلت عنــد علماء المذهب أيضــاً، فمن ذلك ما صرح بــه المحققون منهم من 
وجوب االعتصــام بالدليل، فهو المالذ والمرجع وإليه المحتكم، ورجع العمل إليه، وهذا ما ســبقت 
اإلشــارة إليه في عند كالمنا على االجتهاد، وهنا اكتفي بنقل شاهد بسيط عن اإلمام الخليلي 5 
حيث قال: «وإن صح الحديث فالعمل عليه، وقول بخالف الحديث يضرب به عرض الحائط»(2)، وفي 

المقام نصوص كثيرة ذكر بعضها الشيخ القنوبي في طوفانه(3).

ثالثاً: بين الفقه والحديث:
بما أن اإلمامين جمعا بين البعد الحديثي والفقهي ال شك أنهما يفكران بعقلية تمزج بينهما، إذ 
نســتبعد أن يجمعا بين عقليتين ازدواجيتين تبصر األولى قضايا الحديث فقط، واألخرى ال تعنى إال 
بالفقه، وما ذكرناه من الربط هو الذي دفع أبا عبيدة إلى ذلك القول السابق، وذلك ألن كثيرًا من 
المحدثين ينقلون حديث النبي صلوات اهللا وســالمه عليه، وقصارى همهم النظر في ســنده ولفظه 

دون التحليق إلى معناه، مع أن غاية الحديث تكمن في استحالته عمًال يسايره المؤمن.
وعندما يضطــر صاحب الحديث إلى العمل وهــو ال يجد الربان الماهــر المبصر تكون نهايته 
الغرق المحتم، ألنه ال يميز بين ناســخ ومنســوخ، وعام وخاص، ومطلق ومقيــد، وما إلى ذلك من 
محامل الكالم، فهنا جاء كالم أبي عبيدة ليبصر الســالك فــي درب الحديث أال يكتفي بمبتغاه من 

الحديث من دون مرشد يغوص به في تلك األعماق.
وهذا تزاوج نتج ذرية من المسائل المتناسقة نجمل بعضها في اآلتي:

دفعهم الفقه إلى االحتياط في الرواية، فال تقبل الروايــات التي تخالف روايات األعلم، أو  •
األلصق بالحدث، أو األكثر، وبذلك حوكمت بعض األحاديث.

النامي، دراسات عن اإلباضية، ص 97.  (1)
الخليلي؛ محمد بن عبد اهللا، الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل، بإشراف عز الدين التنزخي (دمشق: المطبعة العمومية،   (2)

1385هـ 1965م)، ص 193.
القنوبي؛ سعيد، الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (د.ب، د. م، ط1420/1هـ /2000م)، ص 33 وما بعدها.  (3)
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االحتياط في السند، فال يؤحذ العلم من: «رجل مبتدع يدعو إلى بدعته، وال سفيه يدعو إلى  •
ن يعزز مذهبه عن مذهب غيره»(1)،  ســفهه، وال من يكذب، وإن كان يصدق في فتواه، وال ِمم
وال يفهــم من ذلك نفي الرواية عن غير اإلباضية، فقد كان للربيع شــيوخ من غير اإلباضية 

كمجاهد وابن سيرين وعطاء(2).
بيان المراد بالحديث مباشــرة في كثير من األحيان بشــرح غامض أو ببيــان قيد، إذ غايته  •

الفهم ال مجرد الحفظ، وعليهما يقوم صرح العمل.
وللجانب الحديثي أثره الذي ال يخفى في الفقه، إذ هو الموجه الخلفي لكثير من األقوال، وقد 
يفهم ذلك مما ســنذكره في األثر الفقهي، لكن نشــير إلــى أن التحذير من اإلفــراط في القياس 

والرأي كان بسبب النظرة الحديثية، فلذا كان الموقف لصالحها على حساب القياس.
على أن الفكر الوقائي والنظرة الحديثية شقت طريقها إلى أفكار اإلباضية، نعم لم يتفقوا على 

مضمون الكالم فنجد خالفاً بين اإلباضية مثًال في الحديث عن المبتدعة(3).

¬≤ØdGh ∫ƒ°UC’G GôKCG  :»fÉãdG  QƒëªdG

يغلب الطابع الفقهي علــى مؤلفات اإلباضية، وتعــد الثروة الفقهية دررًا تتطلب شــق الصدف 
منها(4)، ولذا ليس بمستغرب أن يبلغ تأثير أبي عبيدة والربيع هنا الذروة، ويتبوآ المكانة السامقة.

أوًال: األصول:
األصــول هي المحرك القوي للعمليــة الفقهية، فإن ثبت األصل وصح بلــغ الفرع «الفقه» عنان 
الســماء، فلذا ال بد من إجالة النظر في األصل ال لتقويم األصل فقط، بــل لتقويمه وتقويم الفرع 
مة الشــماخي: «وألن من لم يتحكم في األصول قلمــا تتحصل عنده الفصول،  أيضاً، ولذا قال العال

كما قال بعضهم: إنما منعهم من الوصول تضييع األصول»(5).
والذي يمعن النظر في كالم اإلمامين أو أحدهما في تعليقاتهما على المســند أو في رسالة أبي 
الع عليها مباشــرة، وإنما رأيت بعض النقوالت  عبيدة في الزكاة أو في مســائله (لم يتســن لي االط
عنهــا) أو في آثار الربيع أو فيما نقــل عنهما في المدونة وغيرها يجــد أن اإلمامين ال يختلفان عن 

الحارثي، العقود الفضية، 140.  (1)
ينظر: الشيباني، ترجمة الربيع بن حبيب، ص 1.  (2)

ينظر: البوسعيدي، رواية الحديث، ص 147 - 148.  (3)
الصدف هنا في الغالب سوء اإلخراج مع كثرة األخطاء المطبعية في تلك المؤلفات.  (4)

الشماخي؛ عامر بن علي، اإليضاح، (دار الفتح، ط2)، 4/1.  (5)
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ــنة وما إلى ذلك،  غيرهما من علماء المســلمين في تشــخيص األصول الثابتة كحجية الكتاب والس
وإنما لهما آراؤهما الخاصة في بعض تفصيالت األصول.

نة ـ  وقد تناول الدكتور الراشدي اإلمام أبا عبيدة فذكر عنه أنه يأخذ ـ إضافة إلى الكتاب والس
باإلجماع والقياس والمصلحة المرسلة واالستصحاب وسد الذرائع(1).

ومــن نظر إلى فتاوى اإلمــام الربيع ال أظنه يجد مــا يخالف ذلك: فاإلجمــاع يفهم من بعض 
إشــارات المســند، إضافة إلى ما صرحت به اآلثار في حد شــارب الخمر ثمانيــن(2) باإلضافة إلى 

المسائل األخرى.
وتفصيل آرائهما في المســائل التبعية يطول فلذا نطوي الكالم عنــه، وذلك كحجية المفهوم 
المخالف وقول الصحابــي وما إلى ذلك، وفي بعض كالمهما ومضات تنير الدرب لكشــف حقيقة 
رأيهمــا، وتلك اآلراء تأثر بها كثير من أهــل المذهب في الجملة، ومن يتتبــع أصول اإلمامين ثم 
يمعن النظر فيما قاله الدكتور باجو حول االجتهاد عند اإلباضية يجد تشابهاً ملموساً(3)، ولعل أكبر 
أثر ما أشــرنا إليه في النظرة االجتهادية، لكــن نحلق عن ذلك كله لنصل إلــى رأي أبي عبيدة 

تحديدًا في القياس.
رأي أبي عبيدة في القياس:

يشــكك بعض الباحثين في اعتبار أبي عبيدة للقياس واعتمادهم في ذلك على بعض عبارات 
أبي عبيدة نفســه، فمن ذلك قوله عندما أخبر أن أهل ُعمان يقيســون: «لم يســلموا من الدماء 
والفــروج»(4)، وغير ذلك مــن عباراته، والذي يتجه إليــه الباحث أن أبا عبيــدة يقول بالقياس، 

وذلك لعدة مبررات:
كثرة الشواهد المعتمدة على القياس بأنواعه في المسند أو على الرأي في رسالته في الزكاة 
فضًال عــن الكتب التي نقلت فتاواه، وشــملت قياس العلة والشــبه ونفي الفــارق، بل طرق أبواب 
العبــادات، والتمثيل لذلك يطول(5)، نعم توجد ثمة صور رفض فيها القياس، وذلك بســبب أن في 
المســألة دليًال أرجح أو لكون القياس فاســد االعتبــار أو أن القياس لم تتوفر شــروطه، وبعض 

الراشدي، اإلمام أبو عبيدة وفقهه، 443 - 454.  (1)
الشقصي، منهج الطالبين، ج 1، ص 108، السالمي، جوابات اإلمام السالمي، ج 5، ص 171.  (2)

باجو؛ مصطفى، منهج االجتهاد عند اإلباضية (ســلطنة ُعمان: مكتبة الجيل الواعد، ط1426/1هـ/ 2005م)، جميع الكتاب، إذ   (3)
يغلب عليه ذكر األقوال األصولية لإلباضية، ال منهج االجتهاد.

النامي، دراسات عن اإلباضية، ص 93.  (4)
ذكــر د. مبارك الراشــدي أمثلة من غير تنصيــص على نوع القيــاس، وتفصيل ذلك يطــول لكن نحيل إليــه، بل ذكر بعض   (5)

المشككين بعض تلك النماذج. ينظر: باجو، منهج االجتهاد، ص 352.
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األمثلة ألن القياس جرى فيما خالف فيــه القياس(1)، وهو بذلك يوافق قاعــدة أصولية وهي: «ما 
خالف القياس فغيره عليه ال يقاس».

ينقل بعض صــور القياس عمن تقدمه مــن غير إنكار، ومــن المعلوم بأنه يقيــد إطالق بعض 
األحاديث، فال شك أنه لو خالف رأيه لبينه.

إذًا ما المراد بتلك الهجمة الشرســة على القياس؟ الذي يتجه لي أن اإلمام أبا عبيدة لم يكن 
إمام مصطلح مؤطر بشــروطه التي عليها اآلن، وإنما يتكلم بالســليقة، ومن المعلوم بأن من الخطأ 
البين محاكمــة المتقدمين بألفاظ المتأخرين، وقد هاجم كثير من أجلــة الصحابة والتابعين الرأي 
مطلقاً ســواءً في تفســير القرآن أو في غيره، وهم يقصدون ـ فيما يظهر ـ الرأي النابذ لكتاب اهللا 
وســنة رســوله ژ خلف ظهره، المتحرر من جاذبية الدليل، مع أنهم يصرحون به في موضع آخر، 
وهكذا يقال في القياس(2)، فتحمل ألفاظ أبي عبيدة نفس المحمل الذي حملت عليه ألفاظ اآلخرين، 

إذ تنبع من المعين ذاته وتصب في مصبه.
على أن الناظر في تلك الفترة الحرجة على المستوى اإلسالمي العام يجده يعج باإلفراط من 
بعض النــاس في اســتعمال القياس، كمــا أن النطــاق اإلباضي تطايــر إلى بعض أفــراده كابن 
عبد العزيز وأبي المؤرج غبار اإلفراط ـ في نظر أبي عبيدة ـ فال بد أن يشكل السياج الواقي حذرًا 

من تسرب العدوى.
وقد انعكس هذا األثر على علماء المذهب فيعملون بالقياس بال إفراط، فاإلمام الســالمي 5 

يقول في جوهره:
صـحـيـح بعضــــه  القيـــاس   وبعـضـــه مـســــتـنـكــر قــبـيــــحُثـــم
الـفـروع القيــــاس فــــي  والـمشـــروعفـــاألول  األصول  فـــي  والثاني 
مقالـــة راقـــت ألهــــل الـفـهــــممن ثـــم قال فيـــه بحـــر الـعـلـم
الـقـياس علـــى  الدين  حمـــل  لم يـــزل الدهـــر أخـــا الـتـباس(3)من 

والتطبيقات الفقهية في ذلك كثيرة جدًا فال نطيل المقام بالتمثيل.

ينظر نموذجاً لذلك: الشقصي، منهج الطالبين، 110/1.  (1)
تطايرت شظايا المعركة بين مجيز للقياس وناف له، وتمسك كال الطرفين بآثار عن الرعيل األول، ينظر بعض ما دون حولها   (2)
ابن حزم؛ أبو محمد علي، اإلحكام في أصول األحــكام (القاهرة: دار الحديث، ط1404/1هـ)، ج 7، ابن القيم، محمد بن أبي 

بكر، أعالم الموقعين (بيروت: دار الجيل، ط1973/1م)، ج 2.
الســالمي؛ عبد اهللا، جوهــر النظام في علمي األديــان واألحكام، تعليق أبو إســحاق أطفيش (بيروت: دار الفــاروق، 1410هـ/   (3)

1989م)، ص 38.
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ثانياً: الفقه:
يغلب الطابع الفقهي على المؤلفات اإلسالمية، وهو الغالب على المدرسة اإلباضية، وليس ذلك 
بغريب؛ ألنه بالفقه يسير المجتمع، وعليه فال غرو أن يكون أثر اإلمامين فيه أجلى وأوضح، وال نريد 
أن نطيل فــي توضيح الواضحــات، وإنمــا نقتصر على مثــال في غايــة الخطورة، وهــو أن اإلمام 
الســالمي 5 أمر بضرب رقبة اإلمام سالم بن راشد حينما امتنع عن البيعة معتمدًا على قصة أبي 
عبيدة مع اإلمام أبي الخطاب المعافري؛ ألنه لو أصر على الرفض لكان قد خذل المسلمين في وقت 

هم في أمس الحاجة إلى موافقتهم لدفع المفاسد(1).
وهذا التأثير يتجلى في كثر من المســائل إمــا بالمتابعة في القول، وإمــا بالتفريع عليه، وإما 
باالســتدالل له أو مناقشــته وما إلى ذلك(2)، وبعض المســائل مــال جمهور الُعمانييــن إلى خالف 
مة البسيوي: «وأكثر  اإلمامين في التصريح بتحريم الموطوءة في الحيض على زوجها، حتى قال العال

الفقهاء من أهل ُعمان على حكم تحريمها على زوجها»(3) كما سيأتي بإذن اهللا في الفصل المقبل.
وثمة مســائل انفرد بها أبو عبيدة ذكرها الدكتور الراشــدي(4)، لكن األغــرب ليس في مخالفة 
األكثر، وإنما اإلشــكال في حكايــة بعض أهل المذهــب االتفاق مع خالف اإلماميــن، وذلك كحكم 
المســاقاة، إذ ذهب أبو عبيدة والربيع وغيرهما إلى منعها، ومال الجمهور إلى الجواز، وحكى بعض 

علماء المذهب االتفاق على الجواز(5).
٭ ٭ ٭
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بعد عرض أثري اإلمامين على المسيرة العلمية بتعدد أطيافها، نعود إلى بيت القصيد، ونلقي به عصا 
الترحال، فنقول: بأن ما صدق على المسيرة العلمية ينسحب بصورة مباشرة على الفتوى؛ ألنها ال تنفك عن 

الموجهات العلمية المشتركة بينها وبين سائر المعارف، إذ ال يورق غصن فسد أصله، أو نضب ماؤه.

ينظر: أبو عمار، الموجز، 185/2. وفي ُعمان الديمقراطية إشــارة جميلة تنظر: ابن غباش، حســين عبيد، ُعمان الديمقراطية   (1)
اإلسالمية.. (بيروت: دار الجديد، ط1997/1م)، ص 74 (تعليق).

ينظر بعض ذلك: السالمي، جوابات اإلمام السالمي، ج 5، ص 171، ص 207، ص 501، ص 505، ص 516، ص 590.  (2)
البسيوي؛ علي بن محمد، مختصر البسيوي (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة)، ص 232.  (3)

الراشدي؛ أبو عبيدة وفقهه، ص 490.  (4)
ينظر بيان ذلك: للباحث، المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها، (مطبعة النهضة)، ص 23، ص 63 - 64.  (5)
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والفتوى مفردة مــن علم الفقه في الغالب، فهــي كما يعرفها اإلمام الســالمي: «تبيين العالم 
للحكم»(1)، قلت وهذا التعريف سكت عن جوانب مهمة في مراحل الفتوى فطوى ذكر السائل وأحجم 
ـ ، ولعل ذكرهما أولى ألن آية مــا يميز المفتي من  عن ذكر الواقع للعلم بهما ـ الســائل والواقــع 

الفقيه، هو السائل والواقعة.

ولصعوبة تشخيص الواقع في كثير من األحيان يتطلب األمر مهارة في المفتي، وقد ال توجد في 
كثير من الفقهاء، مهارة اجتماعية تؤلف الســائل وال تنفره، مع يقظة في معرفة مالبسات الحادثة، 

فلذا ال بد فيها من امتزاج علوم متعددة فقهية واجتماعية وواقعية.

وقد كان لإلمامين أثرهما البالغ في تســيير دفتي الفتوى بمهارة مع اشتداد أعاصير الفتن 
وارتفاع أمواجها العاتية، فكانت تفد إليهم األسئلة من شرق البالد وغربها، إذ وفدت أسئلة من 
المغرب وخراسان واليمن والحجاز مع بعد الشقة وصعوبة الطريق آنذاك(2)، فضال عن األماكن 
القريبة، وفي ذلك يقول أبو المؤرج عن شــيخه أبي عبيــدة: «..وورد جوابهم عن أبي عبيدة في 
جميع أفاق األرض وأقطارها»(3). بل كان اإلمامان يبادران إلى السائلين في موسم الحج فال بد 
مــن حضور أحدهمــا أو مندوب عنه، فلــذا تحول عطاؤهما مــن النطاق المحلــي إلى النطاق 
العالمي، إذ يســتقبالن في الحج ـ فضًال عن غيره ـ من مختلف األقطار التي يقطنها اإلباضية 

آنذاك، وهي كثيرة.

والمــراس التطبيقي في الفتــوى صقل مواهبهما الفطريــة والعلمية واســتمد منهجهما اإلفتائي 
الشــيء الكثير منه، فلذا صبغ منهجهما بصبغة مميزة خصوصاً أن األسئلة الواردة متعددة األطياف: 

فمنها السياسي، ومنها االقتصادي واالجتماعي والعقدي، فضًال عن أسئلة العبادات:
نوجز أهم محاور الفصل في المحاور اآلتية:

المحور األول: االحتياط في الفتوى.
المحور الثاني: الفتوى وتحقيق المناط.

المحور الثالث: الفتوى والتربية.

بالموضع الذي  الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد، مشــارق أنوار العقول، ص 102...، وآثرنــا تأخير التعريف حتى يكون مرتبطــاً   (1)
يناسبه.

الراشدي، اإلمام أبو عبيدة وفقهه، ص 189 - 192.  (2)
الخراساني، المدونة الكبرى، 2 / 254.  (3)
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ورد عــن اإلمام الربيع عن أبي عبيدة عــن جابر بن زيد قال: قال رســول اهللا ژ : «من أفتى 
مسألة أو فسر رؤيا بغير علم، كان كمن وقع من السماء إلى األرض فصادف بئراً ال قعر لها، ولو 

أنه أصاب اْلـَحّق»(1).
وانعكس أثر ذلك عليهما فنجد االحتياط ســمة بارزة تحول دون انزالقهمــا في المهاوي، فعندما 

تناول أبو عبيدة األقوال الواردة في األحرف السبعة أتبع ذلك قوله: «واهللا أعلم بحقيقة التفسير»(2).
ونجد التوجس حتى من اســتخدام الدالئل التي تكتنفها بعض المخاطر، فعندما أخبر أبو عبيدة 
أن أهــل ُعمان يفتــون بالقياس ـ مع عملــه بالقياس فــي الجملة ـ قال: «لم يســلموا مــن الدماء 
والفــروج»(3)، وهو بذلك يمتثــل النصيحة التي قدمهــا الصحابي الجليل عبد اهللا بن عمر لشــيخه 
جابر بــن زيد حينما قال: «يــا جابر: إنك من فقهاء البصرة وإنك تســتفتى، فــال تفتين ِإال بقرآن 

ناطق، أو سنة ماضية، فإن لم تفعل هلكت وأهلكت»(4).
ـ ، إذ كان  واالحتياط في األدلة لم يشــمل «ســد الذرائع» ـ نعم ال بــد من مراعاة الشــروط 

االستخدام لها جلياً، فنسمع أبا عبيدة يقول: إنها الفروج يا أبا نوح».
وهذا االحتياط دفع اإلمام أبا عبيدة إلى منع أبي داود القبلي ـ وهو من حملة العلم الكبار إلى 
بالد المغرب ـ أن يفتي ال بما ســمع وال بما لم يســمع(5)، وهذا االحتياط في الفتوى لعظم خطرها، 
لكنه ال يمنع غير المتضلع في العلوم من تبصير الناس بأمور دينهم، فعندما سئل عن الذي ال يحفظ 
أحاديث النِبــّي ژ : أثقة هو؟ وهــل بإمكانه أن يدرس العلــم؟ أجاب: «ســبحان اهللا!! أكل الناس 
يحفظون الحديث؟ بل يؤخذ العلم عن الثقات، وإن كانوا ال يحفظــون حديثاً واحدًا»(6)، وجوز رواية 

الحديث بالمعنى لمن يتسنى له ضبط المعاني، ودرك أغوارها، بخالف من يتعسر عليه فهمها.
كما أنهما يتوقفان إن تزاحمت األدلة في أذهانهما، ويشق عليهما حسم المسألة، ومنه توقفهما 

في الحكم بقاء نكاح من وطئ زوجته حال الحيض أو فساده(7).

رواه اإلمام الربيع برقم 35.  (1)

رواه اإلمام الربيع برقم 14.  (2)
النامي، دراسات عن اإلباضية، ص 93.  (3)
البوسعيدي، رواية الحديث، ص 184.  (4)

الشــماخي، كتاب الســير، ج 1، ص 129، وزل قلم بعض الباحثين فنســب القصة إلى إســماعيل بن درار، ينظر: الراشــدي،   (5)
أبو عبيدة وفقهه، ص 195.

النامي، دراسات عن اإلباضية، ص 127.  (6)
الخليلي، فتاوى النكاح، ص 118 - 119.  (7)
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وذلك أن الفتوى أصعب شــأناً، أما التعليم فـ«رب حامل فقه ليس بفقيه»، و«رب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه»، بيد أن االنقطاع الدائم للتعليم أو الدعوة من غير وجود معين يستفتى منه يشكل 
خطرًا على المعلم أو الداعية؛ ألن وجود المعين الصافي «الفقيه» يعد صمام األمان وســترة النجاة 
 R Q P ﴿ :لغير الفقيه، وإن تسربل بسربال الدعوة أو التعليم، والمعيار حدده اهللا في قوله
 ¼ » º ¹ ﴿ :[يوســف: 108]، وقوله جل شأنه ﴾ [ Z Y X W VU T S
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½

Ï ﴾ [التوبة: 122].

وألجل االحتياط كان اإلمام الربيع يجمع أحياناً بعض العلماء لمناقشــة بعض القضايا معاً، 
ولعله يريد الخروج بجواب محدد، فقد جاءه ســؤال فأمر بجمع أصحابه: فجاء ابن عبد العزيز 
ن تســنى لهم الحضور(1)، وقريب من ذلك عرض السؤال على  وشــعيب بن معروف وآخرون ِمم
أكثر مــن عالم، كما عرض علــى اإلمام الربيع وابن عبــاد في قضية حج اإلمــام عبد الوهاب 

الرستمي(2).

وقد انعكس هذا االحتياط علــى أتباعهما فنجد التثبت في قبــول أحاديث النبي ژ من اإلمام 
مة ابن عبد العزيز زمن اإلمام ابن بركة وغيرهم من فحول العلماء. الربيع والعال

واشــترط جماعة من أهل العلم في الفتوى بلوغ درجة االجتهاد، ولهذا اختلفوا في الضعيف هل 
يســوغ له أن يجيب على مسألة بعد أن قلد فيها عالماً أو يمنع منها مطلقا أو يفصل بين حال وجوده 

وعدمه(3)، وبغض النظر عن الراجح من األقوال إال أن ذلك يتضمن احتياطا في الفتوى.

باإلضافة إلى أن بعض الفقهاء أمر الفقيه إن اكتنف المســألة ضباب حال دون إدراكه للراجح 
من األقوال بأن عليــه أن يناظر فقيهاً أرســخ علماً لتنجلي عنــه الغمة، وهو وإن اســتبعده المحقق 

الخليلي رضيه اإلمام السالمي(4) عليهما الرحمة والرضوان.

وهــذا االحتياط يتجلى فــي المصنفات الفقهية كثيــرًا، فنجد في مدونة أبــي غانم مثال الفرز 
الدقيق بين مصطلحات التحديث فنجده يقول: «ســألت أبا المؤرج وابــن عبد العزيز، وأخبراني من 

سأل الربيع»(5).

الدرجيني، طبقات المشائخ، 274/2.  (1)
المصدر السابق، 66/1.  (2)

السالمي، المشارق، ص 122.  (3)
المصدر السابق، ص 121.  (4)

الخراساني، المدونة الكبرى، 213/2، البوسعيدي، رواية الحديث، ص 153.  (5)
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مة أبي ســعيد  واالحتياط بالتوثــق في عبارات الحكايــة والتحديث واضحــة المعالم عن العال
الكدمي رحمة اهللا عليه، فهو يبين التخريجات حتــى ال يتصورها القارئ أقواالً مصرحاً بها في كتب 
المتقدمين، وباإلضافة إلى الفرز بين األقوال والتخريجات نجده يحتاط لكثير من التقييدات كقوله: 
«وكذلك عندي إذا ثبت معنى فرج الثيب أنه ال غسل عليها فيه فاحتشت احتشاء ال يظهر إلى ظاهر 
الفرج، ليمسك عنها ما تخاف إفساده عليها، من وضوئها أو ثيابها أو ظاهر يدها...، وأما البكر فال 
يبيــن لي مــن أمرها، إال أنهــا في ذلك مثــل احتشــاء الرجل في ذكــره، وال يبين لــي في ذلك 

اختالف»(1)، وهذه األلفاظ كثيرة التكرار في كتبه.

ودار اإلمام الحضرمي ـ وهو وإن لم يكن ُعمانيــاً لكن غالب اعتماده الفقهي على أئمة ُعمان ـ 
فــي الفلك ذاته، فنجده يصرح بما قاله تخريجاً، وما اســتنبطه قياســاً، فقد يصرح بعد المســألة 
مباشرة بعبارة «قلته قياساً»(2)، وأحياناً يصرح بأنه لم يجد أثرًا ألصحابنا في ذلك(3) وأحياناً يعنون 
الباب بذلك «باب: من ال تجوز واليته تخريجاً»(4) و«باب: ذكر بين أحكام أهل الشرك تخريجاً»(5)، 

وأحياناً يجمع الباب بين األثر والتخريج «باب: العيوب التي في الرجل من أثر أو تخريج»(6).

ونجد التوقف ســمة بارزة عند كثير مــن العلماء عند تعارض األدلة فمــا حكيناه عن اإلمامين 
الجليلين قد عض عليه علماؤنا بالنواجذ، فنجد اإلمام ابن بركه كثيرًا ما يحكي الخالف ويحجم عن 
الترجيح فنجده يقــول: «واهللا أعلم باألعدل من القولين»(7) و«ينظر في هــذا القول»(8)، وما ضاهى 
ذلك من األلفاظ، وتوقف ســليمان بن عثمان ومحبوب(9) وغيرهما في بعض المســائل، ومن مشايخ 

عصرنا يكثر الشيخ حمود الصوافي التوقف حذرًا من مزلة األقدام.

ومــا نقلناه عــن اإلمــام الربيع ـ وهــو موجود في عهــد أبي عبيــدة لوجود المجالــس ووجود 
المناقشات ـ من الجواب الجماعي أو عرض السؤال على أكثر من عالم نقش في الذاكرة اإلباضية، 
فنجد بعض الكتــب تماألت الجهود علــى تأليفها، ولعــل اإلباضية أحرزوا قصبات الســبق في هذا 

الكدمي؛ أبو سعيد محمد بن سعيد، المعتبر (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ 1985م)، 131/3 - 132.  (1)
الحضرمي؛ أبو إســحاق إبراهيم بن قيس، مختصر الخصال (ســلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ 1984م)،   (2)

ص 168، ص 217.
الحضرمي، مختصر الخصال، ص 161.  (3)

المصدر السابق، ص 161.  (4)

المصدر السابق، ص 162.  (5)

المصدر السابق، ص 165.  (6)
ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 438.  (7)

المصدر السابق، ج 2، ص 80.  (8)
السالمي، جوابات اإلمام السالمي، ج 5، ص 590.  (9)
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المضمار، وذلك ككتاب «األشــياخ» الذين كانوا مرابطين بحصن دما (السيب) لصد الغزو البحري 
أيام اإلمام غســان بن عبد اهللا (192 - 207هـ)(1)، وعلماء المغرب نالوا حظاً مضاهياً لذلك، فنجد 

«ديوان العزابة» و«ديوان المشايخ» وهكذا.
واالشتراك في الفتوى أصبح سمة بارزة في المذهب في بعض عهوده، إذ الفتوى تتطلب الغربلة 
مة  والمحاكمــة؛ ألن العالم ـ وإن قويت ملكته ـ هو قليل بنفســه كثير بأخيه، وفــي ذلك يقول العال
ن  الخراســيني: «وينبغي للمفتي إذا قرأ الرقعة المكتوب فيها أن يشاور في الجواب من بحضرته ِمم

يصلح لذلك، أو يقرأها عليهم، فإن ذلك اقتداء بالسلف»(2).
وطبق العلماء ذلك عملياً قبل القراءة وبعدها، إذ كثيرًا ما يعرض الجواب على جماعة من أهل 
العلم للتأييد أو النقد، فنجد تعليقاً قيماً للشــيخ ســعيد الكندي على فتوى لإلمام السالمي، وبعده 
تعليق آخر للعالمــة صالح الحارثي(3)، وثمة تعليق لإلمام الســالمي على الشــيخ أحمد بن ســعيد 
الخليلي رضوان اهللا عليهم جميعاً(4)، واألكثر من ذلك أن اإلمــام قد يجمع أهل العلم للخروج ببيان 
د بن إســماعيل حول بيع اإلقالة  موحد شــبيه ببيانات المؤتمرات اآلن كبيان العلماء زمن اإلمام محم

حيث اجتمعت كلمتهم على تحريمه(5).
وفــي عصرنا الحاضر نجــد الخلف عاضين بالنواجذ على منهاج الســلف، فثمة جواب للشــيخ 
العبري علق عليه ستة من أهل العلم آخرهم شــيخي الوالد(6)، وله تعليق على فتوى للشيخ سالم بن 
حمود الســيابي، وآخر على فتوى للشــيخ الخروصي، وثالث على فتوى للشيخ القنوبي ـ حفظهم اهللا 

جميعاً ـ وهكذا.

•ÉæªdG ≥«≤ëJh iƒàØdG  :»fÉãdG  QƒëªdG

عد كثير من أهل العلم معرفة الواقع شرطاً من شــروط االجتهاد ألن الحكم ال يكون معلقاً في 
الســماء ال يجد أرضية لتطبيقه، ولهذا كان الصحابة ينظرون إلى الفــاروق رضوان اهللا عليه نظرة 

ينظر: البطاشــي، ســيف بن حمود، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، مكتب المستشــار الخاص لجاللة السلطان،   (1)
ط1416/2هـ /1995م)، ج 1، ص 17، ولم أقف على الكتاب حتى أرى صورة التشارك.

نقًال عن: الصوافي؛ إبراهيم، مؤهالت اإلفتاء في اإلســالم وشــروطه، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الســابعة   (2)
عشرة، ص 25.

السالمي، جوابات اإلمام السالمي، ج 2، ص 161 - 165.  (3)
الخليلي؛ أحمد بن ســعيد، الطلع النضيد في أجوبة العالمة أحمد بن ســعيد، تحقيق: محمد بن ســالم (سلطنة ُعمان: الجيل   (4)

الواعد، ط1427/1هـ/2006م)، ص 87.
ينظر: الخليلي؛ أحمد بن حمد، بيع اإلقالة (مكتبة الجيل الواعد، ط2002/1م)، ص 33 - 37.  (5)

الخليلي، فتاوى النكاح، ص 207.  (6)
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إكبار، مع أن بعضهم يفوقونه في مقدار المرويات الحديثية أو األقوال في التفسير، لكنه امتاز بفقه 
يتسنى به صبغ الواقع بصبغة اهللا، فآتى علمه ثماره بحمد اهللا تعالى، ومن ال يتقن فقه الواقع كثيرًا 

ما تفوته األولويات فال يحقق علمه مبتغاه.
والممارسة الطويلة لإلمامين للسياسة والدعوة ـ مع علوم الشــريعة ـ أكسبتهما عمقاً في درك 
الواقع، ومكنة من تحليله، وأعانت األسئلة المتعددة من مشارق األرض ومغاربها في كشف الواقع، مع 
الوفود التي تشــرف بالوفادة إلى بيت اهللا الحرام تعكس الصورة التــي تنطبع في الذهن عن واقع 
الحجاج وواقع بلدانهم، فلذا نجد االكتشاف المبكر لكثير من وسائل المكر المغطاة: فلم تنطل على 

أبي عبيدة مثًال حيلة قتل الحارث بن تليد وقاضيه عبد الجبار.
ومن أجل ذلك أحجم أبو عبيدة عن اإلجابة عن بعض األسئلة عندما رأى لبساً في السؤال، فقد 
ســأله رجل عن شــيء لم يتضح له، فقال: «فرج عني فإني مغموم، فرد أبو عبيدة: أنت أحق بغمك 

مني، يخلطون ثم يطلبون منا التصحيح»(1)
واإلمام الربيــع كان يعي الحال الــذي تمر به بالد المغــرب، فلذا أجاب اإلمــام عبد الوهاب 
الرســتمي بما أجابه من بعث غيره عنه لما يعرف من حاله وتعذر الحج عليه إال بمفسدة أكبر، أال 
ن شق عصا الطاعة ونبذ بيعة  وهي ذهاب روحه، وكان أيضاً واعياً بما يقول عندما حكم بالبراءة ِمم

اإلمام الشرعي «عبد الوهاب».
وهــذا األمر بالــغ األهمية ألن كثيــرًا من الشــر ينجم عن الخطــأ فيه، ولهــذا كان اإلمامان 
يستشيران في بعض هذه الجوانب، ولهذا األمر نجد بعض إجابات اإلمام أبي عبيدة فيها إحاالت على 
والــي األمر القائــم عليه؛ ألنه يعي الواقع الذي يعيشــه، وهــو بذلك يدرك أن تغيــر الفتوى بتغير 
األحوال واألزمنــة من األمور التي ال تنكر، فلــذا منع من الزواج بغير أهــل المذهب لظروف وقتية 

يقتضيها الواقع السياسي، مع جواز ذلك بال إشكال في المذهب.
بل تباينت آراء أبي عبيدة نفسه بين حين وآخر، ولعل بعض تلك المسائل تغير رأيه فيها بسبب 

تغير الواقع والزمان واألحوال.
فإن قــال قائل بأن الزعم باهتمام اإلماميــن بتحقيق المناط يناقــض الواقع، إذ كانت تفد 
إليهما أسئلة من مختلف المناطق وكانا يســارعان إلى الجواب، وال يتأتى لهما مع ذلك التأكد 
من حقيقة الواقع، قلت أما األسئلة البسيطة وأسئلة العبادات فال إشكال فيها؛ إذ تحقيق مناطها 
ســهل، وأما األســئلة األخرى فنجدهما فيها يمعنان فــي تحقيقه، وال أدل على ذلك من رســالة 

الشقصي، منهج الطالبين، 164/1.  (1)
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الــزكاة ألبي عبيدة، ألن كثيرًا من إجاباته فيها تضمنت إحالــة إلى أهل الصالح والعلم التخاذ 
اإلجراء المناسب.

وقد تأثر اإلباضية شــرقاً وغرباً بذلك، فنجد التغير تبعاً لتغير المصالح، ولذا ال ينكرون تغير 
الفتوى بتغير الزمان والمكان واألحوال، وإليك نماذج سريعة.

قيام نظام العزابة بالمغــرب، وهو مرتبط بمصالح يقتضيها واقعهــم، ولم يلتزموا الطريقة  •
القديمة في إدارة الشــؤون الداخلية والخارجية، وإن كان هذا النظام ال يوجد بُعمان لتباين 

الواقع.
تبايــن الحال في إقامــة الجمعة، فأقيمت في عهــد اإلمام عزان بكل مكان نــزل به اإلمام،  •

وآخرون أقاموها بنزوى، واإلمام الخليلي أضاف جعالن.
تغير فتاوى الحج للصعوبة التي يمر بها الناس، فقل إلزام المســتفتين بالدماء في الفتاوى  •

المتأخرة.
تباين حجم اإلجابة بين اإلطناب واالختصار، واالستدالل وغيره مراعاة لحال السائل. •

á«HôàdGh iƒàØdG  :ådÉãdG  QƒëªdG

ال تنفك الفتوى عن بعد تربوي جاء ليحقق تهذيب السلوك في نفس السائل، ولذا كانت فتاوى 
علماء اآلخرة لها وجهان لعملــة واحدة: وجه يطهر من أدران العقول بالعلــم، ووجه ينقي من آفات 

القلب بالسلوك، فتأخذ الفتوى بحجز السائلين لتنقذهم من النار.
وهذا ما تجلى لإلماميــن، ثم تجلى فيهما، فنجد اإلمام أبا عبيدة عندما وجهت له أســئلة من 
إخوانه بالمغرب أجاب عن بعضها، وأحجم عن بعض، وقال: «أتانا كتابكم بمســائل: فمنها ما رأيت 
أن أجيبكم فيهــا، ومنها ما رأيت أال أجيبكم فيها، من غير هــوان وال تقصير، إال الذي رأيته أصلح 
لجماعتكم، وأقوم لشــأنكم، وأعطف لقلوبكم، وأجمــع ألموركم»(1)، وذلك بنــاء على نظرة لمآالت 

ن أوتي حظاً وسعاً فيها. األمور، وأبو عبيدة ِمم
وذلك مســتقى من كتب اهللا تعالى: فاهللا جل شــأنه ترك اإلجابة عن بعض األســئلة لعدم 
 Ä ÃÂ Á À ﴿ :حاجــة الناس إليهــا، أو لعدم تمكنهم مــن فهم أغوارها، يقــول
È Ç Æ Å ﴾ [اإلســراء: 85]، وأحيانــاً يصــرف تعالــى الجواب عن مجرى الســؤال لتعم 
فائدته، فاهللا تعالى يقــول: ﴿  ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [البقرة: 189]، 

أبو عبيدة، مسلم بن أبي كريمة، رسالة اإلمام أبي عبيدة في الزكاة، ضمن الراشدي، أبو عبيدة وفقهه، ص 513.  (1)
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فأجاب تعالى عما هو أولى وأجدر باالهتمام، وهذه من الصور التي ال يذم فيها من كتم علمه، 
ألن غاية التعليم تحقيق المنفعة ال نشر المفسدة، وإن لم تؤد الفتوى مقصودها فينبغي تركها. 
فمن القواعد المقــررة: «كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصـــوده فهو باطل» وهذه الصورة 
مستثناة من قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ﴾ 

[آل عمران: 187]، وما شابهها.

وهذا انطبع على أدب الفتوى عند الُعمانيين، فلذا ال يســتحق السائل المتعنت الجواب عندهم، 
وطبق ذلك عملياً فيهمل بال جواب، إذ قد تأتي األســئلة فيــرى العالم الجواب يحقق ضد مقصوده، 

وهذه لها صور متعددة نجمل بعضها فيما يلي:
أن يترك العالم جواب المســألة رأساً كما وقع ألبي عبيدة، وهو أشــد المراتب، وقد يستند  •

إلى قضية الروح في القرآن، والمقاصد وما إلى ذلك.
أن يتصرف في المسألة بصرف وجهها إلى جهة أخرى هي أنفع للسائل أو المجتمع، كالواقع  •

 Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ﴿ :في الســؤال عــن األهلة وفــي قولــه تعالــى
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [البقــرة: 215]، ووالــدي حفظــه اهللا تعالــى 

يستخدمه.
أن يذكــر الجــواب محجماً عن بيــان الراجح لمراعــاة العمل حتى ال يقع النــاس في حرج  •

والتباس، خصوصاً عندما يكســو األدلة ثوب إجمال، ووالدي يطــوي ذكر الراجح أحياناً في 
عدد تكبيرات صالة العيد حفاظاً على وحدة الكلمة ومراعاة لحال المصلين.

أن يجيــب بذكر رخصة مع أنها تبايــن الراجح مراعاة لظرف الســائل وحاله(1)، وذلك يقع  •
كثيرًا في مســائل الحج دفعاً للمشــقة على الناس، وعمًال بالحنيفية الســهلة، وأحياناً تكون 
ألجل تحقيق مصلحة دعوية كالترخيص في بعض الرســومات التــي ُتمنع في األصل من أجل 

تعليم الناشئة.
أن يشــير إلى غيره مــن أهل العلــم أن يتولى زمام المبــادرة بالجواب، لعــل جوابه يحقق  •

المنفعــة األعــم، وكثيرًا مــا أمرني الشــيخ الصوافــي بعرض بعض المســائل علــى والدي 
ـ حفظهما اهللا ـ .

وهذه المســألة مرتبطة فــي الواقع بقضية تحقيق المناط الســابق ذكرها، ألنــه بمعرفته أوالً 
بالواقع تسنى له أن يستنتج اآلثار السلبية للفتوى.

ينظر مثال ذلك: الخليلي؛ أحمد بن حمد، فتاوى العبادات (سلطنة ُعمان: األجيال، ط1421/2هـ 2002م)، ص 36.  (1)
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سعة الصدر والخلق مع السائل:
سعة الصدر وتحمل الناس من األخالق التي يندر التحلي بها عند مجابهة الشدائد من الناس، 
فلذا يســتصعبها من يالقي العنت من المحتاجين أياً كانت الحاجة، وهي ســهلة على البعيد عنهم، 
ونظرياتهــا المعلقة بالســحب أقرب مناالً من واقعيتهــا الضاربة في جــذور األرض، ومن هنا نفهم 
وصف اهللا تعالــى لنبيه: ﴿ n m l k ﴾ [القلم: 4]، وقوله جل شــأنه: ﴿ ( * + , 
- ./ 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; > ﴾ [آل عمــران: 159]، وغير 

ذلك من اآليات واألحاديث الناصة على مكانة الخلق والحلم في اإلسالم وحسن التعامل.
ولئن كانت الُخلق حلية الرجال فأولى الناس بها أهل العلم، ألنهم ورثة األنبياء في العلم وفي 
العمل به، واإلمامان لم يفتهما درك هذا األمر البدهي، فاستحالت أخالقهم ألسناً ناطقة بمآثرهم، 
مع ما يتحلون به ـ خصوصاً أبا عبيدة ـ من الشــدة، لكن نفوســهم أسلســت قيادهــا للخلق، وذلك 

يتجلى من خالل اآلتي:
المســارعة إلى اإلجابة عن األســئلة، فأبو عبيدة كانت األعمال تتناهشــه، لكنه فرغ نفســه  •

لإلجابة عن األســئلة التي أتته من المغرب مع تعددها، والربيع عندما سمع سائًال ينادي في 
الطواف يا معاشر الفقهاء... فقال له الربيع: إلي يا صاحب المسألة.. فأجابه عن مسألته(1).

تحمل كثرة األســئلة الواردة، كما وقع لإلمام أبي عبيدة مع تلميذه إســماعيل بن درار(2)، إذ  •
عرض عليه ثالثمائة مسألة وشيخه فاتح قلبه الستقبالها.

إن المبادرة منهما للسائل حتى ال يتجشم عناء السفر إليهما، فكانا يسافران إلى مكة للحج،  •
ن عن له إشكال. وفيها يتلقيان األسئلة ِمم

التلطف بالسائل، فأبو عبيدة يقدم لسائله بدعاء طويل كما في رسالة الزكاة، ومثل ذلك عن  •
الربيع فنجده يالطف ســائله بقوله: «يا أخا خراســان»(3)، وهذا ال يمنع وجود الشدة منهما 

أحياناً.
قبول الخالف ما دامت المســألة في حدود الرأي، فلهذا اختلف أبو عبيدة والربيع في بعض  •

المســائل، واإلحالة إلى الغير. فقد أحال أبو عبيدة ســائًال له إلى الربيــع للتأكد، فخالفه 
الربيع، فأشار على السائل بأن يأخذ كالم الربيع دون كالمه(4).

الشيباني، اإلمام الربيع، ص 3.  (1)
ينظر: الراشدي، اإلمام أبو عبيدة وفقهه، ص 188.   (2)

الشيباني، اإلمام الربيع، ص 3.  (3)
ينظر: الدرجيني، طبقات المشائخ.  (4)
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شــعور المفتي بأنه يقوم بواجب مقــدس، فال يمتن بجوابه، فهــو كالمزكي الذي ال يصح أن  •
يشعر بامتنان على السائل.

مراعاة حال الســائل فال يطيل المجيب إن كان الســائل ال يســتوعب، ويبين األدلة إن كان  •
السائل من طلبة العلم، وهذا من تحقيق المناط أيضاً.

تقديم النصح في ضمن الجواب لينتفع به السائل(1). •
مراعاة السائل نفســياً، بذكر بعض الكلمات المحببة إليه، كما سبق أن ذكرنا عبارة الربيع:  •

«يا أخا خرسان».
وهذه األخالق انســحبت تنظيــرًا وتطبيقاً ـ بحســب المكنة ـ على كثير من أهــل العلم، فنجد 

للعلماء نصوصاً تشابه ما قلناه بوجه أو آخر.
ونجد في التطبيق كثيرًا من ذلك، فكثير من المؤلفات الفقهية ألفت بسبب سؤال، ولهذا األمر 
ذاته نجد فتاوى الشــيخ جاعد والمحقق الخليلي واإلمام الســالمي كثيرة جدًا، ونجد أيضاً النصح 
والثنــاء متخلًال مضامينها، كما في جواب المحقق الخليلي للشــيخ الشــماخي، ومنــه جواب اإلمام 
الخليلي للشيخ ســفيان، إذ قال له من ضمن جوابه: «إال أن هناك فارقاً دقيقاً وهو الذي تشير إليه 

يا سفيان، وهللا أبوك»(2)، والنصائح يستخدمها شيخي الوالد في محاضراته وفتاواه.

٭ ٭ ٭

ينظر: الدرجيني، طبقات المشائخ، 275/2.  (1)
الخليلي؛ محمد بن عبد اهللا (اإلمام)، ص 600.  (2)
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بعد العرض الســريع ألثر اإلمامين أذكر أهــم النتائج التي توصل إليهــا البحث والتي تخدم 
الموضوع، وهي ما يلي:

إن اإلمام ابن بركة اطلع على مسند اإلمام الربيع واستفاد منه. -
إن لإلمامين بالغ األثر في الحديث واألصول والفقه. -
إن المسند لم يأت أثرًا عن العمل، بل استفاد العمل منه. -
إن الفتوى ضرورة تحتاج إلى رجال أكفاء يقومون بها على أتم وجوهها. -

لإلمامين أثر على أخالق الفتوى تتجلى في حسن مراعاة السائل وتوجيهه.
ونوصي كذلك بالكتابة حول قضايا طالما شكت الحرمان، ومنها ما يلي:

العمل الفقهي في المذهب، مظاهره ودوره، وأثاره. -
االجتهاد عن اإلباضية مقارنة باالجتهاد عند المذاهب األخرى. -

وهذا ما جادت به القريحة وخطه القلم فإن كان صواباً فمن اهللا وله الحمد والثناء عليه، وإن 
كان بخالف ذلك فمن همزات لشــياطين وخاطرات النفس، وأســتغفر اهللا وأتوب إليه، وصل اللهم 

د وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على سيدنا محم

٭ ٭ ٭
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د بن أبي بكر، أعالم الموقعين (بيروت: دار الجيل، ط1973/1م). ـ  1 ابن القيم؛ محم
د، جامع ابن بركة. ـ  2 ابن بركة؛ عبد اهللا بن محم
د علي النجار، (المكتبة العلمية،  ـ  3 ابن جني؛ أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محم

د. ط، د. ت).
ــد علي، اإلحـــكام في أصول األحـــكام (القاهــرة: دار الحديث،  ـ  4 ابن حــزم، أبو محم

ط1404/1هـ).
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ظلت الفتوى على طــول تاريخ المســلمين األداة المثلى لتفقيه الواقع، وإعطاء كم الشــارع في 
النازالت المستجدة، كما ظلت التعبير األصدق عن واقع حياة الناس وما َتمور به من أحداث ووقائع، 
سواء َعلَى المســتويين الفكري والثقافي، أم على المستوى المعيشي ـ االقتصادي، أم على مستويات: 
التنظيمــي واالجتماعي والسياســي. ولهذا تعتبر أهّم وثيقة وشــاهد َيمدنا بالمعلومــات الفعلية عن 
ماضي حياة الناس وعن حاضرهم الذي يعيشون؛ فكانت مساءلتها وإعادة النظر إليها أمرًا ضرورياً 

لفهم أعمق لمشاغل واتجاهات الحاضر.
وتمثل الفتوى شــكًال من أشكال الخطاب الشــرعي، يتوجه باألســاس إلى اإلجابة عن النوازل 

المستجدة المطروحة على المسلمين، َحتى تنضبط أمور حياتهم وفق المعيار الشرعي.
فالمســلم كما يقول األخضري: ال يجــوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم اهللا فيه ويســأل 

العلماء.
والغالب في الفتاوى أن تكون مصوغة بشكل استداللي؛ ألنها إجابة في قضية لم تطرح من قبل، 
أو طرحت من زاوية معينة، أو في مجال وسياق مختصين؛ ولهذا يظهر فيها غالباً أثر االجتهاد سواء 

كان تأسيسياً أو انتقائياً.
وتعتبر الفتوى إجابة فقهية مرورية عن المتقدمين، ســواء تعلّق األمــر بنازلة وقعت أو لم تقع 
واســتفتي عنها، إنها اإلجابة التي تروى فيها األحــكام الصادرة عن الفقهاء فــي الوقائع الجزئية، 
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وليســهل األمر عن القاصرين من بعدهم؛ فنّص الفتوى يكون موجودًا متقّدماً على موضوعها، ســواء 
وردت بصيغة نّص أو إجماع أو الفتوى سابقة.

 بينما تخّص النازلة بالحــدوث والوقوع، إذ يطرح موضوعها نفســه كمعضلة تســتدعي حال
جديدًا؛ النعدام نّص لها، أو حدوث مثال فيها سابق. ولذا يقول صاحب اللسان في تعريفها: «أما 
ة من الدهر أو المصيبة. وفي االصطالح: هي المســألة الطارئة».  النازلة فهي في اللغة: الشــد
ولذا عرفهــا بعض الفقهاء: بأنها الواقعة التي تتطلب حكماً شــرعياً، وليــس فيها نّص من كتاب 
ال ســنة وال إجماع وال فتوى ســابقة. إنهــا الحادثة الواقعــة ذات الطبيعة الخصوصيــة التي قد 
تســتدعي نوعاً من النظر واالجتهاد. ولهذا فهي فهم بشــري َمحض ينطبع بوسم السياق الزمني 

والمكاني الذي يالبسه.
والفتوى: من حيث اشــتقاقها مصدر من الفعل (أفتــى) الذي يفيد معنى أََبــان. يقول صاحب 
اللســان: «والفتيا: تبيين المشــكل من األحكام الفتوى. والفتيا (بالياء وضم الفاء) والفتوى (بالواو 

وضم الفاء وفتحها) ما أفتى به الفقيه. وهي لغة: اإلبانة واإلجابة».
ات، وهي بمعنى: السؤال واإلجابة كما في سورة النساء  ة مر وقد وردت مادة الفتوى في القرآن عد
اآلية: 127، وكما في نفس الســورة أيضــاً اآلية: 186. ولقد وردت أيضاً فــي الحديث بنفس المعنى 
أيضاً: «اســتفِت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»، وفي المصباح المنير: «والفتوى (بالواو بفتح الفاء 
وبالياء تضم) اســم من أفتى العالم إذا بين الحكم. واســتفتيه: ســألته أن يفتــي. ويقال: أصله من 

الفتي وهو الشاب القوي، والجمع الفتاِوي (بكسر الواو على األصل)، وقيل: يجوز الفتح للتخفيف».
ولقد قصرها المعنى العرفي الذي َتمخضت له في النهاية على اإلجابة الشرعية والبشرية عن 

دان وال متنازعان في الغالب. واقعة ال يكون فيها طرفان محد
وهكذا يكون اإلفتاء يعني: بيان حكــم اهللا تعالى ِبمقتضى األدلة الشــرعية على جهة العموم 
والشــمول. ومن هنا يتجلى الفرق بينه وبين االجتهاد باعتباره أخّص منه، وأقل ارتباطاً بالمتغيرات. 
ا اإلفتاء فال  بينما يختّص االجتهاد باستنباط األحكام ســواء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن. أَم
يكون إال إذا كانت واقعة وقعت، ويتعرف الفقيه حكمها. وقد يعبر عن ُكلّ من المصطلحين: الفتوى، 
والنازلــة. بعلم الفتيا وفقــه الفتيا. فعرفوا فقه الفتيــا بأنه العلم بتلك األحــكام الكلية، أما علمها 

فاعتبروه معرفة تلك األحكام مع تنزيلها على الوقائع الحادثة.
وهكذا يعتبر إنشــاء الفتــوى والنازلة صناعة َال يحســنها ُكلّ فقيه، إذ ال بــد لها من العلم 
بإجابات العلماء السابقة والممارســة والدربة وإدراك نفسيات المســتفتين، ومراعاة أعراف البلد 

الذي يفتي فيه.
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وتعتبر خطــة اإلفتاء من أجل الخطط الشــرعية من أوَكد فروض الكفايــات التي أوالها علماء 
اإلســالم اهتماما بالغا، وأثروها بحوثا ودراســات مســتفيضة، نظرا ِلما يتوقف عليها في الواقع من 
انتظام مصالح الناس في أمور دنياهم وهدايتهم في مسائل دينهم. ولقد انعقد اجتماع الفقهاء على 
اختالف مذاهبهم، على أن للشــريعة اإلســالمية حكماً في ُكلّ فعل يصدر من اإلنســان، وأن المرء 

م على عمل حكم اهللا فيه وإال يسأل العلماء. ال يحلّ له أن يتقد
يقول النــووي (ت 676هـ): «اعلــم أن اإلفتاء عظيم الخطــر، كبير الموقع، كثيــر الفضل؛ ألن 
ـ ، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض لهذا قالوا:  المفتي وارث األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم 

المفتي موّقع عن اهللا تعالى».
ويتابعه هذا الرأي أبو إســحاق الشــاطبي (ت 790هـ) فيقــول: «المفتي قائم علــى األمة مقام 
النبي ژ والدليل على ذلك أمور: منها النقل الشرعي في الحديث: «أن العلماء ورثة األنبياء، وأن 
األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، َوِإنَما ورثوا العلم». وفــي الصحيح: «َبْيَنا أَنَا نَاِئٌم أُتِيُت بَِقَدحِ 
َلَبٍن، فََشِرْبُت ِمْنُه، َحتى ِإني ألََرى الري يَْخُرُج ِمْن أَْظَفارِي، ُثم أَْعَطْيُت فَْضِلي». َيْعِني: ُعَمَر. َقالُوا: 
َفَما أَوْلتَهُ َيا رَُســولَ اِهللا؟ َقالَ: «اْلِعْلَم». رواه البخاري ومســلم. وفي كتــاب فضائل الصحابة وبعثت 
 Ã Â Á À ¿  ﴿ :[هود: 12] وقال في العلماء ﴾ Ì Ë Ê  ﴿ :النبي ژ نذيرًا، لقوله تعالى

Ê É È Ç ÆÅ Ä ﴾ [التوبة: 122].
والثاني: أَنهُ نائب عنه في تبليغ األحكام لقوله: «أَال ليبلّغ الشاهد منكم الغائب». وقال: «بلغوا 

عني ولو آية».
ا  ما يبلغه من الشــريعة، إما منقول عن صاحبها، وإم والثالث: أن المفتي شــارع من وجه؛ ألن
مســتنبط من المنقول؛ فاألول: يكون فيه مبلغا، والثاني: يكون فيه قائماً مقامه في إنشــاء األحكام. 
وإنشــاء األحكام َوِإنَما هو الشارع. فإذا كان للمجتهد إنشــاء األحكام بحسب نظره واجتهاد فهو من 

هذا الوجه شارع واجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخالفة على التحقيق.
ت الحياة، فإن النصوص الشــرعية وإن كانت  ا كانت الواقعات كثيرة ومســتجدة ما اســتمر ولَم
بينت جملــة منها لقضايــا مخصوصة في ذلك بالغــة اقتضت بيــان أحكامها، فإن معظــم النوازل 
والمســتجدات لم تبينه تلك النصوص لطرقيته ومرحليته، وإنما نصبت عليه الدالئل والصور لتظهر 
أحكامه، وتنجلي حين الحاجة، فيهتدي بها ويسترشــد أهل الذكر مــن العلماء ليتعرفوا حكم ُكلّ ما 

يقع ويحدث مع مرور األيام، وحوالن الحادثات.
لذا ظل اإلفتاء باباً متســعاً ومهًال مورودًا العتباره آلية تنتج األحكام عن طريق الربط المؤسس 
بين الســياقات المتغيــرة والمبادئ الثابتــه، إذ «الوقائع كما يقول ابن رشــد بين األشــخاص غير 

متناهية، والنصوص األفعال واإلقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما ال يتناهى بما يتناهى».
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ي وهو ما جاء به الوحي اإللهي  وهكذا تبنى الفتوى بمفهومها العرفي الموسع على مكونين: النص
من قرآن وســنة نبوية وإجماع، وهــو أصل الخطاب اإلســالمي، ومنطقه ومرجعيتــه الثابتة الدائمة 
والمكون التأويلي، وهو ما فهمه واستنبطه علماء اإلسالم من معاني ودالالت نصوص الشرع، وما نتج 

عن ذلك فكرًا أو فقها.
كما كان اإلفتاء باعتباره نشــاطاً تشــريعياً مســؤوالً موطن درس ممحص، وما فتئ أن أبان 
مجموعة من الضوابط والقيود التي تخضع لها الفتوى من حيث المعتمدات والمراجع والمدارك 
والطرائــق واالحتجاج واالســتدالل، زد على ذلك أن هــذا الدرس قد فرض شــروطا ينبغي أن 
يتحلى بها المفتي الــذي يتبوأ بحكم منزلته العلمية الدينية هذه المرتبة الجليلة ورســم طرقا 

يتبعها.
ومــن الغني عن البيــان التذكير بقدم الفتوى في اإلســالم، فقد حفظت فتــاوى عديدة لبعض 
الصحابة كما ذكر ابــن القيم في قوله: «والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رســول اهللا ژ 
مائة ونيف وثالثون شــخصاً ما بيــن رجل وامــرأة، وكان المكثرون منهم ســبعة: عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد اهللا بن مســعود وعائشــة بنت أبي بكر وزيد بن ثابــت وعبد اهللا بن عباس 

وعبد اهللا بن عمر».
ولقد اهتــم الكثير من العلماء المســلمين بالتأليف في شــروط الفتــوى، وضوابطها ولوازمها 
وأخالقياتهــا، ولعل أول من وضع منهم في ذلك عمال محضا لعالج هذه المســألة هو أبو القاســم 
ــد القاضــي الصيميــري (ت 386هـ) فــي كتابــه «أدب المفتي  عبد الواحد بــن الحســين بن محم
والمســتفتي»، ثُم الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»، ثُم ابن الصالح في كتابه: «أدب 
ح اإلمام النووي في مقدمة كتابه «أَنهُ أخذ من هؤالء مبحثه في الفتيا  المفتي والمستفتي». ولقد صر
ى  وأحكامها». وجاء بعــد اإلمام النووي إيهام أحمد بــن حمدان الحراني الحنبلي في كتابه المســم
«صفة الفتوى والمســتفتي»، وتبعه ابن قيم الجوزية في كتابه «أعــالم الموقعين عن رب العالمين». 
ثُم اإلمام القرنــي في كتابه «األحكام في تمييز الفتوى من األحكام». وكذا أبو إســحاق الشــاطبي 
(ت 790هـ) في نهاية كتابه «الموافقات»، والســيوطي (ت 911هـ) في كتابه «الرد على من أخلد إلى 

األرض وجهل االجتهاد في ُكلّ عصر فرض».
وتتعّدد الشــروط والضوابط التي ارتآها علماء الشرع ضرورية لمن يضطلع بخطة اإلفتاء ويبت 

في أمور المسلمين، ويمكن أن نصرف ما سطروه في هذا المجال إلى قسمين:
أحدهما: كســبي يتحصل عليه اإلنســان بالطلب والجد واالجتهاد، كالمعرفة واإلسالم والعدالة 

ولو بحسب الظاهر.
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والثاني: فطري خارج عن القدرة والمستطاع كالتكليف والتيقظ وفقاهة النفس وفوة الضبط.
وال شك أن هذا التشديد الصارم على المتصدرين لهذه الخطة الشرعية، يرجع باألساس إلى 
خطــورة هذا المنصب ودافــع المحافظة علىأمر الديــن. فالمفتي قائم في األمــة مقام النبي ژ 
ونائــب عنه في تبليغ األحكام. فهو من هذه الناحية شــارع إما بواســطة النقل أو بإنشــاء األحكام 
بســبب نظره واجتهاده فهو مخبر عن اهللا كالنبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره 

وأمره نافذ في األمة.
٭ ٭ ٭
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للديــن موقعه المتيــن والمتجذر عند اإلنســان، ومكانتــه المحورية في نظام البشــر الثقافي 
والرمزي، وســيطرته المشهودة على األطر المجتمعية: صورها وتشــكيالتها. وهكذا بينت الدراسات 
الكثيرة التي تناولــت المجتمعات اإلنســانية أن المعتقد الدينــي هو من بين أكثــر مكونات الفكر 
َتمظهرًا في حياة اإلنســان، واقتدارا على فعل الهيمنة والتأثير، فكأن الكائن اإلنســاني ال يســتطيع 

العيش بشكل طبيعي دونما سد حاجته إلى العقد واإليمان.
فالدين يظهر من جانب مبادئ عامة ومجمالت مرنة، وظنيات واسعة يمكن أن تنزل على الواقع 
بأشــكال مختلفة تبعا لتطور ظروف الحياة وعلم اإلنســان وتجاربه، ومن جانب ثاٍن شعائر وفرعيات 
جعلت ســمات َتمييز وتحييد للحياة الدينية َتخلد صورة األمة بوجوه ال تحدث حرجا أو إرهاقا مهما 
اختلفت الظروف، ومن جانب آخر أشــكال ورســوم وتعبيرات صيغت من مــادة الواقع الظرفي لعهد 
التنزيــل قوة لواقع الدين فــي نموذجه األول، ورمــزا لمعنى قد ينزله الخلف برســم آخر في واقع 
مختلف، ومــن جانب آخر عفو متروك لحريــة االختيار واالجتهاد في إطار ما تقدم في الســياق كل 

ظرف زمني رأيا يفسر مغزى الدين بالمقال، أو عمال يفسره بالمثال.
وبسبب قوة نفوذ المعنى الديني في حياة اإلنســان فمن الطبيعي إذًا أن يكون الحراك الثقافي 
واالجتماعي مشــروطا بعوامل مــن أهمها حــراك الوعي الديني ذاتــه، ِإنَما بتجديد فــي المقوالت 
والمفاهيــم، أو التغيير في مدلوالتها بفعل تجديــد في منهج القراءة والتأويــل. وإذا ما حصل هذا 
التجديد الديني، فهو في الغالب يشــير إلى وقوع تحوالت أكثر جذرية تمس بنية الحياة في كليتها؛ 
ألنه كلّما شــهدت ثقافة في لحظة تاريخية حركــة إصالح ديني ذات عمق وشــمول، إال وكان ذلك 
مؤشــرًا على حدوث تحوالت مجتمعية عميقة تمس بنى الوعي واالجتماع على حد سواء، فإذا ما طال 
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ة تحوالت كبرى تعتمل داخل الواقع، وثمة اســتعداد إلنجاز  التجديد حقل الدين فمعنــى ذلك أن ثَم
تحوالت تقلب عوائد التفكير والسلوك، وأنظمة الحياة والسلوك وأنظمة الحياة قلباً جذرياً.

هكذا جاءت حركة اإلســالم المعاصرة نتيجة العتمال جملة من األســباب منهــا ما تمهد بفعل 
الظــرف الدولي، وطبيعة الموقع فــي المعادلة الكونيــة، ومنها ما كان عالقا بالمجتمع اإلســالمي 
وعامال في داخله، ولقد اتســمت هــذه الحركة بلحظــات مفصلية كانت موســومة بمراجعات فكرية 
ومطارحات تناولت جملة من المســائل وجددت في محتوياتها ومضامينهــا، كما تميزت بدعوة جادة 
إلى تجديد الخطــاب والفكر لهدف تبوؤ األمة اإلســالمية المنزلة الالئقة بهــا في َمصاف األمم، 

وإلرجاع حركة اإلسالم إلى عهودها الذهبية.
ولقد أخذت هذه الدعوة عــدة طرائق ومناهج يمكن أن نلمس تباينها بفعل اختالف انشــغاالت 
العلمــاء والمفكرين مــن أصحابها، ُكلّ بحســب بيئته وظرفه مــن خالل اإلنتاج الفكري اإلســالمي 
المعاصــر، وذلــك عبر خمســة أجيال مــن المفكريــن: الجيل اإلصالحــي األول: من مثــل رفاعة 

د عبده. الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وجمال الدين األفغاني، ومحم
والجيل اإلصالحي الموالي: من عبد الرحٰمن الكواكبي، ورشيد رضا.

والجيــل الثالث: من مثــل عبد الحميد بن باديس، وحســن البنا، وأبو األعلى المــودودي، وأبو 
د الغزالي، وسيّد قطب. الحسن الندوي، والخميني، وعالل الفاسي، ومحم

د قطب، ويوســف القرضاوي، ومصطفى الســباعي، وعبد السالم  والجيل الرابع: من مثل: محم
ياسين.

والجيل الخامس: من مثل عبد السالم فرج، وراشد الغنوشــي، وحسن الترابي، وفهمي هويدي، 
د عمارة. ومحم

٭ ٭ ٭
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ُيمكن أن نســتخلص من خالل أدبيات هذا األجيال من المفكريــن والعلماء أن الخصائص التي 
يتعين على الخطاب اإلســالمي المنشود أن يتسم بها يجب أن َتمتاز عن الخطاب اإلسالمي الموروث 

بثالثة أبعاد:
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ويتمثل في كون المكون البشــري للخطاب الشــرعي نشأ في بدايته متســما بخصائص المكون 
الشرعي، ولكن مع مرور الزمن فقد الخطاب اإلسالمي بعض تلك الخصائص، وذلك نتيجة لعوامل 

أساسية ثالثة هي:
ـ تغيير الوضع أو الواقع الذي الحظه الخطاب اإلســالمي وشــرع له في بدايته، ذلك أن أمثلة 
عديدة من الوضع أو الواقع الذي الحظه وراعاه الخطاب اإلســالمي المــوروث اختفت أو كادت في 
ا جعل ما يتناولها من الخطاب اإلسالمي الموروث غير ذي صلة بالواقع المعاصر،  الواقع (الرق)، ِمـم
كما أن أمثلة كثيرة أخرى من ذلك الواقع شــهدت تغييرًا كثيرًا لم ينــه وجود ذلك الواقع، بل ربما 
رسخه ولكنه أحال ما تضمنه الخطاب اإلسالمي الموروث بخصوصه غير مناسب للمرحلة، من ذلك 
مثال: العالقة باآلخر غير اإلســالمي عموما. وهكذا فقد الخطاب اإلســالمي مثال خاصية المعاصرة 

التي كان يتمتع بها في عهوده األولى.
ـ ظهور وقائع يبدو أن الخطاب اإلســـالمي الموروث لم يتناولها مباشـــرة، فمن الواضح أن 
هنالــك بعض الوقائع والمســتجدات التي لــم تظهر ِإال في وقــت متأخر عن فترة تكــون الخطاب 
اإلســالمي الموروث، بل إن بعضها لم يظهر ِإال حديثا (مثل بعض المعامــالت االقتصادية الجديدة 
وبعض المستجدات الطبية والعلمية)، وبالتالي لم يتناولها ولم يعالجها عالجا ناجعا، وهكذا أصبح 

الخطاب اإلسالمي مفتقرًا لما كان يتسم به أول عهده من خصائص الشمولية واإلبداع والتجديد.
ـ هيمنة المكون البشـــري: تميز الخطاب اإلســالمي في بداية أمره بأنه كان خطاباً مســتمدًا 
مباشــرا من المكون، أو الخطاب الشــرعي الذي هو أصــل الخطاب اإلســالمي، إال أنه مع تراكم 
المكون البشري وسهولة الرجوع إليه في معرفة األحكام اليومية بدأ يقل الرجوع إلى األصل ويزداد 
االعتمــاد على الفرع، وليس ذلك فــي معرفة األحكام فحســب؛ َوِإنَما أيضاً في اســتنباطها، وإقرار 
شرعيتها أو عدم شــرعيتها. ومع مرور الزمن اكتســب هذا الفرع ـ أي الخطاب البشري أو بعضه ـ 
عند الكثيرين بعض قدســية األصل، وأصبح التفوق مع هذا الفــرع أو عدم التعارض معه أمرا الزما 

لقبول أي إسالمي جديد.
وبمــا أن ُمجمل ما يمكــن أن يطلق عليه الفتــوى يتكون مــن مكونين متمايزيــن: هما المكون 
ا جاء به الوحي اإللهي قرآنا أو سنة ثابتة. والمكون البشري:  الشرعي: الذي هو البيان الشرعي ِمـم
وهو ما فهمه أو استنبطه البشــر من البيان الشــرعي فقها كان أو قانونا، أو فكرا أو أدبا أو علما، 

فهناك بعدان أساسيان يوجهان تحديد الخصائص المطلوبة للفتوى:
ـ المثال المرجعي: وهو مضمون المكون الشرعي الذي سبق الكالم عنه.
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ـ الواقع القائم: ونعني بها أحوال العصر، والواقع الوجودي بمختلف أبعاده االجتماعية والثقافية 
والقانونية والفكرية والعلمية واالقتصاد والسياسية، هذا باإلضافة طبعا إلى واقع الخطاب اإلسالمي 

القائم.
وتتــراوح العالقة بين المكون الشــرعي والمكون البشــري للفتوى بين التقــارب حتى التماثل 
والتباعــد حتى التغاير وربمــا التضاد. ويكون التقــارب بقدر تقارب مضامين المكون البشــري مع 
 مضامين المكون التشــريعي، ومع أن هذا التقارب قد يتناهى إلى التماثل بين مضامين الكونين ِإال

أَنهُ ال يبلغ التماثل الكامل، بل يكون دائماً تماثًال جزئياً وفي بعضه موقتاً. وهو جزئي دائما؛ ألن:
أوًال: من المستعصى على المكون البشــري أن يحيط في أي وقت بكل معاني ومضامين المكون 

الشرعي إحاطة كاملة.
وثانياً: ألنه تماثل في المعنى والمضمون دون المبنى أو التعبير اللغوي.

ثالثاً: ألن البشــري عادة ال يخلو تماما من الخطأ، بينما يخلو منه َتماما المكون الشرعي. وهو 
أي التماثــل عادة مــا يكون في بعض جوانبــه موقتاً؛ ألنه بينمــا يتطلب تماثل المكون البشــري مع 
المكون الشــرعي أن يكون المضمون األول متوافقاً مع المضمون الثاني المناسب للظرف أو الزمان 
الذي جد أو نشأ فيه مضمون األول، فإن المعلوم ما يتميز به المكون الشرعي من أن بعض مضامينه 
ذات مناســبة ظرفية، أي تتغير بتغير الظــرف أو الزمان، وهو األمر الذي يجعــل مضامين المكون 
البشــري التي كانت متوافقة معها في ظرف أو زمان ما تصبح غير متوافقــة، وبالتالي غير متماثلة 

معها في الظرف أو الزمان واآلخر.
ويكون التباعد في العالقة بين المكون البشري والمكون الشرعي بقدر تباعد المضامين المكون 
البشــري عن مضامين المكون الشــرعي، وقد يزداد التباعد حتى تصبح مضامين المكون البشــري 
مغايرا تماما لمضامين المكون الشرعي، وبحيث ال تصبح تســمية أو اعتبار المكون البشري عندئذ 

فتوى ِإال مجازا.
ومهما يكن فإن مرور الزمن بذاته قد يؤثر على الفتوى ويستلزم تجديدها، وذلك لدواٍع فنية تتأتى 
من نتائج التتابع والتراكم والتــراث، فالفقه يتجه في تطوره من التعميم إلى التشــعيب، ويتفاقم ذلك 
حتى يبلغ مدى من الكثافة تكاد تحجب المقاصد العليا للتدين، والفقه يجنح من كثرة تقليب النظر نحو 
اإليغال في التركيب المنطقي المجرد، حتى يبلغ مدى من الشكلية ينقطع به عن الواقع الحي الذي يمده 

بأسباب النماء، وينقطع عن مثل تحقيق العدل والحق، سعياً نحو الكمال لبناء المنطقي.
والفقه إذا تراكمت نقوله الموروثة قد يغري الجيل الخالف إلى أن يقنع بماضيه، ويستغني عن 
االجتهاد وإعمال وظائف العقــل الناقد المقوم للمنقــوالت المولدة المركبــة للمفهومات الجديدة، 



د. يحيى ولد البراء 209الفتوى والتجديد في حركة اإلسالم المعاصرة

وهكذا يشهد تاريخ ُكلّ فقه بشــري دورات تجديد ترّده إلى المقاصد والوقائع واالجتهاد، ُكلّما غال 
بتطوره نحو فقه التشعب الشكلي، والتجويد المنطقي واالجترار والتقليد.
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هناك بعض الخصائص الكون الشرعي التي ربما الحظها العلماء السابقون وأدركوها، وربما أن 
بعضهم كتب عنها أو مارســها عمليا، بيد أَنهُ وعلى النقيض مــن الخصائص الظاهرة المذكورة آنفا 
ظلت هذه الخصائص ضامرة، ولم تســجل حضورا ظاهرا في التيار العام للفقه الموروث، باعتبارها 

خصائص وليست مجرد مضامين عابرة.

ومــن أهم تلك خصائــص الحوارية أو التحاور ـ أي كون الحوار ســواء مع الــذات واآلخر غير 
المسلم ـ يمثل توجها منهجيا أساسيا للمكون أو الخطاب الشرعي.

وربما كان ضمور خاصية الحوار في الخطاب اإلسالمي الموروث مظهرا من مظاهر ضعف حّظ 
هذا الخطاب من خاصية أخرى من خصائص المكون الشرعي، وهو خاصية التوازن. إذ يبدو أن هذا 
الخطاب قد غفل بعض الشيء الذي يبديه بوضوح المكون الشــرعي، بين الجهاد الحواري والجهاد 
القتالي. وقد يعود ذلك لتأثير الخطاب الموروث بكون الظروف التاريخية التي ظهر فيها اإلســالم 
انتهت إلى اضطرار الرعيل األول من المســلمين إلى الدخول في سلسلة من الجهاد القتالي، الذي 
برز عمليا بروزا أوضح من الجهاد الحواري الذي أكد عليه البيان الشرعي، والتزمه وحده المسلمون 

سنين عدة قبل أن يضطروا إلى محاولة الجمع بينه وبين الجهاد القتالي.

ومن األبعــاد الضامرة أيضاً الترابطية، أي كون الخطاب الشــرعي يربط بين مختلف مضامينه 
ربطا وثيقا، ويظهر بوضوح مدى التداخل المحكم بين شــتى مســائل، أو جوانب العقيدة والعبادات 
والمعامالت واألخالق. وليس ذلك على مســتوى المضمون واألحكام فقط، َوِإنَما أيضاً على المستوى 
الشكلي، حيث نجد الخطاب الشرعي يعرض هذه المضامين معا، ومتداخلة مع بعضها البعض، وغير 
منفصلــة أو مجزأة. وفــي المقابل ال نجد الخطاب المــوروث يالحظ ِبما يكفي هــذا الترابط، وهو 
يعرض المضامين المكون الشــرعي مجزأة إلى أبــواب يركز على بعضها كالعبادات والســير، دون 

البعض اآلخر كاألخالق.
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يتميز المكوّن الشرعي للخطاب اإلسالمي بثرائه وعمق وسعة مضامينه وخصائصه التي تتكشف 
للعقل البشري بقدر تطوره وتعمقه في دراسته والرجوع إليه، ومن هنا فإن من المؤكد أن الخصائص 
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التي تسنى للخطاب اإلسالمي الموروث اكتشــفاها أو التعرف عليها ليست هي ُكلّ خصائص المكون 
ا عرفه الفكر البشري عموما من تطور  الشرعي، ولذا فيجب على العقل المسلم اليوم أن يستفيد ِمـم
في شتى المجاالت، الكتشاف واســتنباط المزيد من خصائص المكون الشرعي، وهكذا فإن المدخل 
الــذي ال بد من الولــوج للوصول إلى هذه األهــداف، وهو التأصيل والتأســيس أي البــدء بتأصيل 
الخطاب اإلسالمي، بجعل الخطاب الشرعي المصدر المباشر للخطاب اإلسالمي ومرجعيته الدائمة.

وتحتاج عملية التأصيل المذكورة إلى اســتيعاب الواقع المعاصر استيعابا واعيا من خالل منهج 
عملي موضوعي يتتبع جذور هذا الواقع ومســاره ويكشــف جوهره وروحه، ويميز حقائقه الموضوعية 
عن أوهامه الخيالية أو الموقتة، ويستشرف آفاقه وتوجهاته المستقبلية، كما تحتاج إلى بلورة معالجة 
مناسبة للواقع المعاصر، والتنظير له فقها وفكرا بناء على قراءة مباشرة للنص، أو المكون الشرعي 
وفق مناهج اســتنباط جديدة تســتعين أو تســتأنس ـ ولكن ال تلتزم بالضرورة ـ بمضامين ومناهج 

الخطاب اإلسالمي الموروث.
لهذا كان االجتهاد سواء أجاء انتقائيا أم إنشــائيا طريقا شرعه اإلسالم الستنباط األحكام من 
ا ال نص فيه، وفهمــا للنصوص الجزئية فــي إطار المقاصد الكليــة، إذ االجتهاد  المنصــوص َوِمـم
الحقيقي هــو االنتقال من فقه المقاصد، وليس فــي الفتح باب االجتهاد خطــر، َوِإنَما الخطر حين 
ينبــري لالجتهاد من ليس أهله أو يكون االجتهاد في غير محله؛ فاالجتهاد هو اســتفراغ الوســع في 

النازلة، وهو من المسائل القطعية؛ ألنها نّص جلي الداللة ثابت الورود.
ا تقدم إذًا إلى: أن اإلفتاءَ هو أهم مكونات الخطاب اإلســالمي المؤسســة  يمكن أن نخلص ِمـم

للعقل المسلم، كما أَنهُ يشكل المصدر األساسي لوعي اآلخر (غير المسلم) باإلسالم.
وال شك أن إشكالية المســلمين هي بدرجة كبيرة إشــكالية خطابية؛ فالخلل في فهم المسلمين 
للخطاب الشــرعي، وما ترتب عليه من الخلل في إعادة صياغة الخطاب اإلســالمي عموما، كان من 
أهم عوامل تعثــر وتدهور الواقع اإلســالمي، كما يصح القــول بأن أكثر اختالفات المســلمين التي 
أذهبت ريحهم ما فتئت وثيقة الصلة بالخطاب، وإن غالب مظاهر الخلل الحضاري عند المســلمين 
اليوم مثل ضعف الحصانة الذاتية الثقافية، وضمــور النهج العقالني، والتوجهات الفقهية الخاطئة، 

يمكن إرجاع بعض جذورها إلى الخلل القائم في الخطاب اإلسالمي السائد.
وعلى هذا األساس يبدو أن ال ســبيل إلعادة تكوين العقل اإلســالمي، وإصالح حال المسلمين، 
وإعادة بناء حضارتهم، وتصحيح وتحســين رؤية اآلخر عنهم من دون إحداث ما يلزم من التغيير أو 
اإلصالح في الخطاب اإلسالمي الســائد. وهذا نرى في الفتوى المعاصرة معالجة لعدد من القضايا 
التي تشــغل الســاحة اليوم، من مثل موقف اإلســالم من الغلو والتطرف واإلرهاب، وأوضاع المرأة 
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ودورها االجتماعي، والضوابط الشــرعية للبحوث البيولوجية، ومســألة المذاهــب واألمة الواحدة، 
وعالقة الدولة اإلسالمية بغيرها، والحريات العامة والمسائل االقتصادية المستجدة.

ويمكــن أن نأخذ من هذه الفتــاوى المعاصرة التي أصبحت أعمدة المجــالت والجرائد وبطون 
الكتب تضّج بها مجموعة من المآخذ:

غياب الرؤيــة الفكرية الموحدة في المســألة التي ينبغي أن ترمز إلى وحدة المســلمين،  ـ  1
كعدم وجود فتوى متفق عليها في كثير من األمور التي تهم األمة، وتمس شؤون دينها.

تعطيل المؤسســات المتخصصة والمؤهلة لتقديم المعرفة اإلســالمية الصحيحة في بعض  ـ  2
البيئات اإلسالمية، أو توظيفها لخدمة المآرب السياسية.

التقوقع داخل مذهب فقهي أو عقدي معين، وفرضه في التعليم ووســائل اإلعالم والثقافة،  ـ  3
وإصدار الفتاوى الدينية من خالله، ثُم الســعي إلى تصدير هذا التوجه المذهبي الضيق 

إلى عامة المسلمين في العالم، وبمختلف الوسائل واألساليب.
التشــبّث برأي واحد في المســألة، ومصادرة جميع مــا عداه مــن اآلراء واألقوال األخرى  ـ  4

المؤسسة.
هذا التعدد في المشــارب والمناهج واآلفاق، وهذا التعب الذي يزداد مــع األيام بفعل العوامل 
السياسية والمذهبية والتدينية جعل الفتوى المعاصرة تعرف فوضى كبيرة، فأصبح الكثير يفتي دون 
آبه بلزوم هذه الخطــة، وضوابط القائم بها. ولذا أمكننا أن نَجمــع جملة من اإلجراءات التي بدأت 
تأخذ موقعها في الســاحة الفقهية المعاصرة، وتتجه بالفتاوى إلى نوع من الضبط والتقنين، يمكن 

أن نعددها كالتالي:
1 ـ إحداث نَمطية صارمة فـــي المنهج والصاغة: فمن دون االســتناد إلــى مرجعية منهجية 
واضحة ال يمكن أن نُميز أّوال ما هو فتوى بمعنى الكلمة، بما هو الشــكل اآلخر من أشــكال الخطاب 
اإلسالمي. كما ال يمكن ثانياً أن نَجعل هذه األخبار الشرعية بمنأى عن المتطفلين والمفسدين، وقد 
يتم ذلك بالســعي إلــى خلق إفتاء منضبــط (االجتهاد الجماعــي، اجتهاد الشــورى العملية تنظيرا 
وتطبيقا، وتقوية دور المجامع الفقهية وإشاعة منتوجاتها)، كما يتّم ذَِلَك بعدم الجنوح بالفتوى إلى 
شواذ اآلراء وتتبع الرخص، والتنكر للدليل، واالبتعاد عن واقع الناس، وعدم إيقاعهم في الحرج. زد 
على ذلك ضــرورة الخروج من التقوقع في الماضــي واالنكفاء على التراث، للتطلع إلى المســتقبل 
واستشــراف آفاقه؛ فعلى المســلمين أال يعيشــوا في هموم يومهم، ومشــكالت حاضرهم غافلين عن 
إمكانيات المســتقبل وآفاقه المرتقبــة، وإرهاصاته، ومبشــراته أو نذره فيفاجأوا بمــا لم يكن في 

حسبانهم، كما عليهم أال يتنكروا ِلماضيهم فال ينتفعوا به في بناء المستقبل.
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2 ـ الســـعي إلى مزيد من التعميم أو أمثلـــة الواقع: ويتم ذلك عن االنطباعــات الوجدانية 
والمالحظات األولية والرغبات الشــخصية واإليديولوجية، والوالءات العرقية والمذهبية والمصلحية، 
والمقارنة بالنماذج المتحققة، ســواء منها التاريخية أو المعاصرة. كما يتم باعتماد يتبنى العالمية 
وال يغفل المحلية. فال بد للخطاب الديني في عصرنا هذا أن يتبنى عالمية الدعوة من دون أن يغفل 

الجوانب المحلية والخصوصية، وذلك لسببين أساسيين:
أولهما: إن هذه هي طبيعة الدعوة اإلسالمية، فهي ليســت دعوة عربية وال دعوة إقليمية بحال، 

بل هي دعوة للعالمين.
وثانيهما: إن العزلة اآلن لم تعد ُممكنة واالنطواء أصبح ُمســتحيال. ومع هذه الدعوة للعالمية 

واالنفتاح فعليه أن يظل مستحضرًا للواقع اإلقليمي والمحلي من حوله.
3 ـ إطالق اســـم الفتوى ما صح مضمونه إســـالمياً: برغم مــن أَنهُ من المهــم األخذ في 
االعتبار، أَنهُ وإن كان من اليســير التأكد مــن صحة بعض مضامين الفتوى إســالميا، ِإال أَنهُ يبقى 
هنــاك دائما قدر مــن مضامينها َمحل خالف، وال يعــدو الحكم على مدى صحتهــا أو عدم صحتها 
إسالميا أن يكون حكما عقليا نســبيا. ومن أهم هذه المضامين المعتبرة مبدأ التيسير الذي ينحصر 
فــي الفروع التي هــي مجال رحب لالجتهــاد واالختالف، بخــالف األصول التي هي أســاس الدين 
ومحوره. ونعنــي بهذا األصــول: العقائد األساســية التي هي عمــدة الدين في اإللهيــات والنبوات 

والسمعيات، والتي ال تقبل االجتهاد وال التجديد وال التطور، ومن خالف فيها كفر أو فسق.
4 ـ تضلع المفتي من نصوص الشـــريعة ومعرفته بأحــوال الواقع وفقهه، بــأن يكون متصورا 
للحال المعاصرة، فاقهاً لشــؤون العامة حتى يصدر أحكامه بوعي وبصيرة. فمن الضروري في عصر 
العولمة أن يحرص على المعاصرة في مفاهيمها ووسائلها وآلياتها. فالمعاصرة تعني العقلية النقدية 
والمرنة في ثبات األهداف وتطور الوســائل، وبمــا أن فتوى تعتمد على معرفة المصلحة والمفســدة 
وفقه الموازنات، ومراعاة األولى واألصلح، وحفــظ حقوق الناس؛ فينبغي أن يتطلب ذلك قدرا عاليا 
مــن المعرفة واالطالع على األحوال. وال تقــرر أن الفتوى تتغير بموجبات شــتى كتغير الزمان وتغير 

المكان وتغير العرف والحال وغيرها.
5 ـ استقاللية المفتي عن السلطة السياسية واالجتماعية، وتحرره من التبعية للسلطة الحزبية 
 أو الحركيــة في الجماعات اإلســالمية، وذلك لترفع المفتي بحيث يســتفيد منه النــاس جميعا بكل

أطيافهم، وليكون سببا في حفظ توازن األمة وعدم انشقاقها.
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أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة الزيتونة،
الجمهورية التونسية
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ـ «المعيار» من أشــهر  تعتبــر مدونة أبي العباس الونشريســي (ت 914هـ/ 1508م): المعروفة ب
المصادر الفقهية في المذهب المالكي، المعتَمدة في الغرب اإلسالمي لقرون متوالية.

، فإنه من الضروري النظر في «المعيار» عند تناول قضية الفتاوى والنوازل وما تستبطنه  من ثم
من خصائص فقهية وفكرية باعتبارها عامال مساعدا للمقاربة التي تنطلق من التجديد الفقهي.

كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس والمغرب» بما حواه 
من فتاوى ونــوازل طرأت فيما بين القرنين الثالث والتاســع الهجريين (9 و15م) ونشــرها شــيوخ 
المذهب المالكي في األقطار األربعة المغربية، ظلّ بمجلداته االثني عشــر يعتبر عمدة رجال اإلفتاء 

لوفرة مادته الفقهية، ولحرص صاحبه على بيان طرق استنباط األحكام.
يضاف إلى هذا أن «المعيار» إذا ما ُقِرئ قراءة تاريخيــة نقدية فإنّ فيه ما يؤكد أهميّة مقولة 
«تجديــد الفتوى اليــوم»، ذلك أنّــه إذا كان الفقــه أهّم ركن مــن أركان الخصوصيــة الحضارية 
للمجتمعات اإلنســانية، فإن أّي تصوّر لمســتقبل األّمة ال يمكنه ابتداء اإلعراض عن التراث الفقهي؛ 
ألنه جزء أساســّي من ذاكرته الجمعية فهو ملَزم لذلك بإبداع منظومة أصولية جديدة لقراءة النّص 
المرجعي واســتنباط األحكام منه، ما نعتني به في قراءتنا للونشريســي هو وعــي رجال اإلفتاء عند 
تصّديهم للنوازل في تلــك القرون بمدى أهميّة الواقــع المتحّرك الذي يفرز تلــك الوقائع، ودرجة 

اإلضافة التي يقدمون عليها بما يكسب ذلك الواقع مزيدًا من التوازن والحصانة.
سؤالنا الذي يمثّل خيطاً ناظماً في قراءة الونشريسي هو: هل كانت فتاوى «المعيار» تعبيرًا عن 
جدل مع الواقع ومســتجداته، أم كانت تســييجاً له وتصدّياً للحراك الذي يخترقه؟ بتعبير آخر: هل 
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كان الفقهاء في فتاواهم يصدرون عن وعي بدالالت الحراك االجتماعّي السياســّي، وعّما يســتدعيه 
موقعهم ضمن ذاك الحراك البطيء والثابت؟ هل كانوا يعتبرون أنفســهم مجّرد رقباء معزولين عن 
التوازن االجتماعي السياســي غير متصّدين ِلما تعنيه ثنايا تلك النوازل من مطالبات بالمراجعة أو 
التصويب أو التجديد؟ أم أنّهم في وظيفتهم الرقابيّة ال يرغبون في التخلّي عن كلّ ما يكسب الواقع 

قدرا أكبر من التماسك واستعدادا أوفر لالنفتاح على أفق التجديد؟
سؤالنا في القراءة التي نقترحها يتعلّق أساسا بالفقيه قديما في نظرته إلى مهّمته، وإلى الواقع 

اته ودالالت تلك النظرة من الناحيتين المنهجيّة والمعرفيّة؟ ومستجد
ما نسعى إليه في دراستنا لمدونة فتاوى الونشريسي هو التوّصل إلى «شهادة الفقيه على زمانه» 
تلك الشــهادة التي تتجاوز المقولــة المعروفة: «ال وجــود لنص فقهّي ال يعكــس الواقع بطريقة أو 
بأخــرى» إلى بحث مقولة: «ال عالقة حقيقيّة للفقهاء بواقعهم ووقائعه إّال بوعي نوعّي يكشــف القوى 

المجّمدة للواقع والتراث؟».
لمحاولة اإلجابة عن هذه األسئلة نبدأ بالتعرف إلى مدونة أبي العبّاس الونشريسي.

∫RGƒ`æ`dG  iô`Ñch zQÉ`«©ªdG{

نُشــر كتاب «المعيار اْلُمعرب والجامع اْلُمغرب عن فتاوى إفريقية واألندلس والمغرب» في طبعة 
أولى (ســنة 1314هـ/ 1879م) بفاس، وثانية في دار الغرب اإلسالمي، بيروت، (1401هـ/ 1981م) 
د بن عبد الواحد بن علي الونشريسي  ويتكوّن من 13 مجلدًا، ألّفه أبو العباس أحمد بن يحيى بن محم
(من جبال الونشريس شــرق الجزائر)، ولد بتلمســان ســنة (834هـ/ 1430م) ثم أقام بفاس سنة 

(874هـ/ 1469م) وبها توفي سنة (914هـ/ 1508م).
كان للونشريسي تكوين فقهي متين ومعرفة دقيقة بالمذهب المالكي األمر الذي أتاح له استفادة 
كبرى من مكتبة آل الفرديسي بفاس، فاستخرج منها مادة مجلداته االثني عشر التي شرع فيها سنة 

(890هـ/ 1485م) ليفرغَ منها قبيل وفاته سنة (911هـ/ 1503م).
لم يقتصر عمل الونشريسي على جمع ألفين ومائٍة وخمٍس وثالثين فتوى أصدرها رجال معاصرون 
له وآخــرون متقدمون عليه، بل تجــاوز ذلك إلــى تصنيفها والتعليــق عليها، وإثرائها باالستشــهادات 
والتأصيل بحسب ما تدعو إليه الحاجة أو ما يقتضيه المقام، مع اهتمام خاص بتعدد اآلراء الناشئة عن 

مراعاة مختلف األعراف السائدة، هذا إلى جانب ميل أكيد إلى الترجيح والتضعيف والقبول والّرد.
هذه اإلضافات النوعية أكســبت «المعيار» قيمة مرجعية عظمى جعلتــه معتَمدًا بعد وفاة صاحبه 
عّدة قرون في المغــرب، فقد تحوّل إلى أداة عمــل قيّمة يعوّل عليها الفقهاء المغاربة في نشــاطهم 
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العلمي والقضائي. إنه أثر فقهي يغّطي إنتاجا معرفيا ممتّدا على ستة قرون ُيبرز جانبا من الخصائص 
العلمية للمذهب المالكي.

للمعيــار جانب ثان ال يقلّ أهمية عــن األّول، إنّه وثيقة تاريخية دقيقة تســاعد على فهم طبيعة 
جانب من حياة الغرب اإلســالمي االجتماعية في العصر الوســيط، ما تفيده األسئلة المطروحة على 
الفقيه المغربي في غالب النوازل المعروضة يلقي الضوء عمــا كان يعتمل في واقع تلك المجتمعات 

المغاربية من مشاكل، وما تطرحه تلك المشاغل من تساؤالت متصلة باألنظمة والقيم.
لذلك فــإن كتاب «المعيــار» ليس كتاب أقضيــة ونوازل فقهيــة ُتحيل على القواعــد األصولية 
والفقهية، وعلى منطقها التشريعي فحسب، بل هو إلى جانب ذلك أثر ضخم تاريخي ثقافي وحضارّي 
يعسر أن نجد نظيرًا له للمرحلة التي تعنينا، واإلشكال الذي نتناوله بالمزاوجة بين هذين الجانبين، 
الفقهــي األصولي والتاريخي الثقافــي يمكن أن يبرز لنا ُبعــٌد منهجّي فكرّي لفقــه النوازل يتجاوز 

الداللة المتداولة التي ال ترى فيه إّال مجرد «معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي».
من أمعن النظر في ماّدة هذه المدّونة تبيّن له أن أفضل التســميات المقترحة لفقه النوازل هو 
«فقه الواقع» أو «فقه األولوّيات». أّمــا «فقه الواقع» فألنه فهم الحيــاة بتحدّياتها التي تتطلب من 
الفقهاء شــهادة واعية ِلما يواجهه الشــخص، وما تعاني منه المجتمعات، أّما أنّــه «فقه األولوّيات» 
فألنه يعبّر عن وعي تراتبــّي يدرك ما للنازلة من خطورة ســواء أكانت للفــرد أم للمجتمع ودرجة 

أولوّيتها بالبحث واالستقصاء قصد إبراز الحكم الذي يناسبها.
إلضاءة هذا المعنى نأخذ مثــاال أّول من «المعيار» لنازلة كبرى من نوازل التاريخ احتاجت إلى 
حكم شــرعّي وقع التنــازع عليه، هي إخراج المســلمين من األندلــس بعد أن دالَــت دولتهم. يقول 
الونشريســي عن المســلمين الذين فّروا من األندلس إلى بالد المغرب: «زعموا أنهم فّروا إلى اهللا 
ســبحانه بأديانهم وأنفســهم وأهليهم (...) واستقّروا بدار اإلســالم تحت طاعة اهللا ورسوله، وحكم 
الذمة المســلمة. (بعد ذلك) ندموا على الهجرة بعد حصولهم بدار اإلســالم وسخطوا وزعموا أنهم 

وجدوا الحال عليهم ضيقة...».
ما يحّز في نفس الونشريســي عند تناوله مأساة ســقوط األندلس هو انقالب حال المسلمين، 
فكيف يستســيغ المســلم أن يتنكر لبالد اإلســالم، فيعلن دون وجل عن ندمه على هجرته من بالد 
األندلس التي أصبحت تحت حكم ملوك النصارى إلى بالد المغرب المسلمة. يقول بعضهم: «إن جاء 
صاحب قشــتالة نســير إليه فنطلب منه أن يرّدنا إلى هناك يعني دار الكفر... للدخول تحت الذمة 
الكافرة، كيــف أمكنهم ذلــك؟... وكيف رجع منهم بعد الحصول في دار اإلســالم إلــى دار الكفر 

والعياذ باهللا؟».
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إن ما يتعّذر على صاحب «المعيار» قبولُه هو: كيف يرتضي هؤالء المسلمون األندلسيون الهوان 
فيقبلوا أن يكونوا أتباعاً في حين أعزهم اإلســالم وجعلهم ســادة، وجعل الذّمي صاغرًا تحت رعاية 

المسلم؟
من هذا الجانــب يعتمد الونشريســي موقف عموم فقهاء المســلمين القائلين بُعلوية الشــريعة 
اإلســالمية في ضبط عالقات األفراد والمجتمع بحكّامهم، وهي المرجعية التي يعتمدها الفقهاء في 

حماية عموم المسلمين من كل انحراف يصدر تجاههم وخصوصا من قَبل األمراء.
هذا المبدأ الذي حكم رؤية الونشريســي في تقويمه لوضع المســلمين مع سقوط األندلس هو 
الذي ظلّ يحكم رؤية الفقه اإلســالمي برمته طوال العصر الوســيط، وهو الــذي كان أكثر تعرضاً 

للهزات في الفترة الحديثة.
لهذا المثال بقيّة يتأّكد ذكرها، فالونشريسي الذي أدان بشدة موقف األندلسيين الذين ارتضوا 
اإلقامــة تحت حكم ملوك المســيحية الكاثوليكية بعد حرب االســترداد، ينقل لنا فــي معياره فتوى 
مخالفة لفقهاء إفريقية في قضية مشــابهة عرضــت عليهم قبل ثالثة قرون، فمنــذ القرن الخامس 
الهجري/ 11ميالدي كانت مســألة تبعية المسلم لحكم غير المسلم مطروحة على الفقهاء المغاربة، 
كان السؤال المطروح هو: هل أن إقامة القاضي والعدل بدار الحرب اضطرارًا (المقصود بها صقليّة 
ا يقدح في عدالتيهما؟ كان الجواب: إن المقيم ببلد الحرب ال شيء  تحت الحاكم غير المســلم) ِمم
«يقدح في عدالته... وقــال ابن عرفة... ليس في ذلك جرحه لخوف تعطيل األحكام». واضح ما بين 
مثل هذه الفتوى الصادرة في القرن الخامــس الهجري واألخرى الصادرة في القرن الثامن الهجري 
مــن تحوالت كبيرة ال يمكــن إغفالها، فظروف إقامة قضــاة صقلية كانت تتميز بنوع من التســامح 
وحرية في ممارســة الشعائر لم يعرفها مســلمو األندلس تحت ســلطة حكام الكاثوليكية بعد ثالثة 
قرون، لذلك كان الونشريســي ينقل لنا في «المعيار» عبارات بعض النادمين على مفارقة األندلس 
بعد حرب االسترداد بكثير من االستهجان واإلدانة: «إن محبة المواالة الشركية والمساكنة النصرانية 
والعزم على رفض الهجرة، والركون إلى الكفار، والرضا بدفع الجزية إليهم، ونبذ العزة اإلسالمية 
والطاعة اإلماميــة (...)، وظهور الســلطان النصراني فواحش عظيمة قاصمــة للظهر تكاد أن تكون 
كفرا والعياذ باهللا». المؤكد أن ملوك إسبانيا لم يكونوا يتورعون عن إكراه المسلم عن االرتداد على 

دين، وإجباره على حضور الصلوات بالكنائس.
ـ «فقه الوقائع» من أهميّة تاريخيّة لكونه في جدليته  وراء هذا النموذج األّول نكتشــف ما كان ل
ـ «القوّة المرنة» التي كانت تأخذ  مع الواقع توّصل إلى تمكين الفقهاء من مكانــة يمكن أن نصفها ب
في االعتبار مصالح النــاس وأعرافهم المختلفة، اســتنادا إلى مقولة اإلمام مالــك بضرورة اعتبار 

«عمل الناس» وإمكان تقديمه أحيانا على بعض النصوص الشرعية.
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إذا كان قد ســاد في بالد الغرب اإلســالمي تعبير «النوازل» في مقابل تعبير «الفتاوى» الشائع 
في المشرق، فإنّ ما يتبادر إلى الذهن التطابق الكامل بين المصطلحين، في حين أنّ ما يشير إليه 
صاحــب «المعيار» في عّدة مواضــع يفيد ترادفا بيــن المصطلحين مع نوع مــن االختالف ال ينبغي 
إغفاله على اعتبار أن الفتوى أعّم من النازلة التي تظل أشــّد خصوصية، إذ إنّها تتعلّق بما اســتجّد 
من المســائل، واحتاج الســائل فيهــا إلى أهل االجتهــاد. أّما طــالب العلم والناظــرون والباحثون 
والمتفقهــون على المذاهب فإنّ مجالهــم يقتصر على إجابة الناس عن األســئلة التي قد تعرض في 

العبادات والمعامالت والتي تكون بيّنة ومحددة وواضحة.
هذا التمييز يجعل النوازل مــن خاصية المجتهد وحده، أّما طالــب العلم فال يخوض فيها وإن 
كان من أهل النظر والفقه في كثير من المســائل. لكن الذي درج في االستعمال هو عدم اعتبار أي 
ا دفع بالبعض إلى القــول بأن النوازل على قســمين: النوازل الكليّة،  فرق بين الفتوى والنازلــة ِمم
ونوازل الفــروع (أو النوازل الجزئيّة). تتطلّب األولى ـ وهي الطارئــة والمتعلّقة بالمكلفين، أو بعامة 
المســلمين ـ بيان الحكم الشــرعي عند الســؤال عنها من خالل النظــر في األدلــة المعتبرة بعد 
اســتقرائها، واســتنباط الحكم منها لذلك؛ فهي تســتدعي قول المجتهــد. في حين تتعلّــق الثانيّة 
بالمســائل المقول فيها ســابقاً، والمتعلّقة ببعض المكلّفين فتؤخذ اإلجابة فيها عن آحاد الشــيوخ أو 

طالب العلم، وإن كان مقلدًا وناقًال ِلما وصل إليه مقلده.
لذلك أمكن القــول: إن كل النوازل تتطلب إفتاء عالم يبيّن الحكم في المســألة المســتجّدة، 
بينما ليست كلّ الفتاوى إجابات عن نوازل. وهذا ما يشير إليه ابن المنكدر بقوله: «العالُم بين اهللا 
وخلقه فلينظر كيــف يدخل بينهم»، وقــول عبد الرحٰمن بن أبــي ليلى: «أدركت مائة وعشــرين من 
األنصار من أصحاب رسول اهللا ُيســأََل أحدهم عن المسألة فيرّدها إلى هذا حتى ترجع إلى األول». 
وفي رواية: «ما منهم من يحبّها إال ود أن أخاه كفاه إّياها، وال يستفتى عن شيء إال وّد أن أخاه كفاه 

الفُتيا».
تبعاً لهذا يتّضــح التمييز بين منهج «فقه النوازل» وهو «فقه الواقــع» وبين «الفقه الذهني» أو 

«الفقه االفتراضي».
ذكر الدارمي وغيره أنهم كانوا يسألون سؤاالً فيقولون للسائل: هل وقع هذا؟ فيقول: ال لم يقع؛ 
ــة من إذا قال ســّدد، وإذا نطق ُوفق، فكان  ـه إذا وقع لم يزل في األم فيقولــون: دعه حتى يقع فإنـ
الصحابة @ عندهم فقه واقعي ليس فقهاً نظرياً، فيقولون: إذا وقعت الواقعة والنازلة أُلهم الناس 

الجواَب المناسب لها؛ ألنهم يدركون من مالبساتها ما ال يدركه من يتخيلها من بعد.
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تذكر بعض كتب المالكية فــي ذات االتجاه تعريفا للعالم بأنّه: «العاكف على شــأنه، البصيُر 
 بأهل زمانه». هذا تعريف للعالم بالغاية من ِعلمه، إذ العكوف على الشأن أال يضيع العالم زمنه إال
فيما يفيد الناس؛ ألن هذا هو شأن العالم الذي ينبغي أن يعكف عليه، ولذلك أتبعه بالوصف اآلخر 
وهو: البصر بأهل الزمــان؛ ألن البصر بأهل الزمــان إنما يدخل في الغاية من العلم؛ ألنه وســيلة 

للتمكّن من العمل في أهل ذلك الزمان.
ن  ى هذا كلّه يفضي إلى تحديد ما يتطلّبه إفتاء النوازل، مضافاً إلى الشــروط المطلوبة ِمممؤد

يتصّدى لإلفتاء العادي.
فــإذا كانت الفتوى هي تبيين الحكم الشــرعي المتعلّــق بأفعال المكلفين ِلمن ســأل عنه؛ فهي 
ــنة النبوية رواية ودراية، وأن يكون  تســتوجب على المفتي أن يكون على علم بالقرآن وعلومه، وبالس
عاِلماً بأســباب نزول اآلية، وورود الحديث، وأن يكــون محيطا باألدلة الشــرعية األخرى كالقياس 
واالستحســان، وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة، والمصالح المرســلة، وســّد الذرائع، ومقاصد 
الشــريعة.. هذا إلى جانب توافر مؤهالت ذاتية كالعدالة والتقوى. ما ينبّــه إليه «المعيار» أن فقه 
النوازل يســتوجب علما بفقه التنزيل (تنزيل النــص)، أو العلة على الواقعــة أو النازلة، وذلك بأن 

يكون لدى المفتي القدرة العلمية على تنزيل الدليل على الواقعة التي وقعت، والنازلة التي جّدت.
من هنا يلتقي صاحب النوازل مع القاضي في بيان الحكم، تبعا لمراعاة واقع القضية وظروفها 
المحيطة بها، حيث يطبّق عليها الحكم الذي تبين له أنه مناســب لها. ما يجمع بينهما هو «تحقيق 
المناط» أي: تنزيل القواعد الشــرعيّة على الواقعة محل النظر بعد تصــوّر حقيقتها وتكييفها فقهاً. 
من ثّم نجد قول أصحــاب التراجم في التعريف بمن تصــّدى للنوازل بقولهــم: «كان عالما حازما 

خبيرا ِبمواقع النوازل، بصيرا بأحوال الخصوم، مجّدا في القيام بواجبات الخطة».
كان «فقــه النوازل» إذًا مع انتشــار المذهب المالكــي في بالد المغــرب واألندلس تعبيرا عن 

االجتهاد البشري بتمثّل النصوص الشرعية لتيسير أمور العباد ومصالح البشر.
إليضاح هــذه الخصوصية المنهجية لفقه النوازل والواقعات، ولمزيد شــرح مقولة المذهب في 
شــأن العاِلم الذي ال يكون كذلك إّال متى كان بصيــرا بأهل زمانه، اخترنا من معيار الونشريســي 

قضايا مهمة تتعلّق بالمرأة واألسرة.
ســئل عبد اهللا العبدوســي (ت 849هـ/ 1445م): هل يجب على اإلنســان أن يختبــر زوجته في 
ة إسالمهن وعقائدهن، غير  عقيدتها أم ال؟ فأجاب: ُتحَمل النســاء المسلمات على ظاهرهن من صح
أنه إذا غلب على ظنه فساد في عقيدتها فإنه يباحثها، ويجب عليه تعليمها، وكان بعض الفقهاء يأمر 

شهود عقد النكاح باختبار عقيدة المرأة عند إرادة العقد عليها لغلبة الفساد على عقائدهن».
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هذا نّص لفتوى من الفتاوى األلف التي أوردها أبو العباس أحمد الونشريسي في أحد الجزأين 
المخّصصين لقضايا األســرة ونوازلها، يعلّق جامع الفتاوى ـ وهو المتمكّن إضافة إلى معرفة فقهية 
وعقدية دراية بالواقع ـ فيقول: «وسأضع تأليفا مختصرا فيما ال بد للعامة من اعتقاده بعبارة بسيطة 

وأدلة عقلية ونقلية تدركها عقولهم».
في نص ثان يورده الونشريسي في الموضوع ذاته، يقول: سئل عبد اهللا العبدوسي عن رجل وجد 
في عقيدة زوجته فســادا هل تجب مفارقتها؟ ويجيب الفقيه المالكي شارحا ومحقّقا: «فساد العقيدة 
ق معتِقُده وال يكفر، ومنه ما هو مختَلَف فيه،  على ثالثة وجوه: ما هو كفر بإجماع، وما هو بدعة يفس
ا ما  ل حكم المجوس ال يجوز نكاحها ابتداء؛ فالجواب: فسخ النكاح بغير طالق، وأمحكم معتقد األو
ا  ليس بكفر بإجماع؛ فال يجب عليه فراقها، ويجب عليه إرشــادها وتعليمها ما تصلح به عقيدتها، وأم
ما هو مختلَــف فيه فينظر إلى الزوجين فــإن اتفقا على القول بعدم التكفير جــاز لهما البقاء على 
الزوجية، وإن أخذا بالقول بالتكفير وجب عليهما الفراق؛ ألن حلّ العصمة بيده، وإن اختلفا فالقاضي 

يرفع الخالف».
ما يعنينا في تدقيق هذه النازلة هو تجاوز اإلدانة الســهلة إشعارًا من الفقيه أنّ تكفير الزوجة 

ال يجوز إال في حاالت خاصة محددة، ال يمكن أن تنعقد معها رابطة الزوجية أصال.

:∫RGƒædG  ¬≤ah á«μdÉª`dG  á°SQóª`dG

ما تفضي إليه قراءة نســقية لفتاوى «المعيار» في معالجة النــوازل المتنوّعة يدفعنا إلى القول 
بأنّ الخطاب الفقهي المالكي كان في جدلية مع واقع متحّرك، خالفا ِلما يؤّكده عدد من الباحثين، 
هذا الخطاب قد توّصل إلى أن يكتشــف لنفســه موقعا حرّيا بالدرس؛ ألنه يكســب رجال المدرسة 
 المالكيــة صبغة «القوّة المرنــة» التي تتيح لهم موقعا وســطا يجعلهم قادرين علــى تفاعل ال يِخل

بوظيفتهم الرقابية للتوازن االجتماعي السياسي.
إن استعراضاً سريعاً لفسيفساء نوازل «المعيار» يكشــف ما في أعماق الواقع من تفاعل مستمّر 

بين األفكار والقيم، وبين شروط معيشة المجتمعات في أقطار الغرب اإلسالمي الوسيط.
إذا أخذنا مثال قطاع األســرة أدركنا ما تعنيه فسيفســاء النوازل من دالالت ثقافية واجتماعية، 

نقرأ مثًال ما يلي:
ـَرط الرجل على نفسه المرأته أنه متى تزّوج عليها فأمُرها بيدها فالشرط الزم عند مالك. - َشََ
الرشد ُتحَمل عليه البنت المدخولُ بها بعد مضّي السنة أو أكثر باعتبار ما يظهر من حالها. -
عي أنها أُجبرت على الزواج....ُيفَسخ نكاُحها. - البكُر الصغيرة َتَدّ
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سكوت األخت الصغيرة بعد موت أبيها عن أخيها الكبير...ال يسقط حقها. -
منع الحمل جائز للمرأة بأن تضع وقاية في رحمها..كما يجوز العزل بإذنها. -
الحامل تعتبر كالصحيح في تصرفاتها ووصاياها، وهي عند الطلق كالمريض. -
إسكاُن المرأِة زوَجها في دارها ثم تطالبه بالكراء... القول فيه أنه ال كراء عليه. -

تؤكد هذه األمثلة وغيُرها ضرورة مراجعتنا لحكمنا على المجتمعات الوسيطة بما يسمح بتجاوز 
التنميط السهل الذي يرى فيما يسّمى «مجتمعات تقليدية» مجتمعات جامدة.

من جهة أخرى قراءة «المعيار» تســاعد على تعديل مهم لرؤيتنا لعلماء المدرسة المالكية، وما 
يقال من أنهم كانوا سلطة مرجعية قامعة.

إذا تجاوزنــا هذا التبســيط فإننا ال بد أن نــدرك أن المجتمعــات المســماة بالتقليدية كانت 
مجتمعــات مفتوحة بحكم حراكها الضــروري، وبحكم حّد مهــم من عقالنية الفقهــاء في تقديرهم 

المتواصل للحدود واألعراف، وما يتاح لهم أن يفتوا به في النوازل التي تستجّد.
ما نريــد أن ننتهي إليه هو أن فقه النوازل كما يفيدنا به «المعيار» لَيس مجّرد عرض للواقعات 
الفعليّة على النصوص ـ كما هو شائع ـ أي أنه يتجاوز االقتصار على مراعاة قواعد استنباط األحكام، 

في حلّ مشكالت النوازل.
«فقــه النوازل» كما تبديه قــراءة «المعيار» توفيــق ذريعّي بين نصوص الكتاب والســنّة، وبين 

الواقع وحراكه قصد إقامة تركيب يحقق التوازن لألفراد والجماعة.
هذا الجدل مــع واقع حاضٍر بقــوّة هو الذي يجعل من فقــه النوازل مدخــال معاصرا للتجديد 

الفقهي الذي يتحقق باستعادة الحّس التاريخي والتحرر من َشـَرك التقليد القياسي.
ذلــك مكمن قوّة منطق فقه النوازل بما فيه من أهمية لتعــدد اآلراء وما يتطلبه هذا التعدد من 

ثقافة فقهية وأصولية مقترنة بنظام معرفي متجدد.
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أستاذ الشريعة بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس، 
سلطنة ُعمان

:á```eó`≤e

ف العلم والعلماء حتى صــاروا منارة للناس، وذم الجهل وأهلــه ليظهر اْلـَحقّ  الحمد اهللا شــر
د معلم البشــرية وهاديها إلــى صراط اهللا  ويزيــل االلتباس، والصالة والســالم على ســيدنا محم

المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين.
وبعد:

فكأن من ُيمن الطالع أن تلقيت دعوة من وزارة األوقاف والشــؤون الدينية لالشتراك في (ندوة 
مــة الملهــم: «أبي نبهــان جاعد بــن خميس  فقــه النــوازل) ببحث يتعلق بشــيء مــن فقــه العال

الخروصي 5».
فاخترت أن يكون بحثي بعنوان: «التجديد الفقهي عند أبي نبهان الخروصي» للمشــاركة به في 
هذه الندوة المباركة، وجاءت الدعوة متأخرة فإنني ال أدعي أن هذا البحث قد نال التعّمق المطلوب، 
وال يرقــى إلى البحوث العلميــة الجادة، ولكن ما جاد به الوقت وما ســنحت بــه الفرصة في أيام 
قالئل، وعــذرا على ذلك؛ فالعــذر مطلوب من أهل هذا الشــأن، وقد جعلت هــذا البحث في ثالثة 

مباحث وخاتمة:
المبحث األول: حياة أبي نبهان ومكانته الفقهية.

المبحث الثاني: نماذج من اجتهاداته في مدارس القرآن الكريم والتعليم بها.
المبحث الثالث: نماذج من اجتهاداته في أحكام الحيوان والطيور.

أما الخاتمة: فهي تبين نتائج البحث.
واهللا من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
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مة الحبر الكبيــر أبو نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بــن يحيى الخروصي،  هو الشــيخ العال
نســبه إلى خروص بن شــاري بن اليحمد من األزد اليمنية، ويقال له: الخليلي؛ اللتقائه في اإلمام 

الخليل بن عبد اهللا الذي ينسب إليه آل خليل في ُعمان(1) على األصح(2).
ولد الشيخ في بلدة العليا من وادي بني خروص ســنة 1147هـ/ 1735م بحسب ما ذكر الشيخ 
د بن راشــد الخصيبي(3)، ويعرف بين الفقهاء الُعمانيين في زمانه بالشــيخ الرئيس، ولعله كان  محم

المرجع في الفتوى، ويكنى بأبي نبهان أحد أوالده.
شــب الشــيخ في تلك البلدة وترعرع بين أحضان أبوين كريمين اعتنيا به وأشــرفا على تربيته 

التربية الصالحة، وتعلم هناك القرآن الكريم والعلوم العربية.
ثُم رحل الشــيخ إلى بلدة الهجار من الوادي إلى عالمة زمانه الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد 
الكدمــي، فالزمه ودرس عليه فنــون اللغة العربية كالنحــو والصرف والبالغة والشــعر، وأخذ عنه 
التفســير، حيث كان الشــيخ الكندي ضليعاً في تفســير القرآن الكريم، وأخذ عند الحديث والفقه 

والسير والتاريخ، فضًال عن أخذه أصول الدين.
ثُم انتقل الشيخ جاعد إلى نزوى ليالزم الشــيخين العالمين: هالل بن عبدهللا بن مسعود العدوي 
النزواني، وأظنّه من أهل بهال من حيث األصل، وحبيب بن سالم األبوسعيدي النزوي الذي قال عنه ابن 

رزيق المؤرخ المعروف: «أعلم أهل زمانه، وقصدته الوفود بالمسائل من ُكلّ بلد من بلدان ُعمان»(4)
ة زمانه في العلم والفتوى، وكان شغوفاً بقراءة آثار السلف  ر الشيخ في العلم حتى صار حج تبح
د بن سعيد الكندي 5 وكان معجبا به  الصالح من الُعمانيين، وخاصة فقه الشيخ أبي ســعيد محم
أيمــا إعجاب، فقد ذكر غــزارة فقهه فــي مؤلفاته، وحث الناس علــى قراءة آثــاره، واتباع منهجه 

ة في الدين(5). للمقلدين من الُعمانيين واعتبره حج

انظــر: ابن رزيق حميد بن حمد: الفتح المبين في ســيرة الســادة البوســعيدين مخطوطة، ص 126. الشــيخ عبد اهللا بن علي   (1)
الخليلي: الحقيقة، مخطوطة. السيابي؛ سالم بن حمود: إسعاف األعيان، ص 111، مكتبة الجامعة، قسم ُعمان.

انظر: شقائق النعمان، طبعة وزارة التراث والثقافة، 139/1.  (2)
انظر: بحثنا في العالمة أبي نبهان الخروصي، ص 9.  (3)

الفتح المبين، ص 146.  (4)
انظر: بحثنا (مصدر سابق)، ص 14 - 15.  (5)
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اتصف الشــيخ 5 بحســن الخلق، ورحابة الصدر، وطيب اللقاء لمن أتى إليــه ولطالبه كثير 
النصح لطالبي العلم، عنده من األسلوب التربوي البديع ما يعجز عنه الوصف، ال يخاف في اهللا لومة 

الئم، وال يهادن في الوقوف على اْلـَحقّ، ال يفارق المسجد بعد صالة الفجر حتى يصلي الضحى(1).
حارب البدعة في الدين طول عمره، وال يرضى بتشريك أهل القبلة، ولكن يقول لهم: كافرون كفر 
نعمة وهم فاســقون، وخاصة فيمن يتولون اليهود والنصارى من المســلمين، وقد حذر كثيرا وبشدة من 

الفتن واالنزالقات الفكرية، وكان َيُدل طلبة العلم والعلماء وجميع القراء على قراءة سير السلف.
فقد كتب مخاطبا الُعمانيين عامة في رســالة وجهها إلى أهل ُعمان عامــة ما نصه: «وقد نزل 
بكم من هذه الفتنة العمياء والداهية الدهياء ما قد بان ضرره فيمن دنا منه، فأصابه شــرره، فلم 
أســرعتم الوثبة إليه، زهدًا في الذي كنتم عليه، وبه النجاة وال شــك؛ ألَنهُ العروة الوثقى والحبل 
المتين مــن ربكم، فإن تكونــوا في ريبة من إفــك من يقول علــى اهللا كذبا فدان فــي أهل اإلقرار 
بالشرك، فاقرأوا رسالة المهنا بن جيفر، وما دونه خلف بن زياد في سيرته، وانظروا إلى ما أرسل 
به َمحبــوب من الرحيل إلى ُعمــان في أمر هارون بن اليمــان، حين زل وأبــى أن يرجع فضل، وما 
لغيرهما من السير مثل أبي الحواري وأبي قحطان وأبي المؤثر، لعسى أن تجدوا ما قد أثبتوه وأثروه 

على األَولين، هذا يتم لمن في زمانهم، ولمن يأتي بعدهم في اآلخرين»(2).
إن هذه الفقرة التي نقلناها تكون مثاالً على تشــديده على من يعتقد تشــريك أهل القبلة وهو 
اْلـَحقّ الذي ال مرية فيه، وكان الشــيخ بشــدة ألفاظه هذه في الســيرة يريــد أن يوقف الناس عن 
كوا أهل القبلة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وتلك بدعة كبرى في الدين،  التشبه بالخوارج الذين شر
وأمر الناس بالرجوع إلى آثار الســلف في هذا الجانب، إذ وقفوا وقفة رجل واحد حين ظهرت هذه 
البدعة فبقيت تلــك اآلثار تضيء نورًا ِلمن في زمانهم في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ولمن 

يأتي بعدهم إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها.
كان الشيخ بعيدا عن حظوظ النفس عالما بمداخلها ومخارجها، بعيدا عن الدنيا وحطامها يأخذ 
منها بلغتــه، وال يلتفت إلى مباهجهــا وزهرتها فقد كان مــن الزاهدين فيهــا، الراغبين عنها إلى 
األخرى، فلم يتقرب من األمراء والحكام، بل كان يناصحهــم ويعظهم باالعتبار بمن كان قبلهم من 

أهل الحكم والسلطان(3).

انظر: قاموس الشريعة، 131/2.  (1)
سيرة أبي نبهان، ص 5، مخطوطة بمكتبة وزارة التراث.  (2)

انظر: بحثنا، ص 20.  (3)
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مة أبو نبهان بالمكانة العلمية العليا عامة، والفقه خاصة، فقد كان عالم  اشــتهر الشــيخ العال
مة سعيد بن  في العلم أقرانه، وشــهد بذلك له من جاء بعده، قال عنه الشــيخ العال زمانه، وقد بز
أحمد الكندي الذي عاصــره: «إني دونك في العلم والفهم»(1)، وقال الشــيخ العالمة المعاصر ألبي 
نبهــان عامر العبادي ما نصه: «وقد كفاني دليال ومنهجا وســبيال من ســلك بحالي دار الســالمة، 
ومقام الكرامة، الباقي إلى يومنا هذا في مصرنا وعصرنا، وهو الشــيخ أبو نبهان جاعد بن خميس 
الخروصــي العلياني، وهو اإلمــام ألهل العدل من ملة اإلســالم في هذه الدولة وهــذه األيام، وهو 
ة والقائد من اقتدى بآثــاره الصحيحة إلى اْلـَجنة...»  القدوة ِلمن جاء بعده مــن األعالم، وهو األم
إلى آخر مــا قال(2). وقال عنه العالمة ســعيد بن خلفان الخليلي بعدما ذكــره وابنه ناصر ما نّصه: 
«وهم كانوا أكثر منــا علماً، وأصّح نظرًا، وإنا لهــم من اْلـَحقّ تبع إن شــاء اهللا»(3). وقال عنه نور 
م على أهــل زمانه بالعلم والفضل والشــرف، واتخذه  الدين الســالمي: «إن أبا نبهــان كان المتقد
الناس قدوة في مراشد دينهم ومصالح دنياهم، وقلده األفاضل أمرهم ِلما علموا من علمه وورعه»(4). 
مة الحبر الفهامة  د بن رزيق: «أبو نبهان الشيخ الرئيس العالم العال وقال عنه الشيخ حميد بن محم

الفطن المجتهد الجهبذة»(5).
ن عاصره، حيث  ويكفي األمر شــهرة وعدالة شــهادة هؤالء العلماء الذين عاصروه أو قريبا ِمم
لوا شــهادة تقرأ على مر التاريخ، فهو مرجع العلماء، ومأوى  اعترفوا له بغزارة العلم والفهم، وســج
القّصاد في حل عويص المســائل، وكشــف المغلق من النــوازل، ونضيف إلى ذلك ما قاله الشــيخ 

د بن راشد الخصيبي في حقّ هذا الشيخ: محم
المأثوراتوأخـــو الفضل جاعد بـــن خمـيـس ذوي  ومـــن  خروص  من 
الـطـغــاةشـــمس علـم وكنـــز ســـّر وكـهـف  لـكــــل مـرٍد  وشـــهـاب 

ثُم قال قي شــرح هذين البيتين: «كان عين جهابذة العلماء في ذلــك الزمان، والحبر الرباني 
المشار إليه بالبنان، وكان الفرد الوحيد في علم األســرار فعنده ملكة قوية»(6). وقال أيضاً العالمة 
مــة الرباني اإلمام أبو نبهــان جاعد بن خميس  النحرير في حق الشــيخ أبي نبهان ما نّصه: «العال

تحقيــق إيضاح البيان لســعيد بن مصبح العزبي، ص 13، نقًال عــن الصحيفة القحطانية حيث اســتحب أبو نبهان خلع النعال   (1)
الشيخ الكندي (مخطوط). مخالفاً 

جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة: 211/19 ط. وزارة التراث الُعمانية.  (2)
تمهيد قواعد اإليمان 259/13، نشر وزارة التراث والثقافة.  (3)

السالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان: 181/2، نشر وزارة التراث والثقافة الُعمانية.  (4)
تحقيق إيضاح البيان، مصدر سابق، ص 14، عن الصحيفة القحطانية ألبي رزيق.  (5)

الخصيبي؛ محمد بن راشد، شقائق النعمان، 139/1، نشر وزارة التراث والثقافة الُعمانية.  (6)
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الخروصي 5 الذي حيي حياة مــن أجل العلم، ومن أجل اْلـَحقّ، ومن أجــل الدفاع عن الكرامة، 
وكان نموذجاً للعلماء الصالحين الذين يتمســكون بكتاب اهللا ويتبعون هدي رسول اهللا ژ ، ويحيون 

مآثر السلف الصالح»(1).
ـهُ صار مرجع أهل زمانه، وشــهد له من عاصره ومن جــاء بعده بالقدم  ويكفي هذا الشــيخ أَنـ
الراســخة في الفقه، وجميع المعارف اإلنسانية السائدة يومئذ بُعمان، وقد رثاه الشعراء بمراث عدة 
ي هذا الديوان  «قالئد المرجان في  بعد وفاته حتى جمعت في ديوان كامل حيث كانت عديدة، وســم
مدح أبي نبهان»، وقد ذكر ذلك الشيخ الخصيبي في كتابه «شقائق النعمان» في ترجمة هذا الشيخ، 
لع على هذا  ولعله يوجد بمكتبــة وزارة التــراث والثقافة، أو عند صاحب الشــقائق، ولكني لــم أط
د  الديوان، وقد ذكر الخصيبي مقتطفات من هذا الديوان، وجاء فيه ذكر الشــعراء: ســالم بن محم
اللمكي، وراشد بن سعيد العبســي، ومنصور بن ناصر الخروصي الستالي، والشاعر سيف بن ناصر 
د بن سليمان  د بن رزيق المشهور، والشيخ الفقيد ناصر بن محم الغشري الخروصي، وحميد بن محم
الخروصي السمائلي، والشيخ ســعيد بن حسن بن درويش الخروصي، والشــاعر علي بن خميس بن 

عامر الحراصي الحبري وغيرهم.
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ســبق وأن رأينا شــهادات العلماء المعاصرين ألبي نبهان ـ أو من جاء بعدهم ـ في رسوخ قدم 
هذا الشــيخ في العلم، وهو قليل من كثير، إذ نحن في عجالة من أمرنا إلنجاز ما تيســر من ورقة 

العمل هذه.
َوِإال فإن للشــيخ مكانة عليا ليس ما قيل دليال عليها، َوِإنَما واقــع اآلثار التي آثرها هي الدليل 
الناصع على ما نقول، والقدر المشترك مع الجميع واألمر المتفق عليه مع معاصريه أو من جاء بعده 
ا يستدلّ به  هُ موئل العلماء، ومقصد الجهال والفقهاء في العلم على الســواء، ولعلنا نورد شيئاً ِمـمأَن

على ذلك.
مة ناصر بن أبي نبهان مســألة تحليل شرب القهوة  فقد قال أحد الســائلين البنه الشــيخ العال
ه: «وقد اتفق العلماء فــي بعض األمصار على تحريم القهوة ثُم أتى من بعدهم والدك  ية ما نصالُبن
س اهللا سّره ونوّر فكره ـ ورأى أن تحليلها هو األعدل، وأظهر الحجج على ما رأى غير ذَِلَك، حتى  ـ قد

ظهر نوره في عقول ذوي العقول من الورى أَنهُ هو الرأي األكمل»(2).

شريط سمعي مسجل عن مكانة أبي نبهان في العلم والعمل.  (1)
السعدي، مصدر سابق، 262/2.  (2)
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وفي معرض ذكر الشيخ ناصر لوالده في جوابه ِلمن ســأله: «وال يشّك أحٌد في علوّ درجته في 
الفهــم، وفضيلة منصبه فــي العلم». وقال في موضــع آخر: «وحيث لم يــرد اهللا الملك الخالق أن 
يكونوا على هذا االتفاق كشــفه اهللا على من ألهمه بجنانه، فأجراه على لسانه فاستعمله في بلدانه، 

ولم أنفرد فيه بنفسي، بل أعانني عليه بتصحيحه والدي أبو نبهان»(1).
فالشيخ كانت ترسل له عويصات المسائل، ويطلب منه الحلّ لمختلف المشاكل، وكان في جميع 
ب العلم يأخذ بأقوال السلف الصالح، ويحّث كثيرا على آثار الشيخ أبي سعيد  فتاويه أو وصاياه لطال
ا قاله في  الكدمــي 5 ، ويعتبره من جهابذة العلمــاء الذين آتاهم اهللا البصيرة في الديــن، َوِمـم
ة الهدى، َفِإنهُم أقرأ  دى، تاركين ِلما كان عليه أئم ذلك: «وال تركنوا إلى من دعاكم إلى متالف الر
للتنزيل وأعلُم بالتأويــل، وأدلّ بالطريقة المثلى إلى منازل العلى، وقــد ضربوا في منارها الصوى، 
فبصــروا من العمى وأمروا بالتقوى، ونهوا عــن متابعة الهوى... إلخ»(2)، وقــال أيضاً: «ولقد وجدنا 
فيهم قوال لبعــض المتأخرين من أهل زماننــا، وال أقدر على رفعه إليك، ِلما فيــه من يخالفه آثار 
د بن َمحبوب وأبي ســعيد وغيرهمــا من فقهاء المســلمين، وكالما أعرضنا عنه  الماضين مثل محم
لصدوره عمن هو أقلّ فقهاً من المتقدمين، وألنه ـ على إطالقه ـ يقتضي المنع في مواضع مباحة، دلّ 

عليها صريح األثر وصحيح النظر»(3).
د بن محبوب وأبي ســعيد الكدمي  باع جهابــذة العلماء الُعمانيين أمثال: محموكان يحّث على ات
وأبي علي موســى بن علي وأبي المؤثر وأبي قحطان وغيرهم من كبار العلماء(4)، كما أن الشيخ 5 
يأمر المســتفتي أن ينظر في أعدل األقوال إن كان من أهل النظر، جاء ذلك في كثير من جواباته، 
ومن ذلك ما نصه: «فانظر فيه وتدبر معانيه، وال تعتمد ِإال على ما تراه إلى النجاة ســبيًال، وعلى 
منهاج السالمة دليال، وال يغرنّك حسن االتكال على من قال، ولكن انظر فيما قال؛ فما وافق اْلـَحقّ 
فخذ به، وما خالف اْلـَحقّ إلى غيره من الباطل فاطرحه عن نفسك له رافضاً، وما أشكل عليك من 
ة، أو رأي  ة رسوله، أو إجماع األمشيء فقف عنه، والتمس عدله إن اضطررت إليه من كتاب اهللا وسن
أهل العــدل من الفرقــة المحقة، لعلك أن تصيــب القصد، وتهــدى فيه إلى الرشــد، ويرتفع عن 

بصيرتك الحجاب، فتراه على ما هو عليه من خطأ أو صواب(5).
وعلى هــذا فهو ال يعتمد ُكلّ اآلراء التي يّطلع عليها في المســائل، وال يركــن إليها، خاصة إذا 
داخله منها شــّك، وكان لها في الــرأي مجال، ولكنه يجتهد رأيه حتى يطمئــن على الحكم فيه فهو 

مصدر سابق: 265/2.  (1)
أبو نبهان جاعد، سيرة أبي نبهان، ص 1، مخطوطة وزارة التراث والثقافة.  (2)

جوابات، ص 182.  (3)
انظر: بحث المؤلف، ص 52 استقراء من جوابات أبي نبهان.  (4)

جوابات أبي نبهان، ص 600.  (5)



د. مبارك بن عبد اهللا الراشدي 227التجديد الفقهي عند أبي نبهان الخروصي

ليس من أهل التقليد والجمــود، َوِإنَما من أهل النظر والتجديد، إذ لعله يجــد بالنظر قوالً جديدًا 
ومخرجاً مهّماً في المنازلة المعروضة، وكان يحّث ســائليه على ذلك كما أسلفنا، فمن قوله: «ال بّد 
له على األصّح من التحري عند العمل ألعدلها، وذلك وجه السالمة له عن الهلكة...، وإذا كان في 
هذا هكذا لم يجز أن يخلق في ذلك بالعيب على أحد اتبع فيه رأياً احتمل له فيه وجه اْلـَحقّ، وكان 
له متعلّق في النظر بالرأي، أو بشــيء ســبق في الرأي من أراد من أهل العلم من المسلمين، َوِإنَما 
العيب على من خالف األصول وصرف عن ملة الرسول، أو نصب الرأي دينا أو تكلم مينا... الخ»(1).

ن قاله، ولو وجده عمن سبقه إذا كان  ضح أن الشيخ ال يرى األخذ بالرأي مطلقا ِممومن هنا يت
للــرأي فيه مجال، فال يعتمد ِإال على النظر في األقوال، فال يرضى بالتقليد، ولكنه يتأمل في األدلة 
ليأتي بالجديد، ويخــرج من ربقة التقليد إلى التجديد، يقول في أحد جواباته: «وإن كان في حفظي 
ن تؤخذ  هُ ِممرين، فال أقوى عليه بالعمل بــه، وال أقول ِإنعى جوازه مــن المتأخن اد عمن أدركته ِمم
عنه الفتيا بالــرأي، إذ ال أقول فيه إن له قوّة علــم تظهر له معي، وال أدري أَنهُ مــن رأيه، وال أَنهُ 
ن له بصيرة نافذة في العلــم، إذ لم أفحصه عنه وال بان لي صوابه،  أخــذه بالتلقي له من غيره ِمم

وفي نفسي منه حرج»(2).
وقال أيضاً في نفس السياق ما نّصه: «ولقد وجدنا فيهم قوال لبعض المتأخرين من أهل زماننا، 
وال أقدر على رفعه إليك، ِلما فيه من مخالفــة آثار الماضين... وألنه ـ على إطالقه ـ يقتضي المنع 

في مواضع مباحة، دل عليها صريح األثر وصحيح النظر»(3).
دي الفقه اإلســالمي في عصــره، إذ ال يأخذ  على أن الشــيخ كان من ُمجد ُكلّ ما رأينــاه َيُدل
باألقوال على ما هي عليه، ولكنه ُيمّحصها باحثا األعدل منها، فإذا اقتضى النظر العدول عنها كليا، 

اتجه إلى القياس واستنبط حكما جديدًا في النازلة التي بين يديه.
إن هذا َيُدل علــى الملكة األصولية والفقهية التي يتمتع بها هذا الشــيخ الجليل، ونور البصيرة 
التي منحها اهللا لــه، فهو بحقّ من جهابذة العلماء المســتنبطين الذين قــال اهللا تعالى في حقهم: 

﴿ o n m l k j i h g f e d ﴾ [النساء: 83].
وإذا عرفت هذا تبين لك أن الشيخ ما كان من الفقهاء الجامدين، الذين نادوا بوقف االجتهاد 

في العصور المتأخرة التي صار الطابع العام فيها في عصره التوقف عن االجتهاد(4).

جوابات أبي نبهان، ص 429.  (1)
مرجع سابق، ص 129.  (2)
مرجع سابق، ص 182.  (3)

انظر: د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 1995م، ص 146.  (4)
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وسوف نبيّن نَماذج من اســتنباطات هذا الشــيخ الفقيه في النوازل المعروضة، والتي تعّد من 
التجديد في الفقه اإلسالمي في المبحثين التاليين:

:»fÉãdG åëÑªdG
ºjôμdG ¿BGô≤dG ¢ùjQóJ »a ¬JGOÉ¡àLG øe êPÉªf

كان الشــيخ أبو نبهان من العلماء الذين اهتموا بالتدريس عن قــرب، وممن كانت لهم مدارس 
يرتادها الطــالب المتعلمون، وقد تأصل فيه حب المتعلمين وتأديبهــم ورعايتهم، ومثل هذه األحوال 
تكون من العلماء عندما ينظرون إلى الزمن الذي يعيشــون فيه، وانصــراف الناس عن طلب العلم، 

فتظهر فيهم الهمة الستقطاب المتعلمين من أجل إحياء نور العلم في قلوب الناس.
مة أبو نبهان إلى آثار السلف الصالح من الُعمانيين، فوجد فيها ثغرة في جانب  ما نظر العالورب
التأليف في أحــكام مدارس القرآن الكريــم وأموالها والتعليم فيها، وســواء كان التعليم بأجرة من 

أموالها، أو من أموال خصصت للتعليم بها، أو بأجرة خارجة عن ذلك.
فقام الشــيخ بجمع مســائل أجاب عنها بعض المشايخ القدماء مثل: الشــيخ أبي سعيد الكدمي 
د بن علي بن عبد الباقي وعمر بن عبد اهللا بن معد البهلوي وسعيد بن بشير الصبحي وغيرهم،  ومحم
ـق عليها، ولكنه أكمل هو الجانــب التأديبي للمتعلمين، واالهتمام برعايتهم، في مســائل  فحللها وعلـ
مختلفة، وكان من عادته في التأليف المحض الذي يقوم به ـ كغيره من المشــايخ القدماء ـ يســأل 

نفسه ويجيب هكذا: قلت له... قال؛ فيضع السؤال ويجيب عليه.
وبناءً على ذلك فقد جال بخاطري أن أضَع نماذج في هذا المبحث من اجتهاداته في ذلك، 
ا يعطي القارئ والمّطلــع انطباعاً عن النظر البعيد  لكونه عالماً ومرّبياً في الوقت نفســه، ِمـم
للشيخ 5 ، وخاصة فيما يتعلق بجانب التعليم وعلى األخص تعليم القرآن الكريم، وما ال يسع 

جهله.
غير أني سأغيّر األسلوب الذي سار عليه في تأليفه لهذه المسائل، أخذًا بالمعنى واكتفاء ببعض 

المعاني من دون بعض وذلك بحسب ما يلي:

:º«∏©àdG  »a :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG

صت له أجرة على التعليم يدفعها أولياؤهم  م ُخصالمسألة: في تعليم األوالد القرآن من قبل معل
ُكلّ بقدر طاقته، هل له أن يعلم ُكلّ واحد منهم بقدر ما دفع؟
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أجاب: ال؛ ألَن األجرة يستحقّها بالجملة، فال يجوز أن يزيد وقتاً ألحد من دون اآلخر، بل تجب 
المساواة بينهم، ِإال إذا اتفقوا على ذلك وشــرطه عليهم فهو على الشرط أو االتفاق، فإن فعل ذلك 
ا إذا جلس للتعليم بنفســه من غير إلزام فله أن يبذل وقتا  فعليه رّد الناقص إلى من أنقص وقته. أم

أكثر لمن يدفع له أكثر، وعلى هذا فال يرّد طالب علم فيه سواسية في التعليم(1).
المسألة: إذا جلس للتعليم من غيــر شرط؟ فله أن يمنع من لم يدفع شيئاً ويأخذ من الدافعين 

ويعلمهم على قدر ما دفعوا.

:ò«eÓàdG ΩGóîà°SG  »a :»fÉãdG  ´ƒ°VƒªdG

كان من عادة المعلمين قديما أن يبعثوا َمجموعة من المتعلمين كي يأتوا بالمتأخر عن الحضور 
من التالميذ من منزله إلى المدرسة للتعليم، فطرح الشيخ سؤاال في جواز هذا العمل للمدرس حيث 
قال فيما معناه: هل له أن يبعث َمجموعة من الصبيان إلى من لم يجئ من الصبيان ليأتوا به؟ فمنع 
الشيخ ذلك ـ رغم أن بعض الفقهاء أجازه ـ وذلك لكونهم ال يؤمنون من إتيان ما ال يجوز فعله لهم 
في المأمور بإتيانه، خوفا من الضمان، كما أَنهُ ال يعلم رضا آبائهم بذلك؛ فهو من جملة استخدامهم 

واستخدامهم ال يجوز في غير مواضع االطمئنان وما يؤمن فيه عليهم ومنهم.
فإن كان قد رضي آباؤهم بذلك فضربهم، وأيضاً ضربوا الطفل الذي أمروا بإتيانه أو ســحبوه 
حتى أثر السحب في بدنه لكونهم سحبوه على األرض. فأجاب: ِإنهُ يخاف عليه من الضمان لكونهم 
غير مؤتمنين، فجنايتهم على اآلمر، والواقع أَنهُ هو الذي أمرهم فعليه الضمان، وفي المســألة قول 

بعدم الضمان لكنه ال يحبه(2).

ÖjOCÉàdG  »a :ådÉãdG  ´ƒ°VƒªdG

المسألة في تأديب الصبيان: هل للمعلم أن يؤدب الصبيان بالعصا إذا أذن له أبوه؟
أجاب: ال يجوز حتى ولــو أذن له أبوه، وهذا ما صــَدر به من القول، ونقل قــوالً بالجواز عند 
اإلذن، أمــا عند عدم اإلذن فال يجوز، واســتثنى من ذلــك أحواالً خاصة وهي: العصيان أو إســاءة 
األدب، أو إلهاء األطفال اآلخرين أو التواني عن الحضور، أو إذا صدر منه إيذاء للمعلم أو لغيره أو 

لماله، أو كان يتلهى عن الدراسة بشيء آخر.

تحقيق المدارس وأحكامها: لســعيد بن مبارك الراشــدي، مطبوع باآللــة الكاتبة في مكتبة معهد العلوم الشــرعية، (بحث   (1)
تخرج)، ص 69.

مصدر سابق: ص 70.  (2)
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لكنه في هذه األحوال كلها يأمره بالكف عن الضرب أوالً، ولكن ينذره أمرًا في الفعل ونهيا في 
الكف، فإن ارتدع، َوِإال فيجوز ضربه بعد العودة إلى ذلــك المنهي عنه، أو ترك المأمور به، ولكن 
ر فعله جاز له ضربه من دون  ال بد من إعالم ولّي أمره، ولكن بشرط أن يكون غير مبرح. فإذا تكر

إنذار، ولو أَنهُ يرتدع في بعض األحيان لكونه يخاف منه أن يصبح عادة له.
فانظر إلى هذا األســلوب التربوي الرفيع، والــذي صار هو المتبع اليــوم عالميا حيث ال توقع 
العقوبة على الطــالب ِإال بعد اإلنذار للطفــل، أو الطالب ِإال بعد إنذاره وإعــالم ولي أمره، أفليس 

القول في حق هذا الشيخ أَنهُ من المربين المبدعين.
ـهُ من مصالحه، أما ضربه لغير ذلك فال بد أن  وفي تأديب اليتيم قال: يؤدب على التعليم؛ ألَنـ

يكون بأمر وليه أو وصيه أو وكيله، وال يحب له الضرب.
ولم يجز الشــيخ ضرب الصبيان ألجل شــكوى بعضهم من بعض ِإال بعد التحقق من االعتداء، 

ولكن يجوز نهرهم بالقول بصفة عامة، أما التأديب فحتى يصّح المدعى به.
 ا ال ينتفع به ِإال كما أجاز الشيخ أن يكسر المعلم المالهي التي يتلهى بها الطالب إذا كانت ِمـم
للهو، أما إذا كانت لغير ذلك كالقوس فلم يجز كسره، ولكنه يردعه بالقول عن التلهي، أو يفعل به 

ما يناسبه غير الكسر(1).
ولم يفت الشيخ الحديث عن تأديب الطالب وتعويدهم على نظافة البدن والثياب:

ففي تقليم األظافــر وكحل العينين قــال يؤدب على تطويــل األظافر، ولكن يتجــاوز عن كحل 
العينين؛ ألَنه أمٌر اختياري، إذ ال يتعلق ذلك بالتعليــم أو الطهارة. أما إذا أمره بطهارة بدنه وثيابه 
ا أجمع فقهاء المسلمين عليه أَنهُ نجس فأبى أن يطهره، فقال: يجوز تأديبه  من النجاسات جميعاً ِمـم

ا يحتمل معه صدقه(2). إذا كان تركه للطهارة من غير عذر، كالنسيان وغيره ِمـم
أما كيفية الضرب وعدده، فقال فيه الشــيخ: ِإنهُ يضربه على الكف فقط ضرباً غير مؤثر، 
ات، وأن ال يكون صغيرًا ال يحتمــل الضرب(3)، وأجاز حبس  وال يزيد في الضــرب على ثالث مر
التالميذ بالمدرسة من غير ضرب لهم إذا تهاونوا في واجباتهم، من غير أن يلحقهم ضرر من 
ــا يقدر بقدره عند اللــزوم، أما إذا خيف  والبــرد أو العطش أو غير ذلك ِمـم الحبــس كالحر

عليهم فال(4).

مصدر سابق، ص 70 - 71.  (1)

مصدر سابق، ص 72 - 73.  (2)
مصدر سابق، ص 73.  (3)
مصدر سابق، ص 74.  (4)
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:º«∏©àdG  á«Yƒf »a :™HGôdG  ´ƒ°VƒªdG

ا نوعية التعليم فإن الكبير والصغير لهم حقّ التعليم ُكلّ بقدر حاله، إذا كانت المدرسة لها  َوأَم
مال للتعليم فالجميع متســاوون فيه، وال يجوز للمعلم أن يميل ألحد مــن دون أحد، وال يخّص أحدا 
بشــيء من العلوم من دون أحد، ِإال في حال مــا إذا كان التعليم بأجرة على آبــاء األوالد فذلك له 
حكم آخر، وألزم المعلم في التعليم أن يبدأ باألسهل فاألصعب بحسب ما يقتضيه حال الطفل ويقدر 
عليه، فال يكلفه ما ال يطيق فينفره من التحصيل العلمي؛ ألن التكليف بما ال يطاق ســبب من أسباب 

العزوف عن التعليم(1).
وفي تعليــم األكابر منهم لألصاغر كما هي عــادة الُعمانيين قديما فــي التعليم، قال: ال يجوز 
للمعلم ِإال أن يأذن آباؤهم، واشترط إذن اآلباء أيضاً في أمره لهم بعمل المداد وبري األقالم وغسل 
األلواح وجعل الماء في المداد، ِإال إذا خيف عليهــم الضرر، وكذلك ال بد من إذن اآلباء في كتابته 

من مدادهم أو في ألواحهم، وإشراك بعضهم البعض في الكتابة(2).
، فقد  أما في حــال تباريهم في الكتابة علــى ألواح بعضهم البعض بالمحاســنة في الخط
أجاز ذلــك، ِإال إذا منع آباؤهم، والفرق بين هــذا واألول، أن هذا بفعلهم أنفســهم أما األَول 

فبأمره هو(3).

:ÖÑ°ùd á°SQóªdG øe êhôîdÉH º¡d ¿PE’G :¢ùeÉîdG ´ƒ°VƒªdG

أجاز الشيخ للتالميذ االســتئذان للخروج لدعاء آبائهم لهم، أو للقيء والرعاف والمرض، فهم 
بهذا يعذرون، أما استئذانهم للبول والغائط واألكل والشرب الضروريين فقد أجازه، ِإال إذا ظهر له 

أن خروجهم ألجل التلهّي عن طلب العلم فال يجوز.
وكذلك خروجهم ألجل البصاق والمخاط وما شــابهه للضرورة فال مانــع، أما إذا كان خروجه 
لغير ضرورة فال خاصة إذا شغلته هذه األشــياء عن الدراسة والمواظبة على تلقي الدروس العلمية، 
وكذلك إذا تنجس ثوبه أو بدنه فاســتأذن التلميذ للخروج لقضاء هذه الحاجة، قال: يجوز أن يأذن 

له إذا لم يتجاوز الوقت المطلوب لذلك.
فإن تجاوز وتباطأ سأله عن السبب، فإن كان لعذر عذره َوِإال هدده بالضرب وهكذا.

مصدر سابق، ص 75.  (1)

مصدر سابق، ص 75.  (2)

مصدر سابق، ص 76.  (3)
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أما خــروج المعلم لمثل هذه الضرورات الدنيوية فقد أجازه الشــيخ، ولكن أوجب عليه القضاء 
ــا تعورف عليه بين  إذا كان قد اشــترط هذا على من أجــره للتعليم، أو كان هذا ِمـم لمــا فاته، ِإال

المعلمين أال يبدل فال بأس.
أمــا إذا كان خروج المعلم ِلما يدركه من بول أو غائط أو صالة أو وضوء أو طهارة؛ قال: يجوز 
له الخروج في هذه األحوال؛ ألَن هذا كالمشروط، ِإال إذا اشترط عليه البدل في هذا فالشرط الزم.
وكذلك خروجه لجنازة يلي أمرها، أو مريض يلزمه مؤنســة، ِإال أَنهُ هنا يلزمه البدل عنه، أما 
السفر عن المدرسة التي يعلم بها فال ِإال على نية البدل ِلما يفوته، سواء كان السفر قريبا أو بعيدا 

ِإال إذا أذن له(1).
مة أبا نبهان كان من المربين الذين كانت لهم بصمات فريدة في  وبالجملة: فإن الشــيخ العال

التربية واالبتكار لقواعد التعليم، والتنظيم السلوكي لألطفال في طلب العلم.

ºq∏©àdG  ™e ¢UÉN πª©H ∫É¨à°T’G :¢SOÉ°ùdG  ´ƒ°VƒªdG

لم يجز الشيخ أن يشــتغل المعلم المستأجر للتعليم بعمل آخر غير عمله المستأجر عليه؛ وذلك 
ة والخياطة والنســخ وغير ذلك؛ ألن األطفال لهم حق في ســمعه وبصره  مثل عمل الســعف والفض

ونطقه في الوقت المستأجر فيه للتعليم(2).
ا إذا كان العمل يســيرًا ككتابة رسالة أو ما أشــبهها، أو رقية اضطرارية فال بأس بها ما لم  أم

تشغله، ِإال إذا اشترط على من أجره أن يقوم بمثل هذه األعمال أو التي سبقت فال مانع(3).
ا ال يسع جهله من الدين فجائز، ولكن  وإذا كانت القراءة والمطالعة التي اشتغل المعلم بها ِمـم
يبدل الوقت الذي فاته في ذلك إذا لم يشترطه على من أجره، وكذلك إذا نسي أو نام يقضي معه 

على األظهر.
ولكــن إذا اعتبر التدريس حقاً من حقــوق اهللا كالصالة فيجوز عدم البــدل(4)، ِإال إذا كان من 
يعلم بدون أجرة، فمن أعطاه أخذ، ومن لم يعطه لم يسأله شيئاً فهنا يجوز له العمل مع التعليم في 

األشياء التي ذكرناها سلفاً(5).

مصدر سابق، ص 79 - 80.  (1)
مصدر سابق، ص 82.  (2)
مصدر سابق، ص 83.  (3)
مصدر سابق، ص 84.  (4)
مصدر سابق، ص 84.  (5)
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ا ذكره أبو نبهان، والواقع أَنهُ ذكر الشــيء الكثير في جانب التأســيس التربوي  هذه نماذج ِمـم
والفقهي للعمل في مدارس تعليم القرآن الكريم؛ ذلك ألَن هذه القواعد أشــبه بقانون منّظم للعمل 
في هذا الميدان، وقد استطرد الشيخ في ذكر ُكلّ ما يتعلّق بمدارس تعليم القرآن الكريم وغيره، أو 
مة أبا نبهان  نا على أن العالا َيُدل التعليم أو أحكام المعلمين والتالميذ واألوقاف الخاصة بهــم، ِمـم
قد ســد ثغرة كانت موجودة فــي المكتبة الُعمانية أو اإلســالمية بهذا المؤلف النفيس، وهو مؤشــر 
واضح ودليل قاطع على إبداع هذا الشــيخ واجتهاداته الواسعة في ُكلّ نازلة تتطلب حلوال في زمانه، 

وصارت مرجعاً لمن يأتي بعده.

:ådÉãdG åëÑªdG
¿Gƒ«ëdG ΩÉμMCG »a ¬JGOÉ¡àLG øe êPÉªf

أعاد الشيخ جاعد تأليف كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للعالمة: كمال الدين الدميري(1). حيث 
قال 5 ما نّصــه: «فلقد صنفت هذا الكتــاب من كتاب حيــاة الحيوان(2) المرتــب على الحروف 
المعجمات والمهمالت، فأخــذت عنه الحكم في الطيور والدواب على غيــر تصنيفه، وألفته مخالفاً 
لتأليفه، وجعلته أبواباً، وفصلت ُكلّ باب منه أذكارًا وأقواالً، ســميته «إيضاح البيان فيما يحل ويحرم 

من الحيوان»»(3).
وليــس عمل أبي نبهان الذي نحن بصدد الحديث عنه في كتــاب الدميري كعمل اإلمام الكدمي 
في كتاب األشراف البن المنذر النيســابوري؛ فإن الكدمي علق على األقوال فقط وترك صيغة تأليف 
الكتاب على حالها. أما الشيخ أبو نبهان فقد اعتمد على «حياة الحيوان» في ذكر الدواب والحشرات 
ا صنعة التأليف فقد اعتمد على نفســه، كما ذكر ذلك في النّص الذي  والطيــور وأحكامها فقط، أم

ى مؤلفه هذا بـ «إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان». نقلناه سلفاً، وسم
كان الشــيخ في هذا الكتاب يعتمد على نظره واجتهاده في ترجيــح األقوال، حيث قال: «ورددت 
حت ما صح معي من صحيح قوليه، وأكثر ما قلته في هذا  فيه عليه ما لم يخرج عندي صّحته، وصح

المصنف بنظر فكري، ورأي عقلي، وقياس شرعي»(4).

طبــع هذا الكتاب بالقاهرة بالمطبعة األميرية ســنة 1374هـ ، ثُم صوّر بمطبعة محمد علــي صبيح في ميدان األزهر بالقاهرة   (1)
أيضاً في جزأين، وتوجد منه نسخة لدينا من تلك الطبعة.

ليس المقصود كتاب الحيوان للجاحظ، وإنما ما ذكرناه سابقا.  (2)
نقلت هذه الفقرة من النص المحقق من الشــيخ ســعيد بن محمد بن مصبح الغريبي خريج معهد العلوم الشــرعية، وال يزال   (3)

أَنهُ طبع سنة 1999م َعلَى نفقة محققه وهو متداول ِفي األسواق (المراجع). مخطوطا، ص 34 - 35. الصحيح 
انظر: مقدمة كتاب «إيضاح البيان»، ص 72 (مصدر سبق ذكره).  (4)
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فهذا دليل دامغ ونّص قاطع على أن قصد الشــيخ أساســا من تأليف هــذا الكتاب بيان األصّح 
المطابق لألصول من األقوال الواردة عند الدميري، واألرجح المعتمد على االجتهاد وصحيح القياس 

عنده، من غير ما ورد من تلك األقوال.

وسوف نقدم للقارئ الكريم فيما يلي نماذج من تلك االجتهادات:

قال في حكم بيع األســد بعدما ذكر الدميري الحكم: «قال أبو نبهان: قد قيل: إنه ال يجوز بيع 
السباع مطلقا في قول أصحابنا، واألســد من جملة السباع، ويعجبني إذا ثبت حلّه على رأي من يرى 
حلّه أن يجوز بيعه وشراؤه، ِلمعنى االنتفاع بلحمه وشــحمه ومسكه وشعره، ال القتنائه على معنى من 
يقول بحله، وغير مســتحيل ثبوت البيــع على القول المبيــح ألكله. ويعجبني أن ال يكــون البيع فيه 
مــردودا ِإال القتنائه، وعلى قول من يقول بتحريمه وتحريم االنتفــاع به، وعلى معنى قول يقول بذلك 

فالبيع فيه مردود...»(1) إلى آخر ما قال.

وقال في الكلب بعد ما ذكر الدميري أقوال أصحاب المذاهب فيه: «قال أبو نبهان: قد قيل: إن 
الكالب حرام بجميع أنواعها، وذلك معي اســتخراجا من نهي النِبــّي ژ عن أكل ُكلّ ذي ناب من 
د بعض المسلمين في الكلب ما لم يشــدد في غيره من ذوات الناب،  الســباع(2) ال ِمن غيره، وشــد
ى من أن يدخل في جملة قول من يقول: إن جميع ذوات الناب من السباع حالل، وقال  ولعله ال يتعد
د بن ســعيد يذهب إلى ترجيح هذا  من قال: مكروه، وكأني أرى الشــيخ المشــهور أبا ســعيد محم
القول، وهو الراجح معنا». ثُم قال: «والكالب ُكلّها نجســة... ِإال الكلــب المعلم فإنه مختلف فيه، 
وفي ســؤره في معنى طهارته ونجاســته، فقيل: بنجاســته، وقيل: بطهارته، واألّول أرجح وأصح في 

النظر وأبعد من الشبهة»(3).

ن يجيز أكل الســباع ِإال إذا أراد اآلكل أن  على أن الشــيخ أبا نبهــان كان ِمم وفي هذا ما َيُدل
يتنّزه عن ذَِلَك، حيث حمل النهي على التنزيه، مؤّيدا في ذلك اإلمام أبا ســعيد وتابعهما على ذلك 

نور الدين السالمي في منظومته أنوار العقول حيث قال:
لألعـدل خالفـنــــا  يِجـــز  ممــــا نـــرى وميلنــــا لـألهــــزلولـــم 
رأوفي غير مـا قــــد حـكـم الحاكم أو فيـمــــا  كافــــر  خــــالف  كان 
وإن حكـمـــت فاقصـــدن األعــــدالأو مـــن طريق الزهـــد كان أفضال

مصدر سابق:، ص 119.  (1)
رواه الربيع ِفي جامعه، رقم 387. والبخاري في صحيحه، رقم 5210، ومسلم في صحيحه، رقم 1934.  (2)

تحقيق: إيضاح البيان، ص 83.  (3)
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قـد للســـبـاع  األكـل  مثــــل  رأيــــت حـلـهـــا وإن نــهـــــى وردوذاك 
األدب ســــبيــل  عـلــــى  المذهب(1)حمـلـتـــه  إمـــام  اختـــار  ما  كمثل 

فقد أدى الشيخ نور الدين اجتهاده في األدلة على ما قال الشيخ اإلمام أبو سعيد الكدمي الذي 
مة أبي نبهان فحكاه عن أبي  الشيخ السالمي لم يطلع على قول العال أطلق عليه إمام المذهب، ولعل

سعيد فقط.

وفي تعليق لطيف وترجيح واضح واســتخراج بديع للشــيخ أبي نبهان في مســألة عدم دخول 
المالئكة بيتا فيه كلب أو صــورة بعدما ذكر كالم الدميري، وآراء العلمــاء في ذلك، وبعدما نقل 
كالم النووي الذي اســتظهر فيه العموم في عــدم دخول المالئكة بيتاً فيه كلــب أو صورة، وأنهم 
يمتنعون من الجميع إلطالق األحاديث؛ قال أبو نبهان: «أحســب أَنهُ قيل: إن المالئكة ال تدخل بيتا 
فيــه كلب وال صورة، وال يخــرج على العموم في جميــع الكالب والصور معــي، ومعي أن ذلك في 
الصــور المحرمة التي تخرج بمعنى الصلبان وما أشــبهها من الصور المحرمــات، وذلك في غير 
ا ال يستطاع  الدراهم المضروبة فيها الصور المحرمة، من ضرب أهل الشــرك وعبدة األوثان، ِمـم
إخراجها منها ِإال بكســرها وخرابها... وال أحســب أَنهُم يمتنعون من دخول بيــت من في بيته كلب 
صيد أو حماية وحراســة، ال غنا له به عنه وال بد له منه، إذا كان مؤمناً صالحاً ال يستقيم عندي 

في هذا إال هذا»(2).

ثُم علق الشيخ على هذا الحديث المروي عن ابن عباس ^ الذي ذكر فيه نزول المالئكة ليلة 
القدر، َوأَنها ال تدع بيوت المؤمنين ِإال عشــرة بيوت منها: بيت فيه كلب وصورة، حيث اســتثنى ابن 
عباس كالب الصيد والماشــية بما نصه: «وكفى دليًال على صحة ما ذهبــت إليه من التأويل لقول 
الرسول ‰ : ِإنهُ «ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب» أَنهُ يخرج في غير كلب الحماية والصيادة ما 
روي عن النِبّي ژ أيضاً في الترخيص في اقتناء كلب الغنــم والصيد، لمعنى الحاجة إليهما، وقلة 
الغناية عنهما. ثُم قال: «ومن المحال أن ينهى النِبّي ژ عن شــيء أو يبيح َشــيئاً ِإال عن أمر اهللا 
تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى في سورة النجم: ﴿ + , - . ❁ 0 1 2 3 4 ❁ 6 7 
8 ❁ : ; > ﴾ [النجم: 3 - 6]. ثُم قال: «ومن الضالل القول في أن اهللا يبيح فعل شيء ويعاقب 
فاعلــه في دار الدنيا أو فــي دار اآلخرة، ال يجوز هــذا على اهللا؛ ألَن اهللا حكيــم، وهذه أفعال غير 
الحكيــم، تعالى اهللا عن ذلك وعز، وحرمان المالئكة على المرء من العقوبات العاجالت لمن تفكر 

الســالمي: مشارق األنوار شــرح منظومة أنوار العقول، ص 109 - 110، ط. دار الحكمة، ســوريا، 1995م، بتعليق سماحة مفتي   (1)
عام السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

تحقيق: إيضاح البيان، ص 111.  (2)
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واعتبــر». ثم قال: «وما احتــج به النووي وحكاه مــن القول: إن جبريل ‰ امتنــع من دخول بيت 
رسول اهللا ژ ألن تحت ســريره جرو كلب، وله فيه عذره، وعذره إن لم يعلم به فغلبة الظنّ، معي 

أن هذا غير صحيح وباهللا التوفيق»(1).
وتعليقاً على ذلك أقول:

مــة أبا نبهان أجاز اقتناء الكالب للمنفعة، مثل: كلب الزرع والضرع والحراســة،  ًال: إن العال أَو
وأنه غير داخل في عموم النهي، لتخصيصه بحديث آخر.

ثانياً: ليس المقصود بالصور جميــع الصور، َوِإنَما الصلبان والتماثيل ال الصور المســكوكة أو 
ت به البلوى، فهذا مستثنى من العموم ألجل المنفعة. ا عم التي تزول بضياع ما نسجت فيه ِمـم

ثالثاً: إن المالئكة ال يمكن أن تمتنع عن بيت مؤمن أو مؤمنة فيه كلب صيد أو حراســة، فهذا 
من العقوبة الدنيوية، ومن العبث أن يرخص الشارع الحكيم في شيء ثم يعاقب عليه.

رابعاً: إذا جــاء عن النبي ژ أمر أو نهي أو ترخيص، َفِإنَما هو عن اهللا تعالى، لكونه ال ينطق 
ِإال بوحي من اهللا، وحاشا هللا أن يعاقب على ذلك.

خامساً: لم يقتنع برواية النــووي المتناع الملك جبريل عن دخول بيــت النبي ژ لوجود جرو 
تحت السرير، بل قال: ِإن ذلك غير صحيح.

سادساً: ظهرت براعة الشــيخ أبي نبهان في اجتهــاده الفقهي في هذه المســألة، وعدم تقليده 
لغيره من الفقهاء.

وأنت ترى ـ أيها القارئ الكريم ـ أن المســألة ال تحتاج إلى زيــادة منا في حق أبي نبهان في 
المســائل االجتهادية التي يجد الشــيخ فيها َمجاالً للنظر واالجتهاد، وقد رأيــت فيما نقلناه عنه في 

مسألة اقتناء الكلب للمنفعة.
وكذلك ما قاله في ســياق الحديث عنه في مسألة ضمان ما أتلفه الكلب المشار إليه في ثبوت 
الضمان حيث قال ما نصه: «وإن قتل إنســانا مارًا في موضع مباح للمرور، أو قاعدًا في موضع مباح 
للقعــود أو واقفا في موضــع مباح للوقوف، أو داخــًال عليه بإذن بعد الحجة عليه فــي صرفه، فعليه 
ضمانه في النظر االعتباري، والرأي الفكري، والقياس الشــرعي والعقلي عندي ومعي، ِإال أن يكون 

من المحاربين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض....»(2) إلى آخر ما قال.

تحقيق: إيضاح البيان، 110 - 113.  (1)
المصدر السابق، 124.  (2)
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ة علــى صاحب الكلــب إذا ما اعترض المــارة وآذى  فتراه أوجــب الضمان إذا أقيمــت اْلـُحج
الجالسين والداخلين، إذ إن الخطأ مضمون عنده في ذلك بموجب القياس والنظر واالجتهاد.

وكثيرًا ما كان يقيس المســائل على بعضها البعض كقوله: أعجب إلــّي، ويعجبني، وعلى قياس 
قوله، وفــي القياس، وفي القيــاس العقلي، وعلى قياد قولــه، وعلى ما يوجب النظــر، وعلى قياس 

قولهم، والعلّة تقتضي أن يكون مثله، وهو المستحسن عندي لما له من نظائر، وهكذا.
ويكفي ما ســقته من مثال ِلما يعقّب عليه الشيخ أبو نبهان في قسم الســباع من «كتابه إيضاح 
البيــان» على الدميري فيصححــه أو يضعفه أو يعارضــه، أو يزيد عليه، وكذلك ما اســتخرجه من 

أحكام اجتهادية واقعية عقلية.
أما القسم الثاني من الكتاب: وهو ما احتوى على الحشرات والطيور فيعجبني أن أورد مثاال 
واحدا في النمل قال الدميري: قال: «ومن الكتاب يكره أكل ما حملت النمل بفيها وبقوائمها، ِلما 
روى الحافــظ أبو نعيم في الطّب النبــوي عن صالح بن جواب بن جبير عــن أبيه عن جده «أن 
رســول اهللا ژ نهى أن يؤكل ما حملت النمل بفيها وبقوائمها»، ويحــرم أكل النمل لورود النهي 

عن قتله».
قــال أبو نبهان معقباً على ذلك: «ال أعلــم وجه الحجر عن أكل الذر ِإال مــن فور الكراهة، إذ 
ال أعلم أني أجد فيه تحريما بكتاب وال سنة وال إجماع، وال قيل ذلك في الرأي فيما نعلم، وما حكوه 
من كراهة أكل ما حملت النمــل بقوائمها أو بفيها فال أحطه عن رتبــة الصحيح البتة؛ ألَن الكراهة 

غير التحريم واهللا أعلم»(1).
أما في المشروبات فيكفي ما أوردناه في المبحث األَول(2) من تحليله لشرب القهوة التي تواردت 
مة أبو نبهان فاجتهد في ذلك، فلم ير للتحريم  جاء العال ن ســبقه في تحريمها ثُم أقوال الفقهاء ِمم

مساقا بل أنكر هذا القول، وقال بحلها، ثُم تابعه شيوخ العلم في زمانه وبعده على ذلك.
ا في أســماك البحر فيكفي أن أنقل نّصاً من كالمــه رّدا على ما أورده الدميري، وأكثر  َوأَم
فيه نقل األقوال في ذبح الســمك وأكله وأكل ما فيه، وقطعه حيا إلى غير ذلك، حيث قال: «ال 
أعلم اختالفا بين أهل العدل أن أكل الســمك حالل على أي حال كان، وبــأي حال كان في ُكلّ 
حال، وبكل حال وعلى ُكلّ حال، ِإال أَنهُ يكره أن يلقى في النار حيا هذا هو اْلـَحقّ العدل وغيره 

خبيط»(3).

تحقيق: إيضاح البيان، الجزء الثاني ِلمحققه حمد بن خميس الصبيحي، مخطوط.  (1)
انظر: ص 225 من هذا المجلد.  (2)
تحقيق: إيضاح البيان، 499/2.  (3)
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وعلى ُكلّ حال فالشيخ ناقد بصير وعالم خبير بمخارج األقوال ومداخلها، ومجتهد كبير يفند 
صحيحها من ســقيمها، كان فلتة في ذلك الزمن الخالي من كبــار المجتهدين في ُعمان، وكتاب 
 ا كانت المكتبة الُعمانية في حاجة إليه، وقد ســد اإليضــاح الذي نقلنا منه هذه النصــوص، ِمـم
مة أبو نبهان من اجتهادات واســتخراجات تتناســب مع  فراغا كان موجودا، وذلك ِلما أورده العال

قواعد المذهب.
وباهللا التوفيق.
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الفتوى منصــب عظيم األثر، بعيد الخطــر؛ فالمفتي ـ كما قال اإلمام الشــاطبي ـ: قائم مقام 
النِبّي ژ ، فهو خليفته ووارثــه، «العلماء ورثة األنبياء»، وهو نائب عنه فــي تبليغ األحكام، وتعليم 
األنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشــريعة.. قائم 
مقامه في إنشاء األحكام في المستنبط منها بحســب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه ـ كما قال 

الشاطبي ـ شارع، واجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخالفة على التحقيق.
واعتبر اإلمام أبو عبد اهللا بن القيــم المفتي ُموقعاً عن اهللا تعالى فيما يفتي به، وألف في ذلك 
كتابه القيم المشــهور «إعالم الموقعين عن رب العالمين» الذي قال فــي فاتحته: «إذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله، وال يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب الســنيات، 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والســماوات؟!». وقد عرف الســلف @ للفتوى كريم مقامها، 
وعظيم منزلتها وأثرها في ديــن اهللا وحياة الناس، ومن هذا تهيّبهم للفتــوى، وتريثهم في أمرها، 
وتوقفهم في بعض األحيان عن القــول، وتعظيمهم ِلمن قال: «ال أدري» فيما ال يدري، وإزراؤهم على 

المتجرئين عليها من دون اكتراث، استعظاماً منهم لشأنها، وشعورًا بعظم التبعة فيها.
وأّول الناس في ذلك الصحابة؛ فكان كثير منهم ال يجيب عن مســألة حتى يأخذ رأي صاحبه، 
مع ما رُزقوا من البصيرة والطهارة والتوفيق والسداد، كيف ال، وقد كان النِبّي ژ يسأل أحيانا فال 
يجيب حتى يسأل جبريل؟ وكان الخلفاء الراشدون ـ مع ما آتاهم اهللا من سعة العلم ـ يجمعون علماء 
الصحابة وفضالءهم عندما تعرض لهم مشكالت المســائل، يستشيرونهم، ويستنيرون برأيهم، ومن 

هذا اللون من الفتاوى الجماعية نشأ اإلجماع في العصر األول.
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وكان بعضهــم يتوقف عن الفتوى فال يجيــب ويحيل إلى غيره أو يقــول: ال أدري. قال عتبة بن 
مسلم: َصحبت ابن عمر أربعة وثالثين شهرا؛ فكان كثيرا ما ُيسأل فيقول: ال أدري!(1).

يقول اإلمام النووي في مقدمة كتاب المجموع شــرح المهذب: «اعلــم أن اإلفتاء عظيم الخطر، 
كبير الموقع، كثير الفضــل؛  ألن المفتي وارث األنبياء ـ صلوات اهللا وســالمه عليهم  ـ وقائم بفرض 

الكفاية ولكنه معرض للخطأ ؛ ولهذا قالوا: المفتي موقع عن اهللا تعالى».

وروينا عن ابن المنكدر قال: «العالم بين اهللا تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم». 

وروينا عن الســلف وفضالء الخلف من التوّقف عن الفتيا أشــياء كثيــرة معروفة، نذكر منها 
أحرفا تبركا.

وروينــا عن عبد الرحٰمن بن أبــي ليلى قال: «أدركُت عشــرين ومائة من األنصــار من أصحاب 
رســول اهللا ژ ُيســأل أحدهم عن المســألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى 
 أن أخاه كفاه إياه، وال يســتفتى عن شيء ِإال َود ل».  وفي رواية: «ما منهم من يحدث بحديث  ِإالاألَو

وّد أن أخاه كفاه الفتيا».   

 وعن ابن مسعود وابن عباس @ : «َمْن أفتى عن كل ما ُيسأل فهو مجنون».

د بن عجالن: «إذا أغفل العالم» ال أدري «أُِصيبت مقاتله».  وعن ابن عباس ومحم

وعن الشعبي والحسن وأبي َحِصين ـ بفتح الحاء ـ التابعيين قاال:  «إن أحَدَكم ليفتي في المسألة 
ولو َورََدْت على ُعَمر بن الخطاب ƒ لجمع لها أهل بدر».

وعن عطاء بن الســائب التابعي: «أدركُت أقواماً ُيسأل أحدهم عن الشــيء فيتكلم وهو يرعد». 
وعن سفيان بن عيينة وسحنون: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما». 

ـ ، فقيل له، فقال: «حتى أدري أن الفضل في  وعن الشــافعي ـ وقد سئل عن مســألٍة فلم يجب 
السكوت أو في الجواب». 

وعن األثرم: ســمعُت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: «ال أدري»، وذلك فيما عرف األقاويل فيه.  
وعن الهيثم بن جميل: «شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثالثين منها: 

«ال أدري». 

الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، 201/4، وإعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم، 9/1، الفتوى بين االنضباط   (1)
والتسيب للدكتور يوسف القرضاوي.
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وعن مالك أيضاً أَنهُ رُبَما كان ُيسأل عن خمسين مسألة فال يجيب في واحدة منها، وكان يقول: 
 ة والنار، وكيف خالصه، ثُممن أجاب في مســألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفســه على اْلـَجن»
يجيب».  وسئل عن مســألة فقال: «ال أدري»، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: «ليس في 

العلم شيء خفيف». 

وقال الشــافعي: «ما رأيُت أحدًا جمع اهللا تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت 
منه عن الفتيا». 

وقال أبو حنيفة: «لوال الفَــَرُق ـ الخوف ـ من اهللا تعالى أن يضيع العلــم ما أفتيُت، يكون لهم 
المهنأ وعلي الوزر».  وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 

قال الصيمري والخطيب: «قل من حرص على الفتيا، وسابق إليها، وثابر عليها، إال قل توفيقُه، 
واضطرب في أموره، وإن كان كارهــا لذلك، غير مؤثر له ما وجد عنــه مندوحة، وأحال األمر فيه 
على غيره، كانــت المعونة له من اهللا أكثــر، والصالح في جوابــه أغلب». واســتََدال بقوله ژ في 
الحديث الصحيح:  «ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير 

مسألة أُِعنَت عليها»(1).

هذا عن اإلفتــاء بصفة عامة، أمــا اإلفتاء في قضايا النــوازل فإنه أعظم خطرا، وأشــد أثرا؛ 
فالمفتي يســير في طريق غير معبد، وواقع يشتبك فيه السياسي واالجتماعي واالقتصادي مع الفقهي 
والشرعي، وال بد من التريث؛ حيث إن العجلة مدمرة هنا، بخاصة إن كان األمر يتعلق بفتاوى األمة 
ال بفتاوى األفراد؛ فبهذه الفتوى ُتحل دماء أو ُتحرم، وُتستباح حرمات أو تصان؛ فعلى المفتي التأني 
والتدبر والتشاور للوقوف على األمر بكافة جوانبه، ومعرفة مآالت الفتوى، وكثيرًا ما نردد أن قضايا 
كثيرة من قضايا األمة ال يصلح لهــا الفرد مهما كان علمه غزيرًا وعقله رشــيدًا وبصره حديدًا؛ بل 
ال بد من أن يجتمع عليها عدد من العلماء من تخصصات متعــددة ينضجونها بالنقاش والحوار، ثم 
يأتي الفقيه أو مجموعة من الفقهــاء بعد أن يعوا الواقع ويعلموه من كل جوانبه ليصدروا فتواهم في 

هذه المسألة.

وهذا بحث أردت أن أسجل فيه خبرة موقع (إســالم أون الين)؛ حيث إنه من أوائل المواقع التي 
قّدمت الفتوى على اإلنترنت منذ عام 1999م، وحتى كتابة هذه الســطور، وقد كنت شاهدا على هذه 
الخبرة ومشــاركا فيها طوال هــذه الفترة، وألن المجال ال يتســع لرصد هذه الخبــرة بكل جوانبها 

اضطررت إلى اختيار بعض النماذج التي عالجناها خالل هذه الفترة الماضية.

المجموع شرح المهذب، 72/1 - 73.  (1)
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وقد قسمت البحث إلى سبعة مباحث:
المبحث األول (تمهيد) ويتناول:

تعريف الفتوى لغة واصطالحاً. ـ  1
تعريف النوازل لغة واصطالحاً. ـ  2
منهج إسالم أون الين في تقديم الفتوى. ـ  3
آداب المفتي والمستفتي. ـ  4
ضوابط اإلفتاء في قضايا النوازل. ـ  5

المبحث الثاني: نماذج من فتاوى النوازل في العبادات:
استحالة النجاسة (األدوية ومستحضرات التجميل، مياه الصرف الصحي، أطعمة بها شحوم  ـ  1

الخنزير).
إمامة المرأة للمسلمين في صالة الجمعة. ـ  2

المبحث الثالث: نماذج من فتاوى النوازل في المعامالت المالية
فتاوى المسابقات. ـ  1
التسوق الشبكي. ـ  2
التعامل مع البنوك الربوية: بين تحريم المجامع الفقهية وإباحة األفراد. ـ  3
التأمين والمعامالت المصرفية. ـ  4
إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحديثة. ـ  5

المبحث الرابع: نماذج من قضايا النوازل في األحوال الشخصية:
بقاء المسلمة التي أسلمت دون زوجها مع زوجها. ـ  1
صور مستحدثة من النكاح (زواج المسيار ـ الزواج السري ـ زواج األصدقاء...). ـ  2
الخطبة والزواج عن طريق اإلنترنت. ـ  3

المبحث الخامس: نماذج من قضايا النوازل في الحدود والجنايات
حوادث النقل الجماعي وكيفية دفع الدية. ـ  1
اختطاف الرهائن والطائرات. ـ  2

المبحث السادس: نماذج من قضايا النوازل في القضايا الطبية
رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض. ـ  1
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نقل األعضاء وزراعتها. ـ  2
استئجار األرحام والتلقيح الصناعي خارج الرحم. ـ  3
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الفتوى لغة: اســم مصدر بمعنى اإلفتاء، والجمع الفتاِو والفتاوي. يقال: أفتيته َفتْوى وفتيا، إذا 
أجبته عن مســألته. والفتيا: تبيين المشــكل من األحكام. وتفاتوَا إلى فالن: تحاكموا إليه وارتفعوا 
إليه في الفتيا. والتفاتي: التخاصم. ويقال: أفتيت فالنا رؤيا رآها، إذا َعَبَرتها له، ومنه قوله تعالى 

حاكيا عن ملك مصر: ﴿  Ì Ë Ê É È ﴾ [يوسف: 43].
 g f e d  ﴿ :واالستفتاء لغة: طلب الجــواب عن األمر المشكل، ومنه قوله تعالى
h ﴾ [الكهف: 22]. وقد يكون بمعنى مجرد الســؤال، ومنه قوله تعالى: ﴿ ] \ [ ^ 

_ ` a ﴾ [الصافات: 11]، قال المفسرون: أي اسألهم.
والفتوى في االصطالح: تبيين الحكم الشــرعي عن دليل لمن ســأل عنه، وهذا يشمل السؤال 

في الوقائع وغيرها.
والمفتي لغة: اســم فاعل أفتــى؛ فمن أفتى مرة فهــو مفٍت، ولكنه يحمل في العرف الشــرعي 
بمعنى أخص من ذلك، قال الصيرفي: هذا االســم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، وَعِلم ُجَمل 
عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن واالستنباط، ولم يوضع لمن َعِلم مسألة 

وأدرك حقيقتها؛ فمن َبلَغ هذه المرتبة سّموُه بهذا االسم، ومن استحقه أفتى فيما استُفتي فيه.
وقال الزركشي: المفتي من كان عالما بجميع األحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل، وهذا 

إن قلنا بعدم تجزؤ االجتهاد(1).

البحر المحيط، 358/2.  (1)
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فقه النوازل: مركب إضافــي من كلمتين: كلمة (الفقــه)، وكلمة (النــوازل)، والفقه هو الفهم 
العميق. واصطالحا: العلم باألحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية.

والنوازل: جمع نازلة، والنازلة هي الشــيء الذي حل، وقد أصبح اسما على الشدة من شدائد 
الدهر كما يقول الشاعر:

الفـتـى بهـــا  يضيُق  نازلـــِة  الـمخرُجولُرب  فيهـــا  اهللا  وعنـــد  ذرعـــا 
وتطلق عند الحنفية على الفتاوى والمسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون في المذهب، 

. ƒ ولم يجدوا فيها شيئاً عن أهل المذهب المتقدمين من أصحاب أبي حنيفة
وعند المالكية: يراد بهــا القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضــاء، ومن هنا أتى كتاب أبي 

الوليد القرطبي (ت 606هـ) (المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل األحكام).
واشتهر عند الفقهاء: إن النوازل هي المسائل الجديدة التي تتطلب اجتهادًا وبيان حكم.

ا ســبق أن فقه النوازل هو معرفة األحكام الشــرعية للوقائع المســتجدة  ويمكننا أن نخلص ِمـم
الملحة(1).

فالنوازل ال بد أن تتوافر فيها شروط ثالثة:
ًال: إنهَا واقعة بالفعل وليست متخيلة، كمن يســأل اآلن عن أحكام الزراعة على سطح القمر،  أَو
وهل يصدق عليها أحكام إحياء األرض الموات أم ال؟ فهذه مســألة لــم تحدث، ووقوعها صعب اآلن 
وإن لم يكن مســتحيال؛ فإن وقعت اجتمع لهــا العلماء في ضوء المعلومات والمســتجدات الموجودة 

واجتهدوا فيها رأيهم.
وهذا ال ينافي أن يكون الفقه سباقا إلى المسائل التي أصبحت قريبة الحدوث أو متوقعة، مثل: 
أحكام االستنساخ التي نجحت في النباتات والحيوانات ولم تنجح على اإلنسان حتى اآلن، لكنها قد 
تقع في وقت قريب، وهــذه تحتاج إلى اجتهاد يتناول حكم االستنســاخ، وحكم مــا يترتب عليه من 

قضايا النسب والميراث وغير ذلك.
ثانياً: أن تكون ملحة؛ أي تتطلب حكماً فقهياً في أقرب وقت، وإال فات وقتها؛ فكثير من الفتاوى 
التي تتعلق باإلجهاض مثال تتطلب حكماً فقهياً سريعاً؛ ألن عامل الزمن يؤثر في الحكم الفقهي عند 
مــن يجيزون اإلجهاض قبل األربعين يوما األولى أو قبل المائة وعشــرين يوما، وكذلك معرفة بداية 

ينظر: فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية: محمد بن حسين الجيزاني، ص 18 - 26، ط1427/2هـ / 2006م.  (1)
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الشهور القمرية ونهايتها، وتحديد يوم عرفة وغير ذلك من األحكام التي تتأثر بعامل الزمن.
ة؛ فإن كانت قديمة وأفتــى فيها العلماء من قبل لــم ُتعد نازلة، لكن  ثالثاً: أن تكون مســتجد
ة هنا رُبَما ال يأتي من المســألة نفســها لكن يأتي من تغير الزمان والمكان واألحوال،  مصدر الجد

وهذا يؤثر في تغيّر األحكام.
ما يقدمه إسالم أون الين من الفتوى: -
رصد خبرة الفتوى في الموقع: بــدأت خدمة الفتوى مع بداية الموقــع في أكتوبر 1999م،  -

ت اإلجابة على ما يزيد على 500000 (خمســمائة ألف) فتوى خالل الســنوات السبع  وقد َتم
الماضية، تتقسم هذه الفتاوى إلى ما يلي:

أوال: فتاوى البنك الدائم: وفيه 13000 فتوى مصنفة بحســب الموضوع واسم المفتي، ويمكن 
للمستخدم أن يبحث بأي كلمة في العنوان أو النص، كما يمكنه البحث من خالل اسم المفتي، وهذا 
البنك يضم الفتاوى التي ســألها الناس خالل هذه الفترة، وأيضاً كتب الفتوى المعاصرة، مثل: ما 
كتبه فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي، والشــيخ جاد الحق، والشــيخ عطية صقر، وبعض ما كتبه 
الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، وسماحة الشيخ الخليلي وغيرهم، سواء كانت فتاوى 
ُمجتهدين أفــرادًا أو فتاوى مجامع فقهية، مثل: مجمع الفقه الدولي بجــدة، والمجمع الفقهي بمكة، 
ومجمع البحوث اإلســالمية بمصر، والمجلس األوروبــي للبحوث واإلفتاء وغير ذلــك من فتاوى دور 

اإلفتاء في العالم اإلسالمي.
ويستطيع المســلم العادي الحصول على فتاواه من خالل البحث في موضوعات البنك المصنفة 
بحســب ترتيب أبواب الفقه من خالل شــجرة فقهية، تصنف فيها المسائل بحسب موضوعها األصلي 

من عبادات ومعامالت وأحكام أسرة وغيرها، وبحسب موضوع فرعي مثل الطهارة والغسل مثًال.
ويســتطيع الباحث الحصول علــى مادة متكاملة من خــالل البحث الموضوعي؛ فلدينا عشــرات 
الفتاوى عن السياســة الشرعية، وعشــرات الفتاوى عن التربية الجنســية وآدابها وحدودها وعالقة 

الرجل بالمرأة؛ سواء كانت أجنبية أو مخطوبة أو زوجة أو غير ذلك.
كما يســتطيع الباحث الحصول على مجموعة متكاملة عن فتاوى الحــرب األميركية وأثرها على 
األمة اإلســالمية، وكذلك فتاوى فلســطين والعراق وغيرها من القضايا المثارة في الوقت الحالي، 

باإلضافة لفتاوى العبادات والمعامالت وغيرها.
ثانياً: الفتاوى المباشرة: وقد عقدت ما يزيد على 1000 حلقة للفتاوى المباشرة، متوسط عدد 
الفتاوى في هذه الحلقات 25 فتوى؛ فيكون مجموع الفتاوى 25000 فتوى تقريباً، وتتميز الفتاوى في 
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هذه الخدمة بسرعة الرّد على المســتفتي، لكنها ربما تفتقد إلى شيء من التأصيل والتفصيل لكنها 
تفي بحاجة المستفتي.

وما ُيميّز هذه الفتاوى هو السرعة في تلقي اإلجابة؛ حيث يتلقى السائل اإلجابة خالل دقائق من 
إرسال السؤال، ويستطيع أن يتواصل مع المفتي باالستيضاح أو التعقيب أو غير ذلك.

كما تتميز أيضاً بوضع الســائل على الحكم مباشــرة من دون الدخول فــي تفاصيل كثيرة، قد 
تشغله في بعض األحيان عن الوصول إلى الحكم الشرعي بوضوح.

وتتميز أيضاً هذه الفتاوى بالتواصل مع عدد كبير من المفتين يغطون رقعة واسعة من العالمين 
العربي واإلسالمي؛ فلدينا أكثر من مائة عالم وفقيه يمثلون معظم الدول العربية واإلسالمية.

ثالثاً: فتاوى البنك الموقت: وهذه تمثل النســبة الكبرى في الفتاوى الواردة، وهذه إما مكررة 
أو تحمــل نوعا من الخصوصية يريد الســائل أن تظل محفوظة له، وهي موجــودة لدينا على قاعدة 

بيانات لكنها غير معلنة.
ما تقدمه صفحة الفتوى: وتعنى صفحة الفتاوى بالرد على أســئلة المســتفتين في كل ما  -

يقابلهم من مســائل تعرض لهم في الفقه والعقيدة والتفســير والحديــث، كما تعرض لما 
يقابلهم من مشاكل نفسية أو فكرية ولها مدخل شــرعي، كما تتناول جانب األخالق واآلداب 

من وجهة نظر الشرع أيضاً.
كما تقوم الصفحة بإثارة القضايا الجديدة التي ربما ال يلتفت إليها المستفتون؛ فتقوم بعرضها 
على العلماء والمتخصصين إلبداء الرأي حولها، ســواء كانت في جانب السياســة الشــرعية أو في 

جانب المعامالت المالية الحديثة أو غير ذلك.
تتنوع األســئلة الواردة إلى الصفحة؛ فبعضها يســأل عن المســائل الفقهية القديمة كالطهارة 
والصالة والصيام والزكاة والحج واألحوال الشــخصية وســائر المعامالت المالية وغيرها والحدود 
والجنايات، وبعضها يســأل عن األمور المســتجدة التي تقابل المســلم في البالد (غير اإلسالمية)، 

وبعضها يسأل عن المعامالت المالية الحديثة كسوق األوراق المالية وغيرها.
وتأخذ قضايا اإلنترنت حيزًا معقوالً من هذه األسئلة الواردة كالمراسلة بين الرجل والمرأة عبر 
اإلنترنت والزواج والبيع والشــراء عن طريق اإلنترنت، وغير ذلك من القضايا الحديثة التي أثيرت 

بسبب استعمال الناس لإلنترنت في البيع والشراء والزواج والطالق والتعامل المادي وغير ذلك.
كما تثار عبر الصفحة مسائل العالقة الخاصة بين الزوجين وآداب المعاشرة، خاصة تلك التي 
عرفها المســلمون من خالل احتكاكهم بالغرب؛ ســواء كان االحتكاك مباشــرًا أم عن طريق وسائل 

اإلعالم المسموعة والمرئية.
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يعتمد الموقع منهج الوســطية في تقديم الفتوى للجمهور، ونعني بالوســطية في تقديم الفتوى 
الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتغير، بين الحركة والسكون، وهي التي تأخذ بالعزائم من 

دون التجافي عن الرخص في مواطنها.
وهي التي تطبق الثوابت مــن دون إهمال للمتغيرات، تتعامل مع تحقيق المناط في األشــخاص 
واألنواع، تقيم وزنا للزمــان وال تحكمه في ُكلّ األحيان، تفرق بيــن المتماثالت والمتباينات؛ إعماال 

للحاجات وللمصالح وعموم البلوى والغلبة وعسر االحتراز.
ونعني بالوســطية هنا: المقارنة بين الكلّي والجزئّي، والموازنة بين المقاصد والفروع، والربط 

بين النصوص ومعتبرات المصالح في الفتاوى واآلراء؛ فال شطط وال وكس.
وللتدليل على مفهوم الوســطية فــي الفتوى نقتطف مــن الموافقات القطــوف التالية إذ يقول 
الشــاطبي: «المفتى البالغ ِذروة الدرجــة هو الذي َيحِمُل النــاس على المعهود الوســط فيما يليق 
ة، وال يميل بهم إلى طرف االنحالل. والدليل على صحة هذا  دبالجمهور؛ فال يذهب بهم مذهَب الش
أنه الصراط المســتقيم الذي جاءت به الشــريعة؛ فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلِف الحمُل 
على التوسط من غير إفراط وال تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، 
ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين. وأيضاً: فإن هذا المذهب 

كان المفهوَم من شأن رسول اهللا ژ وأصحابه األكرمين، وقد رد ! التبتل.
ــا أطال بالناس فــي الصــالة: «أفتان أنت يا ُمعـــاذ؟»(1). وقــال: «إن منكم  وقــال لمعاذ لَـم
ْلجة والقصَد القصَد َتبُلُغوا»(3)،  دوا وقارِبوا واغُدوا وُروحوا وشيُء من الد رين»(2). وقال: «َســـد ُمَنف
وقال: «َعَلْيُكم ِمَن الَعَمِل َما ُتِطيُقوَن؛ فإن اَهللا ال يَمل حتى تَملوا». وقال: «أََحب الَعَمِل ِإَلى اِهللا َما 

َداومَ َعَلْيِه َصاِحُبه وِإْن َقل»(4). ورد عليهم الوصال، وكثيرًا من هذا.
وأيضاً: فإن الخروج إلى األطراف خارج عن العــدل، وال تقوم به مصلحة الخلق. أما في طرف 
التشــديد فإنه مهلكة، وأما فــي طرف االنحالل فكذلك أيضــاً؛ ألَن المســتفتي إذا ذُهب به مذهب 

العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى االنقطاع عن السلوك طريق اآلخرة وهو مشاهد.
وأما إذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة.

البخاري، كتاب األذان، باب: من شكا إمامه إذا طول، ح664. مسلم، كتاب الصالة، باب: القراءة في العشاء، ح709.  (1)
البخاري، كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ح88.  (2)

البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، ح5982.  (3)
مسلم، كتاب الصيام، باب: صيام النبي في غير رمضان، ح1958.  (4)
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والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلكة، واألدلة كثيرة(1).
وتقوم وسطية الفتوى على أربع ركائز:

أوًال ـ قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان:
ن له نصيب في تأصيل هذه القاعدة؛ فمن ذلك أنه لم يعط المؤلفة قلوبهم  ِمم ƒ وكان عمر
مع ورود ذلك في القرآن، ورأى أن عز اإلســالم موجــب لحرمانهم. وكذلك إلغــاؤه للنفي في حد 

الزاني البكر خوفا من فتنة المحدود والتحاقه بدار الكفر؛ ألن إيمان الناس يضعف مع الزمن.
ومن ذلك أمر عثمان بالتقاط ضالة اإلبل، مــع ورود النهي عن هذا الفعل؛ وذلك لما رأى من 

فساد األخالق وخراب الذمم، وورّث تماضر األسدية لّما طلقها عبد الرحٰمن في مرض موته..
وأمير المؤمنين علي ƒ يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائال: (ال ُيصلح الناس 

إال ذاك).
وقد وردت هذه القاعدة في مجلة األحكام العدلية بعنوان: (ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان).
غير أن هذه القاعدة ليست على إطالقها؛ فالمأمورات والمنهيات المعلومة من الدين بالضرورة 

ال تخضع لقاعدة التغير بسبب الزمان.
ا القطعيات من األحكام فال تتغير؛ فال يمكن أن تتغير  فالذي يتغير هو األحكام االجتهادية، َوأَم
المواريث بدعوى أن المرأة أصبح لها شأن، وال يمكن أن يتغير تحريم ربا النسيئة في بالد اإلسالم، 

وال تحريم أكل الميتة والخنزير.
وتغير الفتوى ال يكون إال لترجح مصلحة شــرعية لم تكن راجحة في وقت من األوقات، أو لدرء 

مفسدة حادثة لم تكن قائمة في زمن من األزمنة.
واألمثلة في المذاهب كثيرة، منها ما نقله ابن عابدين في حاشــيته من أن المتقدمين من فقهاء 
المذهب يرون بطالن اإلجارَة على الطاعات، ولكن جــاء المتأخرون، وصححوها على تعليم القرآن، 
ثُم جاء من بعدهــم وصححوها على األذان واإلمامة، وذلك للضــرورة، والحفاظ على تعليم القرآن 

وإقامة الشعائر.
 وفي مذهب األحناف أيضاً أن المرأة إذا قبضت معجل المهر، فعليها اتباع زوجها حيث شاء، ثُم
جاء المتأخــرون وأفتوا بخالف ذلك، ورأوا أن المرأة ال تجبر على الســفر مع زوجها إلى مكان إذا 

لم يكن وطنا لها وذلك لفساد الزمان واألخالق(2).

الموافقات في أصول الشريعة ألبي إسحاق الشاطبي، 213/4 - 215، المكتبة التوفيقية.  (1)
إعالم الموقعين، 38/3 - 45.  (2)
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ثانياً ـ قاعدة العرف:
وهذا أصــل مهم من أصول الفتــوى، نطق به العلمــاء؛ حيث قال ابن عابديــن: «ليس للمفتي 
وال للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف»(1). وقال اإلمام القرافي في حديثه عن العرف: 
«وعلى هذا القانــون ُتراعى الفتاوى على طول األيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما ســقط 
أســقطه، وال تجمد على المســطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك 
يســتفتيك ال ُتجِره على عرف بلدك، واســأله عن عرف بلده، وأجره عليه، وافته به من دون بلدك 
والمقرر في كتبك؛ فهذا هو الحق الواضح، والجمــود على المنقوالت أبدا ضالل في الدين، وجهل 
بمقاصد علماء المســلمين والســلف الماضين، وعلى هــذه القاعدة تتخرج أيمــان الطالق والعتاق 
وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقد يصيــر الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحا 

مستغنية عن النيّة»(2).

ثالثاً ـ قاعدة النظر في المآالت:
ا يصب في جداول المصلحة ويسير في دربها قاعدة النظر في المآالت في األقوال واألفعال،  َوِمـم
وقد نص الشــاطبي على أن المفتي عليه أن ينظر في مآل فتواه. وقد فصل اإلمام الشاطبي في هذا 
األمــر، ورأى أن المفتي عليه أن يتمهــل، وأن ينظر ما يؤول األمر في فتواه؛ فقد يكون هناك شــيء 
مشــروع لجلب منفعة، أو لدرء مفســدة، ولكنه له مآل على خالف ما قصد، وقد يكون غير مشروع 

لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك.
 ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ وتأصيل ذلك قوله تعالى: ﴿ | { ~ ے
̧ ﴾ [األنعــام: 108]، وقولــه ژ : «لوال   ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
قومك حديٌث عهدُهم بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم»(3). وقوله في تعليل انصرافه عن قتل 
ث الناس أن محمدا  ـــدا يقتل أصحابه، أخاف أن يتحد ث الناس أن محم المنافقين: «دعه ال يتحد

يقتل أصحابه»(4).
والصحابة @ كانوا يفهمون مقصد الشــارع، ويتصرفون وفقاً لهذا الفهم؛ فهذا أمير المؤمنين 
عمر ƒ يتــرك تغريب الزاني البكر مــع وروده في الحديث؛ حيث قضى ! بجلــده مائة وتغريبه 

رد المحتار على الدر المختار، 434/3.  (1)
أنوار البروق في أنواع الفروق، 176/1 - 177.  (2)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة   (3)
أو مظلوماً. واآلداب، باب نصر األخ ظالماً 

أخرجه البخاري فــي صحيحه، كتاب العلم، باب: من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في   (4)
أشد منه.
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سنة؛ وذلك لما وجد أن التغريب قد يؤدي إلى مفســدة أكبر، وهى اللحاق بأرض العدو، وقال: «ال 
أغرب مسلماً». وقال أمير المؤمنين علي ƒ : «كفى بالنفي فتنة».

ا تولى الملك أّجل تطبيق بعض أحكام الشــريعة، فلّما  لَـم ƒ وأيضاً: فإن عمر بن عبد العزيز
استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله: «أخاف أن أحمل الناس على اْلـَحقّ جملة فيدفعونه جملة، ويكون 

من ذا فتنة»(1).
وهذا اإلمام ابن تيمية حين رأى صاحبا له يكلمه عن التتار يشربون الخمر، وأنه واجب عليه أن 
م اهللا الخمر؛ ألنها تصّد عن ذكر اهللا وعــن الصالة، وهؤالء يصدهم  ما حــرينهاهم، فقال له: «إن

الخمر عن قتل النفوس وسبي الّذرية وأخذ األموال فدعهم»(2).

رابعاً ـ قاعدة تحقيق المناط في األشخاص واألنواع:
وتحقيق المناط في األنواع، واتفاُق الناس عليه في الجملة مما يشــهد له كثير من األدلة، 
من ذلك: ما ورد عن ابن ســيرين أَنهُ قــال: كان أبو بكر ُيخاِفت، وكان عمــُر َيجهر ـ يعني في 
الصالة ـ فقيل ألبي بكر: كيــف تفعل؟ قال: أناجي ربي وأتضرع إليــه، وقيل لعمر: كيف تفعل؟ 
قال: أوِقُظ الوَْســناَن، وأطرُد الشيطان، وأُرضي الرحٰمن. فقيل ألبي بكر: ارفْع شيئاً، وقيل لعمر: 

اْخِفض شيئاً.
وفي الصحيح: أن ناســا جاؤوا إلى النِبّي ژ فقالوا: إنا نجُد في أنفســنا ما يتعاظم أحُدنا أن 
ثوا الناس بما  َم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريُح اإليمان. وقال علّي: «حديتكل
يفهمون، أتريدون أن ُيكذَب اهللاُ ورســوله؟»؛ فجعل إلقاء العلم مقيدا؛ َفُرب مسألٍة تصلُح لقوم دون 

باني: إنه الذي ُيعلُم بصغاِر العلم قبل ِكباره؛ فهذا الترتيب من ذلك. قوم، وقد قالوا في الر
 O N M L K ﴿ ع العلمــاء على هذا األصل؛ كمــا قالوا في قوله تعالــى وقد فر
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

` n m l k j ih g f e d cb a ﴾ [المائدة: 33].
إن اآليــة تقتضي مطلق التخيير، ثــم رأوا أنه مقيُد باالجتهاد؛ فالقتل فــي موضع، والصلب في 

موضع، والقطع في موضع، والنفي في موضع، وكذلك التخيير في األسارى بين اْلَمن والفداء.
موه إلى األحكام الخمسة(3). نن، ولكن قس وه من الس كاِح وَعدريعة األمُر بالنوكذلك جاء في الش

الموافقات، 160/4 - 161.  (1)
الفتاوى الكبرى، 465/4.  (2)

من بحث قدمه فضيلة الشيخ عبد اهللا بن بيه لمؤتمر الوسطية الذي عقد في الكويت 2005، بعنوان معايير وسطية الفتوى.  (3)
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ونستطيع أن نلخص منهج تقديم الفتوى في الموقع في النقاط التالية:
1 ـ التحّرر من العصبية المذهبية، والتقليد غير العلمي للمتقدمين أو المتأخرين: فالموقع 
ال يعتمد مذهبــاً فقهياً واحدًا في ُكلّ فتاويه؛ فليســت الفتــاوى التي تصدر عنــه تعبر عن المذهب 
الشــافعي وحده وال الحنفي من دون غيره؛ بل يأخذ من المذاهب كلهــا، وال يقف عند مذاهب أهل 

السنة بل يأخذ من الفقه اإلباضي والزيدي والظاهري وغيره.
وهو أيضــاً ال يقف عند فقهاء بلد بعينه؛ فيأخذ من فقهاء مصر والشــام والمغرب والخليج بل 
يمتد ليشــمل الفقهاء في بالد الهند وغيرهم الذين يعيشــون في  أميركا وأوروبا وغيرها بحســب 

حاجة السؤال.
يقول فضيلة الشــيخ يوســف القرضاوي فــي مقدمة كتابه (فتــاوى معاصرة): «بحســب العالم 

المستقلّ في هذا الموقف أمور:
(أ) أال يلتزم رأياً في قضية بدون دليل قوي، ســالم من معارض معتبر، وال يكون كبعض الناس 
الذين ينصرون رأياً معيناً ألنه قول فالن، أو مذهب فالن، دون نظر إلى دليل أو برهان، مع أن اهللا 
تعالى يقول: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [البقرة: 11 والنمل: 64]، وال يســمى 
ـ : «ال تعرف اْلـَحقّ  العلم علماً إذا كان ناشئاً من غير دليل. ولقد قال اإلمام علي ـ كّرم اهللا وجهه 

بالرجال، بل اعرف اْلـَحقّ تعرف أهله».
(ب) أن يكون قادرًا على الترجيح بين األقوال المختلفة، واآلراء المتعارضة بالموازنة بين أدلتها، 
والنظر في مســتنداتها من النقل والعقل؛ ليختار منها ما كان أســعد بنصوص الشــرع، وأقرب إلى 
مقاصده، وأولى بإقامة مصالح الخلق التي نزلت لتحقيقها شريعة الخالق. وهذا أمر ليس بالعسير 
على من ملك وســائله من دراســة العربية وعلومها، وفهم المقاصد الكلية للشريعة، بجانب االطالع 

على كتب التفسير والحديث والمقارنة.
(ج) أن يكون أهال لالجتهاد الجزئي: أي االجتهاد في مســألة معينة من المســائل وإن لم 
يكن فيها حكم للمتقدمين؛ بحيث يستطيع أن يعطيها حكمها بإدخالها تحت عموم نص ثابت، أو 
بقياســها على مسألة مشــابهة منصوص على حكمها، أو بإدراجها تحت االستحسان أو المصالح 
المرســلة، أو غــير ذلك مـــن االعتـبــارات والمآخذ الشــرعية. والقول بتجزئــة االجتهاد هو 
الصحيح الــذي اتفق علـيه المحققــون. ومـن أبيـن العبــارات في ذلك مـا قالـــه ابن القيم: 

«االجتهاد حالة»(1).

إعالم الموقعين، 166/4. البحر المحيط 6/ 490. ومقدمة كتاب فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي.  (1)
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2 ـ تغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير:
فالدين يسر ولن يشــاد الدين أحد إال غلبه، والتشديد يجيده كل أحد، وإنما العلم رخصة من 
نة، والتيسير مبدأ أصيل في الشريعة اإلسالمية، ومقصد  ثقة، وبهذا تضافرت األدلة من القرآن والس
أعلى من مقاصد التشريع اإلسالمي؛ فما من حكم من األحكام الشرعية العملية إال والتيسير لحمته 
وسداه، والذي يتأمل التشريع اإلسالمي يوقن بهذه الحقيقة يقيناً ال يخالطه شك وال ريب، وقد قال 
ابن تيمية 5: «وال أحد أحب إليه العذر من اهللا، من أجل ذلك أرســل الرسل مبشرين ومنذرين، 
وال ييســر آِمٌر على مأموريه ويرفع عنهم ما ال يطيقونه ِإال واهللا تعالى أعظم تيســيرا على مأموريه 
د ژ وجد هذا فيها  وأعظم رفعا لما ال يطيقونه عنهم، وكل من تدبر الشــرائع ال سيما شريعة محم

أظهر من الشمس»(1).

نة أن التيسير والتخفيف أََحب إلى اهللا تعالى ورسوله ژ .  ت النصوص من الكتاب والسوقد دل
̄ ﴾ [البقــرة: 185]. ويقول ســبحانه:   ®¬ « ª © ¨ §  ﴿ :يقــول اهللا تعالــى
 U T S R  ﴿ : 8 0 1 2 43 5 6 7 ﴾ [النســاء: 28]. ويقول / ﴿
X W V ﴾ [المائدة: 6]. ويقول الرســول الكريــم: «َخيُر ديِنكم أَْيسُره»(2). وتقول عائشة: 
«ما ُخيَر رســول اهللا ژ بين أمرين إال أََخذ أيســرهما ما لــم يكن إثماً، فــإذا كان إثماً كان أبعد 

الناس عنه»(3). ويقول ژ : «إن اهللا ُيحب أن ُتؤَتى ُرَخُصه، كما يَكره أن ُتْؤَتى معصيته»(4).

ْخصة واختيار التيسير إذا ظهرت الحاجة إليها؛ لضعف أو مرض أو شيخوخة  ويتأكد ترجيح الر
ة َمَشقة، أو غير ذلك من الُمَرجحات. أو لشد

روى جابر بن عبد اهللا قال: «كان رســول اهللا ژ في ســفر؛ فرأى زحاماً ورجال قد ُظلل عليه، 
َفر»(5). أما إذا لم يكن في  الصيام في الس فقــال: «ما هذا؟»، فقالوا: صائم، فقال: «ليس من الِبر
السفر مثل هذه المشــقة فيجوز له أن يصوم، بدليل ما رََوْته عائشة أن حمزة بن عمرو األسلمي قال 
للنبي ژ : «أأصوم في السفر؟»، وكان كثير الصيام، فقال: «إن شئَت فُصْم، وإن ِشْئَت فأفِطْر»(6).

درء تعارض العقل والنقل: 473/8 - 474 بتحقيق محمد رشاد سالم، دار الكنوز األدبية. الرياض/391.  (1)
(رواه أحمد والبخاري في األدب المفرد، والطبراني عن محجن بن األذرع، والطبراني أيضاً عن عمران بن حصين، والطبراني   (2)
ْمحة» (رواه  في األوسط، وابن عدي والضياء عن أنس «صحيح الجامع الصغير: 3309»)، «أحب األديان إلى اهللا الحنيفية الس

أحمد والبخاري في األدب المفرد والطبراني عن ابن عباس).
ُمت فٌَق عليه، كما في اللؤلؤ والمرجان، «1502».  (3)

رواه أحمد وابن ِحبان والبيهقي في الشَعب عن ابن عمر «صحيح الجامع الصغير: 1886».  (4)
ُمتفٌَق عليه ـ اللؤلؤ والمرجان «681».  (5)
ُمتفٌَق عليه ـ المصدر السابق «684».  (6)
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وكان الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيز يقول بشــأن الصــوم والِفْطر للمســافر، واختالف 
الفقهاء: أيهما أفضل، كان يقول: أفضلهما أيســرهما عليه، وهذا قول مقبول، فِمنَ الناس َمن يكون 
الصوم مع الناس أهون عليه من أن َيقضي بعد ذلك والناس ُمفِطرون، وغيره بعكسه، فما كان أيسر 

عليه فهو األفضل في َحقه.
ودعا ! إلى تعجيل الفُطور وتأخير السحور تيسيرًا على الصائم.

ونجد كثيرًا مــن الفقهاء في بعض األحكام التــي تختلف فيها األنظار ُيَرجحــون منها ما يكون 
أيســر على الناس، وخصوصاً في أبواب المعامالت، وقد اشــتهرْت عنهم هذه العبــارة: «هذا القول 

أرفق بالناس!»(1).

3 ـ مخاطبة الناس بلغة عصرهـــم التي يفهمون، متجنبين وعـــورة المصطلحات الصعبة، 
وخشونة األلفاظ الغريبة، متوخين السهولة والدقة:

وقد جاء عن اإلمام علي: «حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن ُيكذب اهللا 
 r q p on m l k j i h g f ﴿ :ورســوله؟». وقــال تعالــى

z y x wv u t s ﴾ [إبراهيم: 4].
ولكل عصر لســان أو لغة تميزه وتعبــر عن وجهته؛ فال بد لمن يريــد التحدث إلى الناس في 

عصرنا أن يفهم لغتهم ويحدثهم بها.
ا يتصل  وال أعني باللغة مجرد ألفاظ يعبر بها قوم عن أغراضهم، بل ما هو أعمق من ذلك، ِمـم

بخصائص التفكير، وطرائق الفهم واإلفهام.
ولغة عصرنا تتطلب عدة أشياء، يجب على المفتي أن يراعيها:

(أ) أن يعتمد على مخاطبة العقول بالمنطق، ال على إثارة العواطف بالمبالغات؛ فمعجزة اإلسالم 
الكبرى معجزة عقلية هي القرآن الذي تحدى اهللا به، ولم يتحد بالخوارق مع وقوعها للنبي ژ ولم 

تعرف البشرية ديناً يحترم العقل والعلم كما يحترمه اإلسالم.
(ب) أن يدع التكلف والتقّعر في استخدام العبارات واألساليب؛ حيث إن جمهور المستفتين ليسوا 
في مستوى واحد من الثقافة والفكر؛ فمنهم األستاذ الكبير، ومنهم الطالب الصغير، ومنهم التاجر، 

ومنهم العامل، وكلهم يجب أن يفهم ويعي، وإفهام المستويات المتفاوتة أمر صعب.
(ج) أن يذكر الحكم مقروناً بحكمته وعلته، مربوطاً بالفلسفة العامة لإلسالم؛ وذلك ألمرين:

من فقه األولويات للدكتور يوسف القرضاوي.  (1)
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ــنة. فالقرآن حين يفتي في المحيض ـ وقد سألوا عنه ـ  ل: إن هذه هي طريقة القرآن والساألَو
يقول: ﴿ z y x w v u t sr q p} | { ~ ے¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: 222]. فأمر النِبّي ژ 

أن يبين لهم أن علة الحكم ـ وهو األذى ـ مقدمة للحكم نفسه، وهو االعتزال.
وفي تقسيم الفيء بين الفئات المستحقة له، ومنهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، يذكر اهللا 
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :تعالى الحكمــة في ذلك فيقــول
 xw v u t s r q p on m l k j i h g f e
z y} | { ~ ے ﴾ [الحشــر: 7]. أي: حتــى ال يكــون المــال متداوال بين طبقــة األغنياء 

وحدهم، ويحرم منه سائر الطبقات؛ فهذا مصدر الشرور، وهو أبرز خصائص الرأسمالية الطاغية.
حتى العبادات الشــعائرية يأمر بها القرآن مقرونة بعلل وأحكام تقبلها الفطر السليمة، والعقول 

الرشيدة(1).

4 ـ اإلعراض عما ال ينفع الناس:
فأسئلة الناس ال تنتهي، وكثير منهم يسأل مسائل أصبحت في ذمة التاريخ، ولم يعد لها وجود 
في الواقع اآلن؛ فربمــا ينغمس الناس في المعاصي إلى آذانهم، وال يســألون عنها، ويســألون عن 
التافه من األمور التي ال صلة لهم بواقعهم وال مســتقبلهم، ومن بين هذه المســائل األلغاز الفقهية 
التــي رُبَما تكون لها فائــدة لتدريب طالب العلم، لكنها ال تفيد الســائل العــادي الذي يريد فتوى 

لمسألة واقعة بالفعل.
أما األســئلة التي يريد بها أصحابها المراء والجدل، أو التعالــم والتفاصح، أو امتحان المفتي 
وتعجيزه، أو الخوض فيما ال يحســنونه، وإثارة األحقاد والفتن بين الناس، أو نحو ذلك؛ فال تدخل 
ا قاله في ذلك اإلمام شهاب الدين القرافي: «ينبغي  في مجال الفتوى التي يحتاج إليها الناس. َوِمـم
للمفتي إذا جاءته فتيا في شأن رسول اهللا ژ ، أو فيما يتعلق بالربوبية، يسأل فيها عن أمور ال تصلح 
لذلك الســائل لكونه من العوام الُجلف، أو يسأل عن المعضالت، ودقائق الديانات، ومتشابه اآليات 
واألمور التي ال يخوض فيها إال كبار العلماء، ويعلم أن الباعث له على ذلك ِإنَما هو الفراغ والفضول 
والتصدي ِلما ال يصلح له، فال يجيبه أصال. ويظهر له اإلنكار على مثل هذا، ويقول له: اشــتغل بما 
يعنيك من الســؤال عن صالتك وأمور معامالتك، وال تُخض فيما عساه يهلكك، لعدم استعدادك له. 
وإن كان الباعث له شــبهة عرضت له؛ فينبغي أن يقبل عليه، ويتلطف به فــي إزالتها عنه بما يصل 

مقدمة كتاب فتاوى معاصرة الجزء اَألول.  (1)
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إليه عقله؛ فهداية الخلق فرض على من ُســئل. قال: واألحســن أن يكون البيــان له باللفظ من دون 
الكتابة؛ فإن اللســان ُيفِهم ما ال ُيفِهم القلم؛ ألنه حي، والقلم موات. فإن الخلق عباد اهللا، وأقربهم 

إليه أنفعهم لعباده، وال سيما في أمر الدين وما يرجع إلى العقائد»(1).

5 ـ االعتدال بين المتحللين والمتزمتين:
وقد ســبق أن قدمنا بأننا نختار المنهج الوســطي في تقديم الفتوى والتزام روح التوسط دائماً، 
واالعتدال بين التفريــط واإلفراط.. بين الذين يريــدون أن يتحللوا من عرى األحــكام الثابتة بدعوى 
مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد، والذين يريدون أن يظل كل ما كان على ما كان من الفتاوى 
واألقاويل واالعتبارات، تقديســاً منهم لكل قديم. يقول اإلمام ابن القيم: «ال يجوز للمفتي أن يشــهد 
ا  ا يعلــم أن األمر فيه كذلك، ِمـم ِمـم مه أو أوجبه أو كرهه ِإال كذا أو حر على اهللا ورســوله بأنه أحل
ن  ا ما وجده في كتابه الذي تلقاه عم اهللا ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته. َوأَم نص
قلده دينه، فليس له أن يشهد على اهللا ورسوله به، ويقّر الناس بذلك، وال علم له بحكم اهللا ورسوله.

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل اهللا كذا، أو حرم اهللا كذا، فيقول اهللا 
له: كذبت. لم أحل كذا، ولم أحرمه.

وثبت في صحيح مســلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رســول اهللا ژ قال: «وإذا حاصرت 
حصناً فســـألوك أن تنزلهم على حكم اهللا ورســـوله، فال تنزلهم على حكم اهللا ورســـوله؛ فإنك 

ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال؟ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»»(2).
ويقــول اإلمام مالك: «لــم يكن من أمر الناس، وال من مضى من ســلفنا الذيــن يقتدى بهم، 
ا  ويعول اإلسالم عليهم أن يقولوا: هذا حالل، وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا، وأحب كذا. َوأَم
 q p o n m l ﴿ :حالل وحرام فهــذا االفتراء على اهللا، أما ســمعت قول اهللا تعالــى
s r... ﴾ [يونس: 59] اآلية؛ ألن الحالل ما أحلّه اهللا ورسوله، والحرام ما حرمه اهللا ورسوله»(3).

6 ـ إعطاء الفتوى حقها من الشرح واإليضاح:
وعندنا الفتاوى قسمان: قســم: يرسل من خالل الفتاوى المباشــرة التي يفتي فيها المفتي من 
الذاكرة من دون بحث وال تدقيق وال توثيق؛ ألَنها فتاوى مباشــرة ينتظرها المستفتي في نفس الوقت 

األحــكام في تمييز الفتاوى مــن األحكام للقرافي، بتحقيــق عبد الفتاح أبي غدة، ص 282، 283، وينظــر مقدمة كتاب فتاوى   (1)
معاصرة الجزء األول باختصار وتصرف.

إعالم الموقعين، ج 4، ص 134.  (2)
مقدمة كتاب فتاوى معاصرة الجزء األول، باختصار وتصرف.  (3)
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الذي يرسلها فيه، وهذه نكتفي فيها ببيان الحكم الشرعي من دون الدخول في التفاصيل والتدليل، 
وغالباً ما تكون مسائل مطروقة بسيطة غير معقدة.

أما القســم الثاني: فهول الذي يرســل عبر الموقع، وتكون اإلجابة عنها خالل عدة أيام، وهذا 
ال بد فيه من التوضيح والتفصيل، وذكر اآلراء الفقهية المعتبرة والترجيح بينها.

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوســف القرضاوي: «والحق أني أعتبر نفسي عند إجابة السائلين 
مفتياً، ومعلماً، ومصلحاً، وطبيباً، ومرشــدًا. وهذا يقتضي أن أبســط بعض اإلجابات وأوسعها شرحاً 
وتحليــًال، حتى يتعلم الجاهل، ويتنبه الغافل، ويقتنع المتشــكك، ويثبت المتــردد، وينهزم المكابر، 

ويزداد العالم علماً، والمؤمن إيماناً.
وال بأس أن أســجل أهم الخطوات التي كنت أتبعها في الشــرح والبيان. وقد أشرت إلى بعضها 

فيما سبق:
(أ) إن الفتوى ال معنى لها إذا لم يذكر معهــا دليلها، بل جمال الفتوى وروحها الدليل كما قال 
شــيخ اإلســالم ابن تيمية. وقد يحوج األمر إلى مناقشــة أدلة المخالفين عند اللزوم في المســائل 

المهمة ليسلم ذهن السائل من تشويش المعارضات.
(ب) ثُم إن ذكر الحكمة والعلة أمر ال يســتغنى عنه، وخصوصاً فــي عصرنا، كما بيّنا ذلك من 
قبل، وإلقاء الفتوى ســاذجة مجردة من حكمة التشريع، وســر التحليل والتحريم يجعلها جافة، غير 
مستســاغة لدى كثير من العقول، بخــالف ما إذا عرفت ســرها وعلة حكمها، وقــد قيل: إذا عرف 

السبب بطل العجب.
ــا أجده نافعاً في أحــوال كثيرة: المقارنة أو الموازنة بين موقف اإلســالم في القضية  (ج) َوِمـم

المسؤول عنها، وموقف غيره من األديان أو المذاهب والفلسفات.
(د) ومن خطتي كذلك التمهيد للحكم المستغرب بما يجعله مقبوال لدى السائلين، وقد ذكر ابن 
القيم أن الحكم إذا كان مما لم تألفه النفوس، وإنما ألفت خالفه؛ فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما 

يكون مؤذناً به، كالدليل عليه، والمقدمة بين يديه(1).
ا يحتاج إليه المفتي كثيرًا ربط الحكم المســؤول عنه بغيره من أحكام اإلسالم؛ حتى  (هـ) َوِمـم
تتضح عدالته، وتتبين روعته؛ فإن أخذ الحكم منفصال عن غيره قد ال يعطي الصورة المضيئة لعدل 

اإلسالم، ومحاسن شرعه.

انظر: إعالم الموقعين، ج 4، ص 163، 164.  (1)
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(و) وقد يحتاج المفتي في بعض األحيان إلى ترك اإلجابة عن سؤال السائل؛ لعدم أهميته.. مثل 
ســؤال بعضهم عن القرآن: أهــو مخلوق أم غيــر مخلوق؟ فهذا ســؤال ال وزن له في هــذا العصر، 
وال حاجة إلى إثارته، وقد مضى زمن أصاب المسلمين من ورائه شر مستطير، ومحنة عظيمة وأوذي 
فيها علماء المســلمين وخيارهم. فإحياء هذه المشــكلة التاريخية ال معنى لــه، وال جدوى منه، إال 
إهدار الطاقات الفكرية لألمة في جدل بيزنطي كما يقولون. فكان األولى بالسائل عن هذا أن يسأل 
عن وجه إعجاز القرآن ـ مثال ـ ليقنع غير المسلمين بأنه من عند اهللا، وأنه تنزيل من حكيم حميد. 
أو يسأل عن بعض قصص القرآن، ليأخذ منها العظة، ويلتمس العبرة والذكرى له، ولكل من كان له 

قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.
 Ô ﴿ أو يسأل عن شيء من أحكام القرآن وتشــريعه، ليرى فيه عدل اهللا بين عباده، ورحمته

Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [المائدة: 50]»(1).

7 ـ المعالجة النفسية للسائل حتى ال يتلقى أوامر اهللا بجفاء وغلظة:
فال بد من هذه المعالجة النفســية للمســتفتي؛ فال يقــف دور المفتي عنــد التحريم والتحليل 
فقط، ولســان حاله يقول للناس: «هذا هو الدين؛ فمن شــاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»! ولكن ال بد 
من التذكير ببركة اتباع الحالل والوقوف عند حرمات اهللا، فال يقترب منها وال يتعداها، وليعلم أَنهُ 
ما ترك شــيئاً هللا ِإال أبدله اهللا خيرا منه، وأن رزقه قد كتب وهو في بطن أمه كما أخبر النِبّي ژ 
يجمع خلق أحدكم في بطن أمــه أربعين يوما نطفة، ثُم يكون علقة مثــل ذلك، ثُم يكون مضغة مثل 

ذلك، ثُم يأمر اهللا الملك بكتابة رزقه وأجله، وشقي أم سعيد.
إن دائرة الحالل قد ضاقت علــى الناس في هذا الوقت، واألصل فيها أَنهَا متســعة كما أرادها 
اهللا. ودائرة الحرام قد اتســعت، واألصل فيها أنها ضيقة كما أرادها اهللا. ولكن اإلنســان عبث في 
هذه الموازين، وقلب هذه الفطرة؛ فأصبح الشــاب الذي يتخرج فــي الجامعة أمامه أكثر من فرصة 
للعمل في الحرام، وال يكاد يجد فرصة واحدة للعمل في الحالل، فهو يســأل عن العمل في البنوك 
الربويــة، والفنادق الســياحية التــي تقدم الخمور والقمار والميســر، ووســائل اإلعــالم الماجنة، 
والقــروض الربوية المحرمــة، وغير ذلك الكثيــر، َوُكلّما الحــت أمامه فرصة للخــروج من طابور 
العاطلين إذا به يصطدم بالشرع حيث ال يجيز له العمل في هذه األماكن؛ ألن الشريعة ُكلّما حرمت 

شيئاً سدت جميع النوافذ الموصلة إليه.
والمفتي مطالب تجاه هؤالء الشباب أن يمهد لهذا كله بزرع الثقة في اهللا في قلوب المستفتين 

مقدمة كتاب فتاوى معاصرة، باختصار وتصرف.  (1)
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حتى ال ينفروا من الشرع، ويقِدموا على الحرام، خاصة أَنهُ في كثير من األوقات ال يستطيع أن يقدم 
البديل الشرعي المناســب؛ ألَن هذا البديل ترفضه األنظمة والقوانين التي يعيش فيها السائل؛ فكل 
البنوك الربوية بغير استثناء ال تعرف في قوانينها وال أنظمتها المرابحة وال المشاركة وال المضاربة، 
وال غيرها من البدائل الشــرعية للقرض الربوي، وبالتالي فذكر هــذه البدائل عبث اآلن في أنظمة 
ال تأخذ بها وال تعترف بأهميتها، وبالتالي فإن عجزنا على أن نقدم له البديل الحالل، فال أقلّ من 

أن نحثه على الصبر واألخذ بالعزيمة حتى يجعل اهللا له من بعد عسر يسرا.

8 ـ  البحث عن البديل الحالل ما أمكن فال نكتفي بأن نحرم على الناس ما يســـألون عنه؛ 
ولكننا نبين لهم البديل الحالل ما أمكن:

ودائرة الحالل في الفقه اإلسالمي أوسع وأرحب بكثير من دائرة الحرام؛ إذ األصل في األشياء 
اإلباحة، ومــن آداب المفتي البحث عن البديل الحــالل ليقدمه بعد الحكــم بالتحريم حتى يذهب 
الحرج عن الناس ويذهب عنهم العنت والمشــقة؛ فمن الفتاوى ما يحّرم على المســتفتى أمرًا كان 
يظن إباحته، أو يريدها ويتمناها لحاجة إليه، أو تعلقه به؛ فينبغي هنا أن يدل على البديل الحالل، 

ما دمنا قد سددنا في وجهه طريق الحرام. وما من شيء حرمه اهللا إال وفيما أحله ما يغني عنه.
فمن ســألنا عن إيداع المال في المصارف (البنوك) بالفوائد الربوية منعناه منها حتى ال يأذن 
بحرب من اهللا ورســوله، ودللناه على المضاربة المشــروعة، وهي أن يشــترك اثنان أو جماعة في 
تجارة أو صناعــة، بعضهم بالمال، وبعضهم بالخبرة والجهد، ويتقاســمون الربح أو الخســارة على 

حسب ما يتفقون.
ومن ســأل عن االســتخارة بفتح الكتاب، أو الخط على الرمل، أو نحو ذلــك.. بيّنا له حرمته، 

ودللناه على االستخارة الشرعية، وهي صالة ركعتين، يعقبها بالدعاء المأثور المعروف.
ومن ســأل عن صيام يوم الجمعة بيّنــا له كراهة إفــراده، ودللناه على اســتحباب صوم يومي 

االثنين والخميس، أو الثالثة األيام البيض من كل شهر.
ومن ســأل عن صرف الزكاة في بناء مســجد في بالد عامرة بالمســاجد، بيّنــا له الحكم 
ودللناه على مصارف أهم منه لألمة؛ مثل: نشــر الدعوة اإلســالمية، والوعي اإلسالمي، ومقاومة 
المخططات الصليبية واليهودية والشيوعية لطرد اإلسالم من الحياة. فهذا هو مصرف «في سبيل 
اهللا» في عصرنا، وهكذا حين نحرم شيئاً أو نمنع من شيء، ندلّ على بديل مثله أو خير منه. وما 
م اهللا شــيئاً يضطر الناس إليه، أو يحتاجون إليه حاجة حقيقية، بل لو اضطروا إلى الحرام  حر
لعــاد حالال، فإنما أحــل اهللا الطيبات وحرم الخبائــث. ولهذا ال يوجد حرام ممنــوع إال وله في 

الواقع بديل مباح بيقين.
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مة ابن  وهذا ما ينبغي للمفتي أن يرشــد إليه ويــدل عليه؛ فذلك من فقهه ونصحــه، قال العال
القيم: «وهذا ال يأتي ِإال من عالم ناصح مشــفق، قد تاجر اهللا، وعاملــه بعلمه؛ فمثاله في العلماء 
مثال الطبيب العالم الناصح في األطباء، يحمي العليل عما يضره، ويصف له ما ينفعه؛ فهذا شــأن 

أطباء األديان واألبدان»(1).
وفي الصحيح عن النِبّي ژ أَنهُ قال: «ما بعث اهللا من نبي ِإال كان حقاً عليه أن يَُدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم». وهذا شأن خلفاء الرسل وورثتهم من بعدهم، 

وكان شيخ اإلسالم يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها.
وقد منع النِبّي ژ بالالً أن يشتري صاعاً من التمر الجيد بصاعين من الرديء ـ سدًا للذريعة 
إلــى الربا في أي صورة من صــوره ـ ثُم أمره أن يبيــع الرديء الذي عنده بالدراهم، ثُم يشــتري 

بالدراهم الجيد الذي يريده؛ فمنعه من المحظور، وأرشده إلى المباح.
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(أ) آداب وشروط المفتي:
ـ أن تكون له نية: فإن لم تكن له نية، لم يكن عليه نــور، وال على كالمه نور، وأن يخلص 
بهذا العمل هللا، يقول اإلمام النووي: قالوا: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة 
الظاهرة، والصيانة الباهرة.  وكان اإلمام مالــك يعمل بما ال يلزمه الناس، ويقول: ال يكون عالما 
ِة نفســه بما ال يلزمه النــاس مما لو تركه لم يأثــم». وكان يحكي نحوه عن  حتى يعمل في خاص

شيخه ربيعة (2).
ـ أن يشعر باالفتقار إلى اهللا تعالى: وصدق التوّجه إليه، وأن يقف على بابه متضرعا، داعيا أن 
يوفقــه للصواب، ويجنبه زلل الفكر واللســان والقلــم، ويحفظه من اتباع الهوى. يقــول اإلمام ابن 
القيــم: «ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المســألة أن ينبعث من قلبــه االفتقار الحقيقي الحالي 
ال العلمــي المجرد إلى ملهم الصواب، ومعلــم الخير، وهادي القلوب أن يلهمــه الصواب، ويفتح له 
طريق الســداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المســألة؛ فمتى قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفيق، ومــا أجدر من أّمل فضل ربه أال يحرمه إياه. فإذا وجــد في قلبه هذه الهمة فهي 
طالئع بشــرى التوفيق؛ فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى، ومعدن الصواب، ومطلع 
ــنة وآثار الصحابة؛ فيســتفرغ وســعه في تعرف حكم تلك  الرشــد؛ وهو النصوص من القرآن والس

إعالم الموقعين، 4 /122.  (1)
مقدمة المجموع شرح المهذب لإلمام النووي، 74/1.  (2)
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النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة واالستغفار واإلكثار من ذكر 
اهللا، فإن العلم نور اهللا يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصيــة رياح عاصفة تطفئ ذَِلك النور أو 
تكاد، وال بد أن تضعفه، وشــهدُت شــيخ اإلســالم ابن تيمية ـ قدس اهللا روحه ـ إذا أعيته المسائل 
واستصعب عليه، فر منها إلى التوبة واالستغفار واالستغاثة باهللا واللجوء إليه، واستنزال الصواب من 
عنده، واالستفتاح من خزائن رحمته؛ فقلما يلبث المدد اإللهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدلف الفتوحات 
اإللهية إليــه بأيتهن يبدأ، وال ريب أن مــن ُوفق هذا االفتقار علما وحاال، وســار قلبــه في ميادينه 
بحقيقة وقصد؛ فقد أُعطي حظه من التوفيق، ومن ُحرمه فقــد ُمنع الطريق والرفيق؛ فمتى أُعين مع 
هذا االفتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل اهللا يؤتيه من 

يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم(1).
أن يحيل سائله إلى من هو أعلم منه بموضوع الفتوى، وال يجد في ذلك حرجاً في صدره؛  -

فقد فعل ذلك معظم أئمة الدين.
أن يسأل هو إخوانه من أهل العلم ويشاورهم: ليزداد اســتيثاقا واطمئنانا إلى األمر، كما  -

كان يفعل عمر؛ حيث يجمع علماء الصحابة ويشاورهم؛ بل كان يطلب رأي صغار السن فيهم 
مثل عبد اهللا بن عباس، الذي قال له مرة: تكلم وال يمنعك حداثة سنك.

أن يرجع عن الخطـــأ إذا تبين له؛ فالرجوع إلــى الحق خير له من التمــادي في الباطل،  -
وال إثم عليه في خطأه؛ ألنه مأجور عليه، وإنما يأثم إذا عرفه ثُم أصر عليه عنادا وكبرا، أو 

خجال من الناس، واهللا ال يستحيي من الحق.
أن يفتي بما يعلم أَنُه اْلـَحّق ويصّر عليه: ولو أغضب من أغضب من أهل الدنيا، وأصحاب  -

السلطان، وحسبه أن يرضي اهللا تبارك وتعالى.
أن يكون له حلم ووقار وسكينة. -
أن يكـــون على قدر كبير من العلم باإلســـالم: واإلحاطــة بأدلة األحــكام، والدراية بعلوم  -

العربية، مع البصيرة والمعرفة بالحياة وبالناس أيضاً باإلضافة إلى ملكة الفقه واالستنباط.
أن تكون له صلة وثيقة وخبـــرة عميقة بالقرآن الكريم: حفظا، وتالوة، وفهما وتدبرا، وأن  -

يلم بعلوم القرآن وعلوم السنة المطهرة.
أن تكون له ملكة في فهم لغة العرب وتذوقها: ومعرفة علومها وآدابها حتى يقدر على فهم  -

القرآن والحديث.

إعالم الموقعين، 131/4 - 134.  (1)
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أن يكون متمرساً بأقوال الفقهاء: ليعرف منها مدارك األحكام، وطرائق االستنباط، ويعرف  -
منها كذلك مواضع اإلجماع ومواقع الخالف، وأن يكون معايشا للفقهاء في كتبهم وأقوالهم، 
ويطلع على اختالفهم، وتعدد مداركهم، وتنوع مشاربهم، ولهذا قالوا: «من لم يعرف اختالف 

الفقهاء لم يشّم رائحة الفقه».
أن يكون عالما بالفقه وأصولـــه، ومعرفة القياس والعلــة، ومتى يســتعمل القياس، ومتى  -

ال يجوز(1).

ونســتطيع أن نضيف إلى ذلك بعــض اآلداب للمفتي الــذي يفتي الناس عبر وســائل االتصال 
الحديثة كاإلنترنت واإلذاعة والتلفاز ما يلي:

أن يكون عالما بواقع الناس، مدركا لمشكالتهم االجتماعية والنفسية. -
معرفة الواقع بكل تشابكاته السياسية واالقتصادية المحلية والدولية، وأن يكون له مستشارون  -

أمناء متخصصون في هذه الجوانب يرجع إليهم لمعرفة الواقع قبل أن يفتي فيه.
التوقف في المسائل التي يكون فيه تنازع بين األطراف حتى يسمع من الطرفين معا كمسائل  -

الطالق مثال أو ينص في اإلجابة على أن السائل يســأل عن كذا فإن كان ما يقوله صحيحا 
فاإلجابة كذا.

معرفة وســائل االتصاالت الحديثة كاإلنترنت وكيفية توقيع العقود عليها مثل البيع والشراء،  -
والزواج والطــالق، وغير ذلك من المعامالت الحديثة؛ حتى يتصور المســألة تصورًا دقيقاً؛ 

حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
معرفة قــرارات المجامع الفقهية المعتبرة، وعدم الخروج عليهــا إال بدليل قوي، بخاصة في  -

الفتاوى التي تهم األمة.
معرفة خصوصية الفتوى عبر اإلنترنت؛ حيث إن شــخصية الســائل مجهولة، ومكانه أيضاً ربما  -

يكون مجهوال أو مجهّال، وكذا ســنه وجنســه؛ فال بد من وضع هذه االعتبارات جميعا، وكذلك 
الفتوى الخاصة قد تتحول إلى عامة؛ حيث يقوم المستفتي بنشرها بشتى الطرق المتاحة لديه.

(2) آداب المستفتي:
أن ُيحسن صياغة الســـؤال: وال يخفي من مالبساته شــيئاً، حتى يأتي حكم المفتي موافقا  -

لحكم الحادثة، فإنما مثل المستفتي مع المفتي كمثل الطبيب مع المريض.

الفتوى بين االنضباط والتسيب لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، باختصار وتصرف.  (1)
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السؤال عما ينفع: يجب عليه أن يحسن السؤال؛ فحسن السؤال نصف العلم، كما هو مأثور،  -
وتطبيقا لهذا المعنى يجب أن يكون سؤاله عما ينفع، أي يسأل في واقعة يعانيها هو أو غيره 
ويريد الحكم فيها، وال يســأل فيما هو مفتــرض بعيد الوقوع؛ فهذا من «أغاليط المســائل» 

التي جاء الحديث بالنهي عنها.

أن يســـتفتي أهل العلم: لقوله تعالــى: ﴿  * + , - . / 0 ﴾ [النحل: 43]،  -
وأهــل الذكر هم العلمــاء الفقهاء الذيــن يعرفون أحكام الشــرع، ويعرفــون وقائع الناس، 
وينزلون أحكام الشــرع على تلك الوقائع، وأن يختار من أهل العلم أكثرهم ورعا وأشــدهم 

تقوى؛ فإن تعددوا اختار من بينهم، وإال فمن تيسر.

يجب على المستفتى أن يبين عن مسألته والظروف التي تكتنفها؛ ألن الفتوى تتغير بذلك،  -
من غير تمويه أو مواربة، وأن ال ُيخفي شيئاً مما يتعلق بمسألته حتى يكون الحكم منزال على 

عين الحقيقة الواقعة.

االختصار في عرض الفتـــوى: أن يراعي المســتفتى أن من يتعرض لإلجابة عن مســألته  -
مطلوب منه أن يجيب على كثير من مسائل غيره؛ ولذا يجب عليه أن يختصر في مسألته من 
غير إخالل بوقائعها؛ حتى ال يضيع على غيره الوقوف على وجه الحق فيما يريد السؤال عنه.

عدم عرض الفتوى أكثر من مـــرة على أكثر من عالم أو جهـــة بقصد الحصول على ما  -
يريد: وينبغي لمن يتبع هذا األســلوب من المستفتين أن يعلم بأنه أمين في نهاية األمر على 

دينه وعلى حقيقة ما يسأل عنه، وأن يعلم أن اهللا تعالى ال يخدعه أحد.

ال يجوز للمستفتى بحال أن يتعرض لغيره بالهمز أو اللمز من خالل ما يسأل عنه: كما  -
ال يجوز له أن يذكر أســماء أحد (بشكل تفصيلي كأن يذكر االســم كامال وعنوانه ووظيفته 

مثال) في سؤاله، سواء كان هؤالء أناسا كان لهم موقف معه، أو مفتين أجابوه قبل ذلك.

اســـتفتاء القلب: على المســتفتي أن يتقي اهللا ويراقبه في اســتفتائه إذا استفتى، وال يجعل  -
الفتوى ذريعة إلى أمر يعلم من قرارة نفســه أنه غير جائز شــرعا، وإنما لبّس على المفتي 
وغّره بزخرف القول، أو بإخفاء عنصر له تأثير في تكييف القضية المســؤول عنها؛ فيجيب 
المفتــي بما يظهر له، غير متفطن إلى خبايا الموضــوع وخلفياته. ولو عرضت عليه القضية 

بوضوح، ال تلبيس فيه وال تمويه، وظهر له من خباياها ما أخفي عنه، لغير فتواه.

تبين الفتوى بكل تفاصيلها وقيودها: على المســتفتي بعد ذلــك أن يتفحص فتوى مفتيه  -
تمام التفّحص، ويتبين ما فيها من قيود وشــروط تمام التبين، ثُم يطبق ذلك على نفســه 
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وحاله. فال يخطف الجــواب خطفا، قبل أن يتأمل أوائله وأواخــره، وما يحمل في طيه من 
 قيود أو أوصــاف قد ال تنطبق على قضيته عند التطبيق، وقد يجيب المفتي بكالم عام، ثُم
ينبــه في أثناء فتواه أو على آخرها على قيد أو شــرط، أو يســتدرك كالمــه األول؛ فيقيد 
مطلقه، أو يخصص عمومه، أو يفصل مجمله. وهذا أمر في غاية األهمية فكثيرًا ما يســمع 
المســتفتي فتوى الشــيخ القرضاوي مثال أو غيره في الغناء مثال، فيخــرج بنتيجة خاطئة 
تقول: «إن القرضاوي يبيح الغناء!» هكذا بإطالقه، ويطلق لنفسه الِعنان في استماع الغناء 
بغير ضابط وال رابط. مع أن فتوى فضيلة الشيخ واضحة، وقد وضعت الضوابط في السماع 
بشكل واضح ال يحتمل لبســا؛ فيكون المفتي بريئاً من تصرفات الناس الخاطئة التي تقف 
عنــد و﴿  x w v ﴾! وكذلك فتواه في شــراء البيوت في بــالد الغرب عن طريق 

البنوك يخرج السامع أو القارئ بنتيجة أن القرضاوي يبيح التعامل مع البنوك!!

وعشرات المسائل غيرها، وما يحدث مع فضيلة الشــيخ يحدث مع غيره، خاصة العلماء الذين 
يسمع لقولهم ويرتاح الناس لفتواهم في العالم العربي واإلسالمي.

طلب العلم: إن على المســلم أن يتفقه في دينه، ويتعلم من أحكامه ما ينفعه، وما يسير به  -
في طريق ســوي، حتى ال تختلط عليه األمور، ويلتبس عليه الحق بالباطل والحالل بالحرام. 
ولهذا جاء في الحديث: «طلب العلم فريضة على ُكلّ مســلم»، والمراد: كل إنســان مسلم، 
ذكرا كان أو أنثى؛ فالمســلمة كالمســلم في طلب العلم باإلجمــاع، وإن لم يرد في الحديث 

لفظ «مسلمة».
أن يتقي اهللا ويراقبه في فتواه: فيســأل ليعمل بحكم الشــرع، وال يســأل ليتــذرع بالفتوى  -

الرتكاب ما حــرم اهللا؛ ألن المفتي كالقاضــي يحكم بناء على ما ظهر لــه، وحكمه ال يحل 
حراماً وال يحرم حالال(1).

:∫RGƒædG  ÉjÉ°†b  »a  AÉàaE’G  §HGƒ°V  ``  5

ال بــد لإلفتاء بصفة عامة واإلفتاء فــي قضايا النوازل بصفة خاصة مــن آداب وضوابط، وهذه 
الضوابط بعضها مشــترك بين قضايا النوازل وغيرها، وبعضها خاص بقضايــا النوازل، وقد ذكرنا 
بعض هذه الضوابط في أثناء حديثنا عن منهج الموقع في تقديم الفتوى، وعن ضوابط وآداب واجبة 
على المفتي والمستفتي، وســنذكر هنا الضوابط التي تفيد في قضايا النوازل وإن كانت مهمة أيضاً 

لإلفتاء بصفة عامة:

الفتوى بين االنضباط والتسيب، باختصار وتصرف.  (1)
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ًال: التأّكد من وقوعها: أَو
بعد انتشار وسائل االتصال الحديثة أصبح التواصل بين المفتي والمستفتي أمرًا ميسورًا؛ فيستطيع 
المستفتي أن يسأل من شاء عن أي شيء شــاء في أي وقت أراد، ويستطيع أن يختار من يستفتيه مهما 
بعدت المســافات، وهذا وإن كان ميزة في كثير من الحاالت، غير أنه يعتريه بعض المثالب والعيوب؛ 
فكثير من الناس يشغل باله بمسائل مستحيلة الحدوث أو قليلة الجدوى أو يطلق لخياله العنان ألشياء 

بعيدة عن الواقع، ثُم يسأل عنها أهل الفتوى؛ حيث إن األمر ال يكلفه كثيرا وال قليال.
ة سنوات أن نشــرت إحدى المجالت المســتهترة بعقول وأوقات الناس خبرًا  وال أنســى منذ عد
مفاده: أن رجال من الخليج حمل نيابة عن زوجه التي أخبرها األطباء باستحالة حملها؛ نظرا لمرض 
ِخلقي أثر على الرحم، ومن فرط حب هذا الرجل َقِبل أن يحمل عن امرأته، فأتى األطباء ببيضة من 
المرأة وَتم زرعها في جــدار المعدة عند زوجها، وقد نَما الجنين والرجل على وشــك الوالدة!! فإن 
ســألت: «لماذا لم يتم زرع هذا الجنين في جدار معدة المرأة؟»، كانــت اإلجابة جاهزة وهي أنها 

تعاني من عدة أمراض، وال تتحمل أعباء الحمل والوالدة!!
ثُم هرع الناس يســألون: هل هذا جائز شــرعا أم ال؟؟ وما اآلثار واألحــكام التي تترتب على 
هذا؟؟ وتوقفنا عن اإلجابة عن هذا الســؤال في الفتوى إجالالً لهذا المنصب، واحتراما له من هذا 
العبث، وانشغل به آخرون في مساحات أخرى َتحتمل طرح مثل هذه األفكار. وكنا نظنّ أن أهل الذكر 
من األطباء ســيغنوننا عن الخوض في هذا الهراء، لكنهم لألسف أفتى بعضهم بأن هذا ممكن عقًال 
وإن لم يــروه بأعينهم، وأن التقــّدم العلمي رُبَما يكون قد وصل لشــيء من هــذا، وأخذوا يعددون 

األمراض والتشوهات التي تلحق بهذا الرجل الذي سيتحول إلى مسخ فال هو بالرجل وال بالمرأة!!
وكان ال بد بعد أن أفتي أهل الذكر بأن هذا ليس مســتحيًال أن نقول كلمة الشــرع في هذا، وكان 
الكالم فيها مقتضبا مختصــرا بناء على ما أفتى به األطباء المتخصصون من الضرر الذي ســيقع على 
الرجل من جراء هــذا الحمل الكاذب؛ فإنه ال ضــرر وال ضرار، وال يجوز للرجــل أن يحمل نيابة عن 
زوجه، وله في الزواج من أخــرى عوض عن هذا العبث، وبعد أكثر من شــهر تخرج علينا هذه المجلة 

المستهترة لتقول: «إن الشهر الماضي كان شهر إبريل، وهذه كذبة إبريل؛ فال حمل الرجل وال ولد»!!
بهذه البســاطة تتحدث وســائل الصحافة واإلعالم، ولم تفقد المجلة الكاذبــة مصداقيتها، ولم 
يقاطعها الناس لتغلق أبوابها وتكون عبرة لمن يلهو ويلعب بأوقات اآلخرين، ِإنهُ الفراغ الذي حل بكثير 

من المسلمين، فانصرفوا عن الجد إلى الهزل، ومن الحق إلى الباطل، وال حول وال قوة ِإال باهللا.
فعلى المفتي أن يتريث ويســأل: هل وقع هذا أم لم يقع؟ وإن كان لم يقع فهل من الممكن حدوثه 

حتى يكون التفكير فيه من باب استشراف المستقبل، أم إن األمر ما زال في طور الخيال العلمي؟
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ا لم يقع، وامتناعهم عن اإلفتاء  ويؤيد ذلك ما جاء عن سلفنا الصالح من كراهية الســؤال عم
فيها، وبعضهم ذهب إلى التشديد في ذلك والنهي عنه.

وتروى عن الصحابة في ذلك آثار كثيرة، منها:
̂ : «ال تسأل عما لم  - أن رجًال جاء إلى ابن عمر ^ فسأله عن شــيء؛ فقال له ابن عمر 

يكن؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب ƒ يلعن من سأل عما لم يكن».
وكان زيد بن ثابت ƒ إذا سأله إنسان عن شيء قال: «آهللا! أكان هذا؟ فإن قال: نعم نظر،  -

َوِإال لم يتكلم».
وعن مســروق قال: كنت أمشــي مع أبي بن كعب ƒ فقال فتى: ما تقول يــا عماه في كذا  -

وكذا؟؛ قال: يا ابن أخي أكان هذا؟ قال: ال، قال: فأعفنا حتى يكون».
ويروى عن عبد الملك بن مروان 5 أَنهُ سأل ابن شهاب 5 ، فقال له ابن شهاب: «أكان  -

هذا بأمير المؤمنين؟» قال: «ال»، قال: «فدعه؛ فإنه إذا كان أتى اهللا 8 له بفرج»...

فهذه اآلثار وغيرها كثير، تبين حرص الصحابة والتابعين على عدم الخوض في مسائل لم تقع، 
ســواءً بالســؤال عنها أو بالجواب فيها؛ ألن النظر فيها ال ينفع، كما هو معلوم عن الصحابة @ مع 
̂ : «ما رأيت قوما كانوا خيــرا من أصحاب النِبّي ژ ، وما  النِبــّي ژ حيث قال فيهم ابن عباس 

سألوا إال عن ثالث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إال عما ينفعهم».
ح ابن القيم 5 مقصد ابن عباس بقوله: «(ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة) المسائل  ويوض
التي حكاهــا اهللا في القرآن عنهم، وإال فالمســائل التي ســألوه عنها وبيّن لهم أحكامها في الســنة 
ال تكاد تحصى، ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات 
واألغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها؛ بل كانت هممهم مقصورة 
على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم، وقد قال اهللا تعالى: ﴿ ~ ے 
 ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ﴾ [المائدة: 101، 102].

فعلى المجتهد أو المفتي في النوازل أن يتأكد من وقوع النازلة، وال ينظر في المســائل الغريبة 
والنادرة أو المســتبعدة الحصــول، ولكن إذا كانت المســألة ولو لم تقع منصوصــا عليها، أو كان 
حصولها متوقعا عقال فتســتحب اإلجابة عنها والبحث فيها من أجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها 
إذا نزلــت. وفي هذا يقول اإلمام ابــن القيم 5 بعد أن حكى امتناع الســلف عن اإلجابة فيما لم 
يقع: «َواْلَحق التفصيل.. فإذا كان في المســألة نص من كتاب اهللا أو سنة عن رسول اهللا ژ أو أثر 
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عن الصحابة لم يكره الكالم فيها، وإن لم يكن فيها نص وال أثر؛ فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة 
ال تقع لم يستحب له الكالم فيها.

وإن كان وقوعها غير نادر وال مستبعد، وغرض الســائل اإلحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة 
إذا وقعت اســتحب له الجواب بما يعلم، وال سيما إن كان السائل يتفقه بذلك، ويعتبر بها نظائرها، 

ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو األولى»(1).

ثانياً: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها:
للمجتهد أن يعرف ما يســوغ النظر فيه من المسائل وما ال يسوغ؛ وذلك ألن المجتهد قد يترك 
االجتهاد في بعض المســائل التي ال يســوغ فيها النظر؛ ألَن حكمها كحكم ما لم يقع من المســائل 
لعدم الفائدة والنفع من ورائها؛ فالضابط الذي ينبغي أن يراعيه المجتهد الناظر أال يشــغل نفســه 

وغيره من أهل العلم ِإال بما ينفع الناس ويحتاجون إليه في واقع دينهم ودنياهم.

أما األســئلة التي يريد بها أصحابهــا المراء والجدال أو التعالم والتفاصــح أو امتحان المفتي 
ا ينبغي للناظر أن  وتعجيزه، أو الخوض فيما ال يحســنه أهل العلم والنظر، أو نحو ذلك.. فهذه ِمـم

ال يلقي لها باالً؛ ألَنهَا تضّر وال تنفع، وتهدم وال تبني، وقد تفرق وال تجمع.

وقد ورد النهي عن ذلك كما جاء عن النِبّي ژ أنه «نهى عن الغلوطات»(2). قال الخطابي 5 
في هــذا المعنى: «ِإنهُ نهــى أن ُيعترض العلماء بصعاب المســائل التي يكثر فيها الغلط ليســتزلوا 
ويســقط رأيهم فيها، وفيه كراهية التعمق والتكلف فيما ال حاجة لإلنسان إليه من المسألة، ووجوب 

التوقف عما ال علم للمسؤول به».

ا ال نفع فيه وال فائدة ِإال إعنات المسؤول ال شك أَنهُ مذموم شرعا،  فشداد المســائل وصعابها ِمـم
ينبغي أن يحذر الفقيه أو الناظر من االنســياق الملهي خلف هذه المسائل، واالنشغال بها عما هو أهم 
وأعظم، كذلك ينبغي للناظر أال يقحم نفســه ويجتهد في المســائل التي ورد بهــا النّص إذ القاعدة 
فيها: «ال مســاغ لالجتهاد في مورد النــّص». والمقصود بهذه القاعدة ـ على وجــه اإلجمال ـ ما قاله 
اإلمام الزركشي 5 من أن «المجتهد فيه وهو ُكلّ حكم شــرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس 

فيه دليل قطعي».

إعالم الموقعين، 55/1 - 56. واآلداب الشــرعية والمنح المرعية البن مفلح، 70/2 - 71. التقرير والتحبير في شــرح التحرير،   (1)
342/3. شرح منهى اإلرادات، 482/3 - 483. وكشاف القناع عن متن اإلقناع 6/ 301. وينظر أيضاً: ضوابط الفتيا في النوازل 

المعاصرة د. مسفر بن علي القحطاني، بحث منشور على موقع اإلسالم اليوم.
سنن أبي داود، كتاب العلم، باب: التوقي في الفتيا، ح3171.  (2)
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وُيمكن من خالل النقاط التالية إبراز ما يسوغ للمجتهد أن ينظر فيه من النوازل بإجماٍل:
أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوٍص عليها بنّص قاطعٍ أو مجمع عليها. ـ  1
أن يكون النّص الوارد في هذه المسألة ـ إن ورد فيها نّص ـ محتمال قابال للتأويل. ـ  2
أن تكون المســألة مترددة بين طرفين وضح في ُكلّ واحٍد منهما مقصد الشارع في اإلثبات  ـ  3

في أحدهما والنفي في اآلخر.
أن ال تكون المســألة المجتهد فيها من مسائل أصول العقيدة والتوحيد أو في المتشابه من  ـ  4

نة. القرآن والس
ا يمكــن وقوعها في الغالب  ـ  5 أن تكون المســألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع، أو ِمـم

والحاجة إليها ماسة(1).

ثالثاً: فهم النازلة فهما دقيقا:
إن فقه النــوازل المعاصرة مــن أدق مســالك الفقه وأعوصهــا؛ حيث إن الناظــر فيها يطرق 
موضوعات لــم تطرق من قبل، ولم يرد فيها عن الســلف قول؛ بل هي قضايا مســتجدة، يغلب على 
معظمهــا طابع العصــر الحديــث المتميز بابتكار حلــوٍل علمية لمشــكالت متنوعة قديمــة وحديثة، 

واستحداث وسائل جديدة لم تكن تخطر ببال البشر يوما من الدهر.
مــن هذا المنطلق كان ال بــد للفقيه المجتهد من فهــم النازلة فهما دقيقــا، وتصورها تصورا 
صحيحا قبــل البدء في بحث حكمها، والحكم على الشــيء فــرع عن تصوره، وكــم أُِتي الباحث أو 
العالــم من جهة جهله بحقيقة األمر الذي يتحدث فيه!! فالناس في واقعهم يعيشــون أمرا، والباحث 

يتصور أمرا آخر ويحكم عليه.
فال بد حينئذ من تفهم المســألة مــن جميع جوانبها، والتعــرف إلى جميــع أبعادها وظروفها 

ا له تأثير في الحكم فيها. وأصولها وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك ِمم
وألهميــة هذا الضابط جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موســى األشــعري @ ما يؤكد 
ضرورة الفهم الدقيق للواقعة حيــث جاء فيه: «أما بعد.. فإن القضاء فريضة محكمة وســنة متبعة؛ 
ا  الفهَم الفهَم فيما أدلي إليك ِمم ال نفاذ له… ثُم هُ ال ينفع تكلم ِباْلـَحقفافهم إذا أُدلَي إليك؛ َفِإن
ا ليس في قرآن وال ســنة، ثُم قايس األمور عند ذلــك، واعرف األمثال، ثُم اعمد فيما  ورد عليك ِمم

ترى إلى أحبها إلى اهللا وأشبهها بالحق».

التقرير والتحبير في شــرح التحريــر، 342/3. الفصول في األصــول للجصاص، 38/4 - 39. المســتصفى، 345 - 346. درر   (1)
الحكام شرح مجلة األحكام، 30/1 - 31. وينظر أيضاً: ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة.
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يقول اإلمام ابن القيم 5 معلقاً وشــارحاً هــذا الكتاب: «وال يتمكــن المفتي وال الحاكم من 
الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واســتنباط علم حقيقة ما وقــع بالقرائن واألمارات والعالمات 
حتى يحيط به علما.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رســوله في هذا الواقع، ثُم يطبق أحدهما على اآلخر؛ فمن بذل جهده واســتفرغ وسعه في ذلك لم 
ل الشــريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحًة بهذا، ومن سلك غير  يعدم أجرين أو أجرا… ومن تأم

هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث اهللا بها رسوله»(1).

وكثير من المســائل المعاصرة التي وقع فيها الخطأ كان نتيجة إغفال هذا الضابط، وقد أفتى 
بعض الفقهاء على جواز االقتراض من البنوك بالفائدة المحددة ســلفا؛ ألن هذا العقد عقد وكالة، 
وشــتان بين عقد الوكالة، وهذا العقد الذي ينّص القانون أَنهُ قرض، وال صلة له بعقد الوكالة من 
قريــب أو بعيد. وأفتى بعضهم بجواز التأمين بكافة صوره وأشــكاله؛ نظرا ِلما حســبه أَنهُ من عقود 
التبرعات وهو ليس كذلك؛ بل من عقود المعاوضات التي ال يغتفر فيها الغرر وال الجهالة ولو كانت 
يسيرة. وليس المجال َمجال حصر لتلك الفتاوى التي بنيت على أساس غير صحيح لتكييف الحادثة 

وفهمها فهما صحيحا.

رابعاً: التثبت والتحري واستشارة أهل االختصاص:
ا ينبغي أيضاً للناظر أن يراعيه هنا زيادة التثبت والتحري للمســألة، وعدم االســتعجال في  ِمـم
الحكم عليهــا، والتأني في نظره لهــا؛ فقد يطرأ ما يغير واقع المســألة أو يصل إليــه علم ينافي 
حقيقتهــا وما يلزم منها، فــإذا أفتى أو حكم من خالل نظــٍر قاصٍر أو قلة بحٍث وتثبــٍت وترٍو؛ فقد 
يخطــئ الصواب، ويقع فــي محذور يزل فيه خلــق كثير. وقد جاء عــن النِبّي ژ مــا يؤيد التثبت 
والتحري في الفتيا واالجتهاد؛ ومن ذلك قوله ژ : «من أفتى بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من 

أفتاه»(2). وقال أيضاً ‰ : «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار»(3).

إعالم الموقعين، 69/1 - 70. األحكام السلطانية 90 - 91. بدائع الصنائع 7/ 9. أنوار البروق في أنواع الفروق، 130/4. وينظر   (1)
أيضاً: ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة.

رواه اإلمام أحمد في المســند 321/1. والبيهقي في السنن 112/10 - 116. وصححه الحكام في المستدرك 183/1 رقم (61)   (2)
ووافقه الذهبي، وبنحوه أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم، باب: التوقي في الفتيا رقمه (3649)، 243/4.

أخرجه الدارمي في سننه، المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشدة، 69/1.  (3)
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وكان ابن مسعود ƒ ُيســأَل عن المسألة فيتفكر فيها شــهرا، ثُم يقول: «اللهم إن كان صوابا 
فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود».

وجاء عن اإلمام مالك 5 أَنهُ قال: «إني ألفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي 
فيها رأي إلى اآلن»، وقال أيضاً: «ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي».

يقول اإلمام ابن القيم 5 في ذلك: «حقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعّد له عّدته، وأن 
يتأهــب له أهبته، وأن يعلــم قدر المقام الذي أقيــم فيه، وال يكون في صدره حــرج من قول الحق 

والصدع به؛ فإن اهللا ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب؟»(1).
وعلى المفتي في قضايا النوازل أن يســأل ويستشــير أهل االختصاص، خاصة في تلك المسائل 
المعقدة المتشــابكة، وقد حدثت تطورات فــي المعامالت المالية المعاصــرة توجب على المفتي أن 
يســأل المتخصصين في علم االقتصاد والقانون وغير ذلك حتى يقف على حقيقة المسألة، ويتمكن 
من تكييفها ليُلحقهــا بأحد العقود، أو يرى أنها عقد مســتحدث ال يمكن إلحاقه بأي عقد ســالف، 
وعليه فال بد أن يكــون منضبطا بأحكام المعامالت العامة؛ فنحن نســمع عن عقود المرابحة لآلمر 
بالشــراء والمضاربة المشــتركة واإلجارَة أو المشــاركة المنتهية بالتمليك وســوق األوراق المالية، 
والتسوق الشبكي أو الهرمي، والمســابقات الهاتفية أو التلفزيونية، وبطاقات االئتمان وغيرها، وهذا 

يتطلب معرفة بالواقع ومراجعة أهل االختصاص.

خامساً: مراعاة مقاصد الشريعة:
المراد بالمقاصد الشرعية هي: المعاني والِحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمها؛ بحيث ال تختــص مالحظتها بالكون في نوع خــاص من أحكام الشــريعة؛ فتدخل في هذا: 
أوصاف الشــريعة وغايتها العامة، والمعاني التي ال يخلو التشــريع عن مالحظتها، وتدخل في هذا 
أيضاً معاٍن من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.

وقد يراد بالمقاصد أيضاً: الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد(2).
فهذه األســرار والغايات التي وضعت الشــريعة ألجلها من حفظ الضروريــات وإصالح ألحوال 
العباد في الدارين.. معرفتها ضرورية على الدوام ولكل الناس؛ فالمجتهد يحتاج إليها عند استنباط 

األحكام وفهم النصوص، وغير المجتهد للتعرف على أسرار التشريع.

إعالم الموقعين، 9/1. ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة.  (1)
نظرية المقاصد عند اإلمام الشــاطبي، تأليف د. أحمد الريسوني، ص 7، مطبوعات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي واشنطن،   (2)

ط2/ 1412هـ . مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، د. عالل الفاسي، ص 7.
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ولذلك كان الناظر في النــوازل في أمّس الحاجة إلى مراعاتها عنــد فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع وإلحاق حكمها بالنوازل والمســتجدات، وكذلك إذا أراد التوفيق بين األدلة المتعارضة 
فإنه ال بد أن يستعين بمقصد الشــرع، وإن دعته الحاجة إلى بيان حكم اهللا في مسألة مستجدة عن 
طريق القياس أو االســتصالح أو االستحســان أو العــرف المعتبر تحرى بكل دقة أهداف الشــريعة 

ومقاصدها.
يقول اإلمام البيضاوي: «إن االستقراء دل على أن اهللا ســبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد». 
ويؤكد على ذلك اإلمــام ابن القيم وهو من المعتنين بذلك بقوله: «القرآن وســنة رســول اهللا ژ 
مملوءان من تعليل األحكام والمصالح وتعليل الخلق بها، والتنبيه على وجوه الِحكم التي ألجلها شرع 
ــنة في نحو مائة موضع أو مائتين  األحكام، وألجلها خلق تلك األعيان، ولو كان هذا في القرآن والس

لسقناهما، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة».
فينبغي عندئٍذ أن يراعي الناظر في النوازل تحقيق المصالح في حكمه وفتواه حتى ال يخرج عن 

كليات الشريعة ومقاصدها العليا.

ومن مظاهر مراعاة المفتي لفقه المقاصد ما يلي:

أ ـ تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر:
يقول اإلمام اآلمدي: «فلو لم تكن المصلحة المرســلة حجة أفضى ذلك أيضاً إلى خلو الوقائع 
عن األحكام الشــرعية لعدم وجــود النّص أو اإلجمــاع أو القياس فيها». وقد ذكــر األصوليون عَدة 

ضوابط من أجل تحقق المصلحة المعتبرة، والعمل بها عند النظر واالجتهاد، وهي بإيجاز:
اندراج المصلحة ضمن مقاصد الشريعة. ـ  1
نة. ـ  2 أال تخالف نصوص الكتاب والس
أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظنّ وجودها. ـ  3
أن تكون المصلحة كلية. ـ  4
أال يفوت اعتبار المصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها. ـ  5

ب ـ اعتبار قاعدة رفع الحرج:
يقصد بالحرج: كل ما يؤدي إلى مشــقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حاال ومآال؛ فيكون 
المراد برفع الحرج: «التيسير على المكلفين بإبعاد المشــقة عنهم في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة 

اإلسالمية».
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ــنة حتى صار أصال مقطوعا به في الشريعة.  ة على رفع الحرج من الكتاب والست األدلوقد دل
وقد ســبق بيان هذا عند الحديث عن التيســير في الفتوى، ولكن هناك شــروط ال بــد للناظر من 

تحقيقها عند اعتباره لقاعدة رفع الحرج فيما يعرض له من نوازل وواقعات، وهي:
أن يكون الحــرج حقيقيا، وهو ما له ســبب معين واقــع؛ كالمرض والســفر، أو ما تحقق  ـ  1

بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد، ومن ثُم فال اعتبار بالحرج التوهمي وهو الذي لم يوجد 
السبب المرخص ألجله؛ إذ ال يصح أن يبني حكما على سبب لم يوجد بعد، كما أن الظنون 

والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات.
أال يعارض نّصاً؛ فالمشــقة والحــرج إنما يعتبران فــي موضع ال نص فيــه، وأما في حال  ـ  2

مخالفته النّص فال يعتد بهما.
أن يكون الحرج عامــا، قال ابن العربي: «إذا كان الحرج في نازلــة عامة في الناس فإنه  ـ  3

يسقط، وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي اعتباره، وذلك يعرض 
في مسائل الخالف».

ج ـ النظر إلى المآالت:
ثنا عن هذه النقطة في أثناء حديثنا عن ســمات ومظاهر منهج الوســطية،  وقد ســبق أن تحد
ونؤكــد مرة أخــرى على أن اعتبــار المآل أصل ثابت في الشــريعة دلــت عليها النصــوص الكثيرة 
 s r q p o n m l k ﴿ :باالســتقراء التام، كما في قوله تعالــى
y x w v u t ﴾ [البقــرة: 188]. وقوله تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ﴾ [األنعــام: 108]. ومــا جاء عن النِبّي ژ حين أشــير إليه بقتل من 

داً يقتل أصحابه»(1). ظهر نفاقه قوله: «أخاف أن يتحدث الناس أن محم
وقوله: «لوال قومك حديث عهدهم بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم»(2).

يقول اإلمام الشــاطبي 5 في أهمية اعتباره عند النظر واالجتهاد: «النظر في مآالت األفعال 
معتبر مقصود شــرعاً كانت األفعال موافقة أو مخالفــه، وذلك أن المجتهــد ال يحكم على فعل من 
األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ فقد 
يكون مشروعا لمصلحة قد ُتســتجلب أو لمفســدة قد ُتدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، 

أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب.  (1)
أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من ترك بعض االختيــار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في   (2)

أشد منه.
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وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحه تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا 
أطلق القول في األول بالمشروعية فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو 
تزيد عليهــا؛ فيكون هذا مانعا من انطالق القول بالمشــروعية، وكذلك إذا أطلــق القول في الثاني 
بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلها أو تزيد؛ فال يصح إطالق القول بعدم 
المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إال أنه عذب المذاق، محمود الغب، جاٍر على مقاصد 

الشريعة»(1).
وكم جنت الفتاوى المتســرعة على األمة اإلســالمية من ويالت في الداخل والخارج؛ فقد أفتى 
ن يخالفهم  بعض الشــباب المتســرع في الثلث األخير من القرن الماضي باســتحالل دماء كثير ِمم
الرأي؛ فسفكوا دماء كثيرة، وأعطوا الفرصة للطغاة بالتسلط عليهم وعلى ذويهم؛ بل راح ضحية هذه 
الفتاوى عشرات اآلالف من الشباب الطاهر النقي بحق وبغير حق، وخسرت األمة هذه الطاقات التي 

لو وجهت وجهة صحيحة ألثمرت وأفادت نفسها وأمتها.
وأفتى بعض العلماء بجواز الصلح مع إســرائيل قياســاً على صلح الحديبية، أو أخذا من ظاهر 
النصوص التي تدعو إلى الســلم من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في بنود هذا الصلح وأثره 
على األمة العربية واإلســالمية؛ فكان ما كان، وعشــنا نجني المر والعلقم من جــراء هذه الفتاوى 

المتسرعة التي ال تراعي المقاصد وال تنظر في المآالت.
إن اإلفتاء في النــوازل عملية مركبة تحتاج إلى جهد كبير من المفتــي بل من مجموع المفتين؛ 
حتى تأخذ الفتوى حقها من التأصيــل والتفصيل من مراعاة الزمان والمكان والحال، من فهم للوقع 

واستشراف للمآل.

٭ ٭ ٭

البحر المحيط، 156/7. أحــكام القرآن البن العربي، 310/3. الموافقــات، 160/4 - 161. وينظر: ضوابط الفتيا في النوازل   (1)
المعاصرة.
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موضوع استحالة النجاســة موضوع قديم تكلم فيه عدد من الفقهاء القدامى، وعلى الرغم من 
ذلك ظهرت هذه المسألة في الســنوات الماضية بعد اختالط المسلمين بغيرهم من غير المسلمين 
في أوروبا وأميركا وغيرها من بالد غير المســلمين، وبعد أن تقدم العلم وأصبحت شــحوم الخنزير 
عنصرا أساســا في أشياء كثيرة يســتعملها المســلمون بداية من الحلويات ومرورا بالمنظفات ومواد 

التجميل وغيرها.
والخنزير نجــس بإجماع الفقهاء، وبالتالي تصوّر الناس أَنهُ إذا وضع في أي شــيء طاهر َفِإنهُ 
ينّجسه، وهنا يأتي دور الفتوى في هذا العالم المفتوح لتوظيف التراث الفقهي القديم، واإلفادة منه 

في رفع الحرج والمشقة عن عدد غير قليل من المسلمين في بالد الغرب والشرق غير المسلم.
وخالصة الفتوى في هذه المسألة: إن النجاسة ســواء كانت خنزيرًا أم غيره إذا استحالت إلى 
عنصر آخر بســبب المعالجة الكيميائية َفِإنهَا تتحول إلى شيء آخر غير نجس كما يحدث للخمر إذا 

تحولت إلى خلّ.
وكذلــك مياه الصرف الصحي التي تعالــج كيميائيا، وتكرر عدة مرات حتــى تعود ماء خالصاً 
خالياً من ُكلّ الشــوائب العالقــة به؛ َفِإنهُ يكون طاهرا مطهرا يصلح للشــرب والوضوء واالغتســال 

وغيره.
فعلى الرغم من أن المسألة قديمة لكن التطبيقات الحديثة جعلت منها قضية حديثة تدخل في 
باب النوازل، وتنطبق عليها الشــروط الســابقة التي حددناه في بداية هذا البحث؛ فهي حادثة لم 
تكن في الصدر األَول؛ فلم يعرف الســادة الفقهاء مســألة التحــوّل الكيميائي بهــذه الصورة التي 

نتحدث عنها، وال تنقية الماء بعد تلوثه بفضالت اآلدمي، لكنهم عرفوا شيئاً قريباً منه.
جاء في (البحــر الرائق) من كتب الحنفية: من األمور التي يكون بها التطهير: انقالب العين... 
وإن كان في غيره ـ أي الخمر ـ كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا: يؤكل، والســرجين 

د(1). (فضالت الحيوان) والعذرة َتحترق فتصير رمادا: تطهر عند محم

البحر الرائق، 239/1.  (1)



فقه النوازل وتجديد الفتوى274 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

 د؛ ألَن د أبا حنيفة في المحيط. وكثير من المشايخ اختاروا قول محم وقال أيضاً: وضّم إلى محم
الشــرع رتب وصف النجاســة على تلك الحقيقة، وتنتفي تلك الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها 
فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظــم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح(1). وفي شــرح فتح 
القدير: العصير طاهــر؛ فيصير خمرا فينجس، ويصير خال فيطهر؛ فعرفنا أن اســتحالة العين تتبع 

د فّرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس(2). زوال الوصف المرتب عليها، وعلى قول محم
واتفق الحنفية على طهارة الخمر إذا تحولت إلى خل، سواء كان تحولها بنفسها أم بغيرها.

وجاء في (الفتــاوى الهندية) عدد من المســائل، منها: الطين النجس إذا ُجعــل منه الكوز أو 
الِقْدر فطبخ (أي بالنار) يكون طاهرا. وكذا اللِبن، إذا لُبّن بالماء النجس وأحرق.

رت المرأة التنور ثُم مســحته بخرقة مبتلة نجســة، ثُم خبزت فيه؛ فإن كانت الحرارة  إذا َســع
أكلت بلة المــاء قبل إلصاق الخبز بالتنور.. ال يتنجس الخبــز. والخبز الذي عجن بالخمر ال يطهر 
بالغســل، ولو صب فيــه الخل وذهب أثرهــا يطهر. والرغيــف إذا ألقي في الخمر ثُــم صار خال؛ 
فالصحيح أنــه طاهر إذا لم تبق رائحة الخمر، وكذا البصل إذا ألقــي في الخمر ثُم تخلل؛ ألن ما 

فيه من أجزاء الخمر صار خال(3).
ومذهب المالكية المفتــى به كمذهب الحنفية فــي ذلك(4)؛ أعني: المفتى بــه عندهم من قول 

د، وما روي عن أبي حنيفة أيضاً. محم
د بن حــزم، وله كالم قوي في (المحلّى) يؤّيد  وكذلك مذهب الظاهرية الذين يمثلهم أبو محم

به تغير الحكم بانقالب العين واستحالتها، ينبغي أن يراجع(5).
وكذلك مذهب الزيدية، كما في األزهار وغيره من كتبهم، ومذهب اإلمامية أيضاً.

وأشــّد المذاهب في رفض التطهير باالســتحالة مذهب الشــافعية(6)، الذين يســتصحبون حكم 
النجاســة والحرمة على العين، وإن انقلبت وتحولت إلى شيء آخر، باســم آخر، ووصف آخر، فيما 
عدا الخمر إذا تخللت بنفسها، من دون تدخل أو معالجة من اإلنسان، وجلد الميتة إذا دبغ، وهو قول 

أبي يوسف من الحنفية، وقول في مذهب مالك.

المرجع السابق: (57/1). وانظر: حاشية رد المحتار البن عابدين، (315/1).  (1)
شرح فتح القدير، (200/1 - 201). وانظر: ابن عابدين (315/1).  (2)

الفتاوى الهندية، (44/1 - 45).  (3)
انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: (1/ 50، 57).  (4)

انظر: المسألة 132 (133/1 - 136) من المحلى. مطبعة اإلمام.  (5)
انظر: المهذب الشيرازي (10/1). ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (81/1).  (6)
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تهم في َتميّز الخمر عن غيرها أن الخمر اســتحالت عن شــيء طاهر كالعنب وغيره، فإذا  وحج
انقلبت إلى خلّ، فقد عادت إلى األصل فطهرت.

وهم في ذلك جّد مخطئون؛ فإن كلّ األعيان النجسة مســتحيلة عن أعيان طاهرة؛ فقد بينا أَنهُ 
تعالــى خلق ُكلّ األشــياء طاهرة، ولذا نجــد البول والعذرة ـ وهما النجســان المتفــق عليهما ـ قد 

استحاال من الطعام والشراب الطاهرين. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أيضاً.
وقد رجح شــيخ اإلســالم ابن تيمية ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فقال: «وهذا هو الصواب 
المقطوع به؛ فــإن هذه األعيان لم تتناولهــا نصوص التحريم، ال لفظا وال معنى؛ فليســت محرمة، 
وال في معنى التحريم، فال وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل، فإنها من الطيبات، وأيضاً في 
معنى ما اتفق على حله؛ فالنص والقياس يقتضي تحليلها، وعلى هذا استحالة الدم أو الميتة أو لحم 

الخنزير، وكل عين نجسة استحالت إلى عين ثانية».
ورد ابن تيمية على من فرق بين الخمر وغيرها من النجاســات فقال: «هذا الفرق ضعيف؛ فإن 
جميع النجاســات نجسة باالســتحالة، فإن الدم مســتحيل من أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول 
ا قام  والحيوان النجس مســتحيل عن مادة طاهرة مخلوقة، وأيضاً فــإن اهللا تعالى حرم الخبائث لَـم
بها من وصف الُخبث، كما أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب، وهذه األعيان المتنازع فيها 

ليس فيها شيء من وصف الخبث، وإنما فيها وصف الطيبات»(1).
ويذكر ابــن تيمية ما مفاده أن الخمر إذا انقلبت بنفســها حلّت باتفاق المســلمين؛ فغيرها من 
النجاســات أولى؛ أن تطهر باالنقــالب، إذا قدر أن قطــرة خمر وقعت في خل مســلم بغير اختياره 
فاســتحالت، كانت أولى بالطهارة، وقال: إن جميع النجاسات نجست باالستحالة، فإن اإلنسان يأكل 
الطعام ويشرب الشراب، وهي طاهرة، ثُم تستحيل دما وبوال وغائطا فتنجس، وكذلك الحيوان يكون 
طاهرا، فإذا مات احتبســت فيه الفضالت، وصار حاله بعد الموت خالف حاله في الحياة فتنجس، 
ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور، وقيل: إن الدباغ كالحياة أو ِإنهُ كالذكاة، فإن في ذلك 

قولين مشهورين للعلماء، والسنة تدل على أن الدباغ كالذكاة(2).
وبناء على مسألة تحوّل النجاسة خرجت الفتوى من الموقع بجواز استعمال مياه الصرف الصحي 
بعــد المعالجة، التي نتأكد من خاللها أن الماء خلص من الشــوائب وعاد إلــى عناصره الطبيعية، 
فيكون طاهرا ومطهرا. وكذلك اســتعمال هذه الشــحوم ودخولها في بعض األدوية أو مســتحضرات 

التجميل أو الحلويات أو غيرها.

الفتاوى الفقهية الكبرى، 39/1 - 40.  (1)
المرجع السابق نفسه. المبسوط، 205/1. مواهب الجليل شرح مختصر خليل، 107/1 - 108. الموسوعة الفقهية 278/10 - 279.   (2)

وينظر: فقه الطهارة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، ص 58 - 64، مكتبة وهبة، ط1425/2 / 2004م.
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ـ اللقاح المستعمل في تطعيم األطفال ضد الشلل:
وقد أجاب المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء عن اللقاح المســتعمل في تطعيم األطفال ضّد شلل 
األطفال الذي ُيســتحضر بفيروس المسبب له على مزرعة نسيجية أي مؤلفة من خاليا متكاثرة، بحيث 
تشكل نسيجا خلويا تكون فيه الخاليا متالصقة، وحتى ينجح الزرع، ال بد من فّك هذه الخاليا بعضها 
على بعض، ويتم هذا التفكيك باستعمال خميرة (أنزيم) تدعى (التريبسين) تؤخذ من الخنزير، يضاف 
التريبســين بكميات زهيدة جّدا ال تــكاد تذكر؛ ألن اإلنزيمــات تفعل فعلها بتركيــزات بالغة الضآلة، 
يضاف هذا التريبسين إلى الخاليا المتالصقة في نســيج، فيفكك بعضها عن بعض في برهة وجيزة، 
ثُم تغســل الخاليا التي تفاصلت غســال جيــدا بحيث ال يبقى أي تأثير للتريبســين، ثُــم تزرع عليها 
فيروسات شلل األطفال لتتكاثر، ثُم تحصد هذه الفيروسات التي تكاثرت، ويضاف إليها محلول مناسب 

ال شبهة فيه، ثُم تصبح جاهزة لتحضير اللقاح الذي تعطى منه قطرتان أو ثالث لكل طفل بالفم.
بعض اإلخوة المســلمين في عدد من أنحاء العالم، وال سيما في شرقي آســيا، أفتَوْا ـ من باب 
الورع ـ بعدم جواز إعطاء هذا اللقاح ألطفال المســلمين؛ بالنظر إلى استعمال التريبسين الخنزيري 

المنشأ في استحضاره.
ل ببيان الحكم الشــرعي في ضوء المعطيات اآلنفــة الذكر، علما بأن إحجام بعض  نرجو التفض
المســلمين عن تطعيم أطفالهم بهذا اللقاح يعّرض أطفال المســلمين وحدهم للخطر، ويعطي صورة 
ســيئة عن تعطيل المســلمين لعملية تتغيّا استئصال المرض من على ظهر البســيطة إلى األبد بإذن 

اهللا؛ ألن هذا االستئصال لن يكتمل ما بقي على وجه األرض طفل واحد يحمل فيروس المرض.
نظر المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء في الموضوع أعاله، وبعد التدقيق في مقاصد الشريعة، 

ومآالتها والقواعد الفقهية وأقوال الفقهاء فيما ُعفي عنه قرر ما يلي:
ًال: إن اســتعمال هذا الدواء الســائل قد ثبتت فائدته طبيــاً، َوأَنهُ يؤدي إلــى تحصين األطفال  أَو
ووقايتهم من الشلل بإذن اهللا تعالى، كما أنه ال يوجد له بديل آخر إلى اآلن، وبناء على ذلك فاستعماله 
في المداواة والوقاية جائز ِلما يترتب على منع اســتعماله من أضرار كبيرة، فأبواب الفقه واســعة في 
العفو عن النجاسات ـ على القول بنجاسة هذا السائل ـ وخاصة أن هذه النجاسة مستهلكة في المكاثرة 
والغســل، كما أن هذه الحالة تدخل في باب الضرورات، أو الحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة، وأن 

من المعلوم أن من أهم مقاصد الشريعة هو تحقيق: المصالح والمنافع ودرء المفاسد والمضار.
ة المســلمين ومســؤولي مراكزهم أال يتشــددوا في مثــل هذه األمور  ثانياً: يوصي المجلس أئم
االجتهادية التي تحقّق مصالح معتبرة ألبناء المســلمين، ما دامت ال تتعارض مع النصوص القطعية. 

واهللا أعلم.
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ـ األدوية التي تشتمل على الكحول أو المخدرات:
إن مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي في دورته السادســة عشــرة المنعقدة بمكة المكرمة، في 
المــدة مــن 21 - 1422/10/26هـ الذي يوافقه مــن: 5 - 2002/1/10م، وبعد النظــر في األبحاث 
المقدمة عن األدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، والمداوالت التي جرت حولها، وبناء على ما 
اشــتملت عليه الشــريعة من رفع الحرج، ودفع المشــقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح 

المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعالهما، قرر ما يلي:
ال يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من األحوال؛ لقول رسول اهللا ژ: «إن اَهللا لم  ـ  1

م َعَلْيُكْم». رواه البخاري في الصحيح. يَْجَعْل ِشَفاءَُكْم ِفيَما َحر
اءَ وجَعل لُِكل داٍء َدَواًء فََتــــَداَوْوا، وال َتَتَداَوْوا بَحَرامٍ».  اَهللا أنَزل الد ولقولــه ژ : «إن
ا سأله عن  ني، وأبو نعيم. وقال لطارق بن سويد لَـم رواه أبو داود في السنن، وابن الس
الخمر ُيجَعُل في الــدواء: «إن ذلك َلْيَس بِِشَفاٍء، وَلِكنه َداٌء». رواه ابن ماجه في سننه، 

وأبو نعيم.
يجوز اســتعمال األدوية المشتملة على الكحول بنسب مســتهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية  ـ  2

التي ال بديــل عنها، بشــرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز اســتعمال الكحــول مطهّرًا 
خارجيّاً للجروح، وقاتال للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.

يوصي المجمع الفقهي اإلسالمي شركات تصنيع األدوية، والصيادلة، في الدول اإلسالمية،  ـ  3
ومســتوردي األدوية بأن يعملوا جهدهم في اســتبعاد الكحول من األدوية، واستخدام غيرها 

من البدائل.
كما يوصي المجمع الفقهي اإلســالمي األطباء باالبتعاد عن وصف األدوية المشــتملة على  ـ  4

الكحول ما أمكن.

أما عن طهارة مياه الصرف بعد معالجتها وتخليصها من الشوائب: فيقول الشيخ عبد الرحٰمن 
ـ : عبد الخالق ـ رئيس لجنة تحقيق التراث بالكويت 

قد ثبت قــول النِبّي ژ : «الماء طهور ال ينجســـه شـــيء»، رواه أحمد وصححــه، وأبو داود 
والنســائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصححه األلباني فــي صحيح الجامع، وهذا 
الحديث من أعالم نبوة النِبّي ژ ، فإن الماء في ذاته وخاصيته طهور أبدا، وهو يزيل النجاسة من 
الماء ويحملها، ولكنه ال يتغير بها تركيبه الكيميائي، ولذلك َفِإنهُ متى فصلت النجاســة عن الماء، 

عاد الماء كما كان طهورا ال ينجسه شيء.
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وقد قــام اإلجماع على أن المــاء إذا غلبت عليه النجاســة التي يحملها وغيــرت صفة من صفاته 
الثالث (اللــون أو الطعم أو الرائحة) َفِإنهُ يكون نجســا ال َيجــوز التطهر به. أما إذا كانت النجاســة 
ـهُ يكون طاهرا  ر صفة مــن صفاته، ال لونه وال طعمــه وال رائحته َفِإنـيســيرة، والماء كثيــر، ولم تتغي
ا الماء القليل الذي وقعت به نجاســة متيقنة َفِإنهُ يكون نجســا وإن لم تتغير أوصافه. وقد  مطهرا. َوأَم
اســتفيد هذا من قول النِبّي ژ : «إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فال يدخل يده في اإلناء 
حتى يغسلها ثالثا، فإنه ال يدري أين باتت يده، وال على ما وضعها» رواه أبو داود، وصححه األلباني 
في صحيح الجامع (718)، ولألحاديث الســابقة ولقول النِبّي ژ : «الماء طهور ال ينجســـه شـــيء» 

نستفيد األحكام اآلتية من عملية فصل النجاسة عن الماء بأي صورة من صور الفصل والمعالجة:
الماء ال ينجس في ذاته، وال يســتحيل نجسا، َوِإنَما تتغير صفاته بما يحمله من نجس فيكون  -

نجسا لحمله النجاسة، ويكون طاهرا إذا حمل شيئاً طاهرا كالملح والطين والسكر والروائح 
الطاهرة وعصارات األعشاب... الخ.

إذا عولج الماء النجس وفصلت منه النجاســة فصال كامال عاد طاهرا مطهرا كأصل خلقته.  -
وإذا بقيت فيه نجاســة بعد المعالجة فالحكم عليه بحســب غلبة النجاســة، فإن كانت بقايا 
النجاســة مغيرة إلحدى صفاته الثالث: اللون أو الطعم أو الرائحة، َفِإنهُ يبقى نجســاً، وإن 
تمت المعالجة حتــى يعود الماء كما هو في أصــل الخلقة فهو طهور، وإن بقيت به نجاســة 

يسيرة ال تغير أوصافه فهو من العفو إن شاء اهللا تعالى.
والماء المعالج الطاهر، الذي فصلت منه النجاســة، وعاد طاهرا يجوز استعماله في كل ما  -

يستعمل فيه الماء الطاهر المطهر كالغسل، والوضوء، وتطهير الثياب واألماكن.
إذا كان المــاء المعالج قد عولج معالجة جزئية، وبقيت أوصافــه كلها أو بعضها متغيرة فإن  -

هذا يجوز استخدامه في الري والزراعة في محاصيل يأكلها اإلنسان والحيوان، ولكن ال يجوز 
استعماله في الطهارة.

-  إذا حقن الماء المعالج أو مياه الصرف والمجاري قبل المعالجة في األرض مرة ثانية، وَتم
تسريبه خالل طبقات األرض، ودخل إلى اآلبار، فإن حكمه هو حكم المعالج، فإذا وصل إلى 
اآلبار أو المضخات، وتم رفعه، وقد فصلت عنه النجاسة فصال كامًال، وعاد إلى أصل خلقته 
من دون رائحة ومن دون لــون أو طعم ِإال طعم الماء، فهو ماء طاهــر مطهر، وأما إذا كان 

فاقدا لخواص الماء الطاهر فحكمه حكم الماء النجس.
وال يخفى أن اســتخدام الماء في الشــرب والطعام له أحكامه الخاصــة، وهذا يخضع إلى  -

العوامل الصحية فإن الماء قد ينصح باجتنابه في الشــرب والطعام، إذا كانت فيه أنواع من 



د. رجب أبو مليح محمد 279من ضوابط اإلفتاء في قضايا النوازل

البكتريا الضــارة، أو العوالق والمذابات الضارة، ومعلوم أن مثل هذه األشــياء ال يحكم بها 
على عدم طهورية الماء، ولكن يحكم بها على عدم صالحيته للشــرب، وفرق بين هذا وهذا. 

انتهى كالم الشيخ.
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مــن القضايا التي أثيرت في الفترة األخيرة وأخذت من المســلمين وقتاً طويًال: مســألة إمامة 
المرأة في الصالة، وحدث هذا بعد أن قامت آمنة ودود، رئيسة جمعية «جولة حرية المرأة المسلمة» 
ألول مرة في اإلســالم بإمامة جماعة من المصلين في صالة جمعة بكاتدرائية مسيحية، في مانهاتن 

بمدينة نيويورك، بتاريخ 2005/3/18م.
والذي فطن إليه الموقع ســاعتها وكثير من الفقهاء أن المســألة ليست مســألة فقهية بسيطة 
كسائر هذه المسائل، فلو أتى السؤال من امرأة أو رجل عادي يسأل ليتعلم ويعرف أحكام دينه ليقف 

على الحالل والحرام لكانت اإلجابة سهلة ميسورة وال تحتاج إلى جهد كبير.
لكن المســألة ينطبق عليها شــروط النوازل الســابقة وتجب فيه مراعاة الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص. فقد وقعت المسألة وليســت تخيّال عقليا، أو أمرا افتراضيا، وهي حادثة 
لم نســمع عن مثيل لها في تاريخ أمتنا اإلســالمية، ثُم كانت الصالة في كاتدرائية مســيحية 
بمدينة نيويورك، والتي أقدمت على هــذه الفعلة امرأة متهمة بتصوراتها وتفســيراتها الخاطئة 

لكتاب اهللا تعالى.
جات،  متبرجات أو شبه متبر الرجال بجوار النساء وهن نقلت لنا وسائل اإلعالم كيف اصطف ثُم
في صورة غريبة عن ثقافة المســلمين وقيمهم وتقاليدهم خالل أكثر من أربعة عشــر قرنا من عمر 

أمة اإلسالم حتى اآلن.
فدراسة الحالة توجب دراسة الزمان والمكان واألشخاص، وبالتالي ليست المشكلة فقهية فقط، 

بل يتداخل فيها السياسي مع االجتماعي مع الشرعي.
وقد تعامل الموقع مع هذه المسألة وفق خطة مدروســة بعناية قام ُكلّ قسم من األقسام بدوره 
 بداية من األخبار والتحليالت السياســية، ومرورا بالقسم االجتماعي واألســرة، وأيضاً الثقافي، ثُم
انتهاء بالشــرعي والفقهي. وكانت عناصر الخطة تشــتمل على نقل الموضوع بمنتهى الحيدة، ونقل 
كافة المالبسات السياســية واالجتماعية وغير ذلك، ثُم اســتثارة الفقهاء وحثهم على إصدار فتاوى 
جماعية في هذه المســألة، ثُم دراســة الموضوع وأثره على الناحية االجتماعيــة وتأثرها بالنواحي 

السياسية وغيرها.
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ة أن حصد الموقع عشــرات الفتاوى الفردية والجماعية، نكتفي بذكر  وكانت حصيلة هذه الخط
ثالث فتاوى فقط من هذه الفتاوى الجماعية وهي كالتالي:

 1 ـ موقف مجمع الفقه اإلسالمي بجدة من إمامة المرأة:
جــدة فــي 14 /02 /1426هـ الموافــق 24 /03 /2005م: الحمــد هللا، والصــالة والســالم على 
د وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد؛ فإن األمانة العامة لمجمع الفقه اإلسالمي  رسول اهللا سيدنا محم
بجــدة المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلســالمي لتعبر باســم علمــاء األمة اإلســالمية وفقهائها عن 
اســتنكارها وأســفها لظهور بدعة مضلّة، وفتنة ظالمــة، تمثلت في تقّدم المرأة آمنة ودود «رئيســة 
ة في اإلســالم بإمامة جماعة مــن المصلين في صالة  ل مرجمعية جولة حرية المرأة المســلمة» ألو
جمعة بكاتدرائية مســيحية، في مانهاتن بمدينة نيويورك، بتاريخ 2005/3/18م، وفي هذه المبادرة 

الخرقاء مخالفة ألحكام الشريعة من وجوه:
أذان المرأة للصــالة، وتوليها خطبة الجمعــة، وإمامتها للرجال في صالتهــا، ووقوف الرجال 
والنســاء من ورائها متجاورين ومختلطين، وصالة النســاء كاشفات لرؤوســهن، وإقامة الجمعة في 
كاتدرائية مســيحية، وهي أمــور تخالف ما عليه اتفــاق جمهور علماء اإلســالم وفقهائه المعتمدين، 

وتتناقض في جملتها مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية، وتضمنته كتب الفقه اإلسالمي.
 والمعتبر عند فقهاء اإلســالم أن األذان الذي قامت به ســهيلة العطار غير معتد به شرعاً؛ ألَن
ن شرع لها األذان، ولم تنقل عن السلف  من مسلم عاقل ذكر، والمرأة ليست ِمم األذان ال يصّح ِإال
مشــروعيته، فهو من المحدثات، وألن المؤذن متميز، وله أن يشــهر نفســه، ويؤذن من مكان عال، 
ويرفع صوته، والمرأة منهية عن ذلك كله، كما أن الجمعة فرض على الرجال من دون النساء، فهم 
الذين يقيمونها خطبة وصالة، وللمرأة جواز حضورها اســتحبابا ال فرضا، فكيف يســوغ لها مع كل 

ذلك أن تتقدم على من هو أحق منها بأدائها؟
وقد بيّــن رســول اهللا ژ أماكــن وقــوف الرجال والنســاء فــي الصفــوف في حديــث رواه 
أبو هريرة ƒ قال فيه: قال ژ : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء 

آخرها وشرها أولها»، رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي.
وأورد ابن مسعود في معناه قوله: «وأخروهن من حيث أخرهن اهللا»، وكشف المرأة رأسها في 
صالتهــا مبطل لصالتهــا، قــال تعالــى: ﴿ m l k j i h g ﴾، وهو الوجه 
والكفان، وقال ژ : «ال يقبل اهللا صالة حائض ِإال بخمار»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وأحمد، «والحائض: هي المرأة البالغة». وأجمع أهل العلم على أن المرأة تخمر رأسها إذا صلت، 
فإذا صلت وجميع رأسها مكشــوف تجب عليها اإلعادة. وإن من شروط إقامة الجمعة عند الفقهاء 
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أن تكون في مســجد جامع، فضال عن إقامتها في غيره، فكيف تصح في كنيســة أو كاتدرائية مع 
وجود المساجد! وبناء على ما سبق فإن هذه الصالة غير مســتوفية للشروط، وعلى من أداها أن 

يعيدها ظهرا قضاء.
والمجمع يذّكر المســلمين عامة بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالنساء 
والرجال قد قضى اهللا فيها، وليس ألحٍد من الناس تغييرها أو التأويل لها. ولقد خص ســبحانه ُكلّ 
 q p o ﴿ :جنس من الجنسين الرجال والنســاء بما هو محتاج إليه ومفتقر له، قال جل وعال
w v u t s r ﴾ [النساء: 32]، وفي هذا دليل على أن المنهج اإلسالمي يتبع الفطرة، 
وقد أودع ســبحانه ُكلّ واحٍد من الجنســين خصائص يتميز بها عن اآلخر تناط على وفقها األحكام 

والوظائف المناسبة للشخص رجال كان أو امرأة، وبهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع.
وال وجه للحملة على الرجال وال على النســاء، كما أَنهُ ال مكان للطعن بأن التنوع في التكوين 
والخصائص للعباد ال يقابله تنوع في التكليف والوظائف في الشريعة، فإن مثل هذه التصورات عبث 
وســوء فهم للمنهج اإلســالمي، ومحاولة لتعطيل القيام بوظيفة ُكلّ واحٍد من الجنسين على الوجه 

األكمل.
ة  والمجمع إذ يســتنكر هذا الحدث وغيره من األحداث التي ظهرت في أمريكا وفي الغرب، مر
باســم تحقيق تقدمية إســالمية تســعى إلى تعزيز مكانة المرأة المســلمة، وأخرى من أجل تحويل 
اإلسالم الشديد المستصعب إلى إسالم معتدل ليبرالي، يعتبر ُكلّ ذلك من التغيير للدين الحنيف، 

 M L K  ﴿ :ه بهــا اهللا 8 في وصفه لإلســالم بقولهوإبطاال ألحكامــه وتعاليمه التي نو
U T S R Q P O N ﴾ [المائــدة:3]، وإذا كان المؤمــن اْلـَحقّ الصادق 
ال يجد في دينه نقصا يســتدعي اإلكمال وال قصورا يســتوجب اإلضافة وال محلية أو زمنية تستدعي 
التطوير والتحوير. فذلك الذي كمل دينه، وعرف ربه، وشــمله رضى اهللا باصطفائه لإلسالم وجعله 
موقنا بأن شريعته من صنع اهللا وسلطانه ال من صنع أحد غيره وسلطانه، وهو بكمال اعتقاده وتلقيه 
عن ربه المنهج والشريعة والنظام، ترتفع اهتماماته، وتتهذب نوازعه، وتتجمع طاقته للخير والبناء 

واالرتقاء، فيمضي في سبيله ال يخاف إال اهللا وحده وال يتوكل إال عليه.
وعلى ُكلّ مســلم عاقل يقــدم على االجتهاد في الفقــه أن يعرف قدره وأال يتعــدى طوره، قال اهللا 
تعالــى: ﴿ o n m l k j i h g f e d ﴾ [النســاء: 83]. وقال 
جل وعال: ﴿ z y xw v u t s r q p} | { ~ ے ﴾ [الحشر: 7].

وفي هذا بيان، واهللا الهادي إلى الحق وإلى سواء السبيل وهو من وراء القصد، وصلى اهللا على 
د وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين». سيدنا محم
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2 ـ  بيان مجمع فقهاء الشريعة بأميركا حول إمامة المرأة لصالة الجمعة وإلقائها 
لخطبتها:

ورد إلى َمجمع فقهاء الشــريعة بأميركا استفســار حول مدى مشــروعية إمامــة المرأة لصالة 
الجمعة وإلقائها لخطبتها، وذلك بمناســبة ما أعلن عنه مؤخرًا من اعتزام بعض النســاء على إلقاء 
خطبــة الجمعة، وإمامة صالتها بأحد مســاجد نيويورك، والمجمع إذ يســتنكر هذا الموقف البدعي 

الضالّ، ويستبشعه َفِإنه يقرر لألمة الحقائق التالية:
نة، وقد قال ژ : «تركت فيكم ما إن  ًال: إن الحجة القاطعة والحكم األعلى هو الكتاب والس أو
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنتي»، وأن اإلجماع على فهم نّص من النصوص حّجة 
دامغة تقطع الشغب في داللته، فقد عصم اهللا مجموع هذه األمة من أن تجمع على ضاللة، وأن من 
عدل عن ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحا لباب ضاللة، متبعا لغير سبيل المؤمنين، 
 L K J I H G F E D C B A @ ? > ﴿ :وقد قال تعالــى
R Q PO N M ﴾ [النســاء: 115]، وقــال ژ في معرض بيانــه للفرقة الناجية في 

زحام الفرق الهالكة: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي».
ثانياً: لقد انعقد إجماع األمة في المشارق والمغارب على أنه ال مدخل للنساء في خطبة الجمعة 
وال في إمامة صالتها، وأن من شــارك في ذلك فصالته باطلة إماما كان أو مأموما، فلم يسطر في 
كتاب من كتب المســلمين على مدى هــذه القرون المتعاقبة من تاريخ اإلســالم فيما نعلم قول فقيه 
واحد: ســني أو شــيعي، حنفي أو مالكي أو شــافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبــة الجمعة أو إمامة 
صالتها، فهو قول محدث من جميع الوجــوه، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، الســنية والبدعية 

على حد سواء!
ثالثاً: لقد علم بالضرورة من دين اإلســالم أن سنة النســاء في الصالة التأخير عن الرجال، 
فخيــر صفوف الرجال أولها وخير صفوف النســاء آخرها، فقد أخرج مســلم فــي صحيحه عن أبي 
هريــرة ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «خير صفوف الرجال أولها وشـــرها آخرها، وخير صفوف 
النســـاء آخرها وشـــرها أولها» وما ذلك إال صيانة لهن من الفتنة وقطعا لذريعة االفتتان بهن من 

جميع الوجوه، فكيف يجوز لهن صعود المنابر والتقدم إلمامة الرجال في المحافل العامة؟
رابعاً: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ اإلسالمي قد أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به، 
على مدى هــذه العصــور المتعاقبة من عمر اإلســالم، ال في عصــر النبوة وال في عصــر الخلفاء 
الراشدين وال في عصر التابعين، وال فيما تال ذلك من العصور، وإن ذلك ليؤكد تأكيدًا قاطعاً على 

ضالل هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه.
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ولو كان شــيئاً من ذلك جائزا لكان أولى الناس به أّمهات المؤمنين، وقد كان منهن الفقيهات 
النابغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين، وحســبك بالفصيحة البليغــة العالمة النابهة الصديقة 
بنت الصديق أم المؤمنين عائشــة # ، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة االقتداء 
به، لقد عرف تاريخ اإلســالم فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعالم، وقد أبلى النساء في ذلك بالء 
حســناً وعرفن بالصدق واألمانة حتى قــال الحافظ الذهبي: «لــم يؤثر عن امــرأة أنها كذبت في 

الحديث»، ويقول 5: «وما علمت من النساء من اتهمت وال من تركوها»(1).
وحتى كان من شــيوخ الحافظ ابن عســاكر بضع وثمانون من النســاء! ومثله اإلمام أبو مســلم 
الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة، ومن النســاء في تاريخ هذه األمة من كنّ شيوخا 
ِلمثل الشــافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها 
تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى إمامة الصالة فيها مع ما تفوقن فيه على كثير من الرجال 

يومئذ من الفقه في الدين والرواية عن النِبّي ژ .
لقد عرف تاريخ اإلســالم المــرأة عاملة على جميع األصعــدة، عرفها عالمــة وفقيهة، وعرفها 
مشــاركة في العبادات الجماعية، ومشــاركة في العمليات اإلغاثية، ومشــاركة فــي األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة وال إمامة جماعة عامة من الرجال.
وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المســلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة 
صلوات الجماعة العامة، وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث ليخرج لنا 

شيئاً من ذلك، وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون!
خامســـاً: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النِبّي ژ في إمامة 
أهل بيتها فإن هذا الحديث على فــرض صحته ال عالقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة 
خاصة داخل البيت بالنســاء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوســع التفسيرات وأكثرها 

ترخصا فأين ذلك من خطبة الجمعة واإلمامة العامة للصالة؟؟
إن المجمع ليحذر األمة من االفتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين، والمتبعة 
نة، ويذكرهم بأنّ هذا العلم دين وأن  لغير سبيل المؤمنين، ويدعوهم إلى االعتصام بالكتاب والس
عليهم أن ينظروا عمــن يأخذون دينهم، وأن القابــض على دينه في هذه األزمنــة كالقابض على 
الجمر، ويســأل اهللا لهذه األمة الســالمة من الفتن والعافية من جميع المحــن، وأن يحملها في 
أحمد األمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلــك والقادر عليه. واهللا من وراء القصد وهو الهادي 

إلى سواء السبيل».

ميزان االعتدال: 604/4.  (1)
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3 ـ المجلس العلمي األعلى بالمغرب:
أصدر المجلس العلمي األعلى فتوى أكد فيها عدم جواز إمامة المرأة للصالة، وأنه لم يثبت في 
ت امرأة الصالة في المسجد بالرجال وال بالنساء، في أي وقت من  تاريخ المغرب عند علمائه أن أم
األوقات. وأوضح المجلس في هذه الفتــوى التي أصدرها بناء على ســؤال تقدمت به وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية تطلب فيه توضيح موقف الشــرع من إمامــة المرأة للصالة بحســب المذهب 
المالكي وما جرى به العمل في المغرب على «أن ما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز إمامة 
المرأة يتأســس على اعتمادهم عمل أهل المدينة أصال لتقوية أخبــار اآلحاد». وأضاف المجلس في 
هذه الفتوى التي أصدرها يــوم الجمعة 2006/5/26م، إن الفقه اإلســالمي «مجمع على منع إمامة 
المرأة للصالة بالرجــال، ِلما يترتب عنها من تغييــر في هيئة الصالة»، وقــال: «إن صالة المرأة 
سرية بينما يعتبر الســّر في الصالة الجهرية نقصاً في صالة الرجال». وخلص المجلس إلى القول 

بأنه إذ يصدر هذه الفتوى، فإنه «يحسم كل خالف فيما يثار حولها من تأويالت ومناقشات».
وفــي ما يلي نص هذه الفتوى: «جواباً عن الســؤال الوارد على الكتابــة العامة للمجلس العلمي 
األعلى من وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية المتعلق بالحكم الشرعي في إمامة المرأة في الصالة 
هل تجوز أم ال تجوز؟ وبعد تدارس النازلة من هيئة اإلفتاء، واســتعراض آراء الفقهاء المالكية في 
الموضوع، نجيب بما يلي: لقــد اختار المغرب األخذ بمذهب إمــام دار الهجرة مالك بن أنس 5 
نة،  منذ تأسيس الدولة المغربية وكان هذا االختيار مبنيا على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والس
وســبباً في جمع كلمة المغاربــة ووحدتهم المذهبية عبــر العصور. وقد اتجــه المذهب المالكي في 
المشــهور والراجح الذي به العمل إلى عدم جواز إمامة المرأة، كما يستفاد من أقوال أئمة المذهب 
د عبد اهللا بن أبي زيد القيرواني: «وال تؤم  من الفقهاء قديما وحديثا. من ذلك قول الشيخ أبي محم
المرأة في فريضة وال نافلة ال رجاال وال نســاء». وقــول الحافظ ابن عبد البــر: «وال يجوز االئتمام 
بامرأة...»، وقول اإلمــام المازري: «ال تصح إمامة المرأة عندنا، وليعد صالته من صلى وراءها وإن 
خرج الوقت». وقول الشــيخ خليل: «وبطلت بمن يأتم بامرأة»، وقوله في أقرب المسالك إلى مذهب 
اإلمام مالك: «وشرط اإلمام إسالم، وتحقق ذكورة، فال تصح ـ أي الصالة ـ خلف امرأة، فاشتراط 
الذكورية يحترز به عند األنوثة». وما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز إمامة المرأة يتأسس 
على اعتمادهم عمل أهل المدينة أصــال لتقوية أخبار اآلحاد. ولو كان للمرأة أن تؤم النســاء ألدى 
ذلك حتما إلى اســتقالل عالم النســاء وانفصاله، ولم يعد بهن حاجة إلى أن يشاركن الرجال في 
المســاجد، مع مــا يتحقق لهن مــن حضــور المواعظ والمشــاركة فــي الخير، وقد كان مســجد 
رسول اهللا ژ مأهوال بالنساء اللواتي كن يصلين مع الرجال، وكان ! كثيرًا ما يخصهن بالمواعظ 
ويأمرهن بالصدقة ويقبل منهن بيعة النســاء. أما إمامة المرأة بالرجال فإن الفقه اإلسالمي مجمع 
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على منعها، لما يترتب عنها من تغيير في هيئة الصالة، إذ إن صالة المرأة سرية بينما يعتبر السر 
فــي الصالة الجهرية نقصاً في صالة الرجــال. كما أن إمامة المرأة تقتضــي حتما تقديمها وتغيير 
موقعها في مشهد صالة الجماعة. ولم يثبت في تاريخ المغرب وال عند علمائه أن أمت امرأة الصالة 
في المســجد ال بالرجال وال بالنســاء، في أي وقت من األوقات، وهذا مــا دأب عليه أهل هذا البلد 
األمين وجرى به عملهم في مختلف العهود. وكون المرأة ال تؤم في الصالة ال يحمل على أنه منقصة 
لها، وال حط مــن مكانتها، وإنما هو حكم راعى موجبات أخرى ســبقت اإلشــارة إلــى بعضها. وإن 
المجلــس العلمي األعلى إذ يصــدر هذه الفتوى يحســم كل خــالف فيما يثار حولهــا من تأويالت 

ومناقشات. واهللا الموفق للرشاد والهادي إلى سواء السبيل».

٭ ٭ ٭

:ådÉãdG åëÑªdG
á«dÉªdG äÓeÉ©ªdG »a ∫RGƒædG ihÉàa øe êPÉªf

بعض العقود المستحدثة في العصر الحالي:
ليس الغرض من هذه الدراســة التعرض ِلكُل العقود المعاصرة، لكننا ســنقف عند بعض أنواع 
هذه العقود نظرًا ألهميتها وانتشــارها في الوقــت الحالي، ولن نناقش هذه البيــوع تفصيًال لكننا 
سنكتفي بقرارات المجامع إن وجدت، وكذلك بعض الفتاوى الفردية في مثل هذه القضايا المعاصرة 
التي تفشت في غير المسلمين وافدة إليهم من غير المسلمين الذين ال تضبطهم ضوابط شرعية في 
هذه البيوع، وال يضبطهم ســوى القانون الذي يحل لهــم القمار، ويقنن لهــا القوانين التي تنظم 

عالقة المتقامرين!!

:äÉ≤HÉ°ùªdGh  øjôà°ûªdG  õFGƒL  ``  1

ام إلى طرق جديدة للدعاية واإلعالن عن الســلع والخدمات،  عمد كثير من الناس في هذه األي
واستحدثت صور كثيرة لتحث الناس على الشراء واستعمال الخدمات، واألصل أن شراء السلع سواء 
كانت غذائيــة أو ثقافية أو ترفيهية أو غير ذلك وســيلة وليــس غاية، لكن هذه الشــركات حولت 
الشراء إلى غاية في حد ذاته. فيشتري اإلنسان من دون أن تكون له حاجة في الشراء لكنه يشتري 
من أجل الحصول علــى الجائزة. واختلف الفقهاء المعاصرون حول هــذه الجوائز، فمنهم من منعها 
ن منعها الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة من  مطلقا، ومنهم من أجازها بشروط وضوابط: وِمم
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علماء فلسطين فيقول: «إن ترويج التجارة اليوم أصبح فنا قائما بذاته، وصار التجار يتبعون أساليب 
كثيرة ومختلفة من أجل تســويق تجاراتهم، وبعض هذه األساليب غير مشــروع كالمثال المذكور في 

السؤال، فهذا نوع من القمار المسمى اليانصيب ِلما يلي:
ألن المشتري يقدم على الشراء وهو على خطر فربما يحصل على الجائزة وربما ال يحصل  ـ  1

عليها.
إن التجار الذين ُيمارسون هذا النوع من الترويج لبضائعهم يقومون برفع أثمان السلع حتى  ـ  2

يتمكنوا من تغطية قيمة الجوائز من مجموع المشترين، فيربحون ويربح واحد من المشترين 
أو اثنان مثًال، ويخسر اآلخرون.

إن مثل هذه األساليب تدفع كثيرًا من الناس إلى الشراء دونما حاجة بل رغبة في الحصول  ـ  3
على الجائزة الموعودة، وهذا يؤدي إلى اإلسراف وترسيخ النهج الرأسمالي في االستهالك.

إن مثل هذه األســاليب تؤدي إلى تنمية الضغينة والحقد والحسد في قلوب الخاسرين من  ـ  4
المشترين وهم األكثر؛ ألن الرابحين القلة.

وال شــك أن هذا األســلوب يدخل في الميســر المحرم (القمار) يقول اهللا تعالى: ﴿  ! " 
# $ % & ' ) ( * + , - . / ﴾. اهـ.

مها التجار تقديرا للمشتري وترغيبا له في  ق بعض العلماء بين الهدايا البســيطة التي يقد وفر
الشــراء، وبين الهدايا ذات القيمة الكبيرة التي يجري عليها الســحب باألرقام كاليانصيب، فالنوع 

ا الثاني فمحرم. ل حالل، أماألو
يقول الدكتـــور مصطفى أحمد الزرقاء: «إن رأيي في هذه المســألة هــو التمييز بين الهدايا 
ار وعرفهم (إنّ من يشتري كمية كبيرة من البضائع عندهم يقدمون  البسيطة التي هي من عادة التج
إليه هدية بســيطة تقديرية وترغيبية له عبارة عــن لعبة أوالد، أو قطعــة أو قطعتين زيادة على ما 
اشــتراه)، وبين هذه الهدايا ذات القيمــة الكبيرة التي يجري عليها ســحب بطريقة الســحب على 

اليانصيب باألرقام، فيفوز بها أحد حاملي هذه البطاقات (الكوبونات) من الزبائن.
فتلك الهدايا البســيطة المعتــادة بين جميع التجار ِلمن يشــتري كمية كبيــرة أو مجموعة من 

األصناف هي حالل؛ ألَنها تقدمة تعبيرية عن تقديرات التاجر لذلك الزبون.
ا يجري عليه ســحب  أما هــذا النوع من الهدايــا ذات القيمة الكبيرة كالســيارة والثالجة، ِمم
 ن من المشتريات، ثُمبحســب أرقام القســائم التي يعطونها لمن يشــتري ما ال يقل عن مقدار معي
يسحب دورياً على القسائم الســتحقاق تلك الهدية الثمينة، والتي أصبح المشترون يشترون من عند 
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هذا التاجر ألخذ هذه القســائم، فال أراها ِإال من قبيل اليانصيب التجاري الذي هو اليوم في نظر 
م، يأثم فيه الطرفان التاجر والزبون، وال يكون ما يستحقه  علماء الشريعة َضرب من المقامرة محر
ار الذين ال يملكون مثل هذه الوسائل  اقتصادياً بصغار التج هُ يضربهذه الطريقة حالال، وال سيما أَن
القمارية المغرية، فينصرف عنهم الناس ويخرجهم من الســوق، وهذا ضــرر اقتصادي كبير، واهللا 

سبحانه أعلم.

ويقول الدكتور يوســـف القرضاوي: أنا أؤيد هذا النظر الفقهي العميــق، وأرى ـ إضافة إلى 
ذلك ـ أن هذا األســلوب هو في النهاية إغالء لقيمة السلع على حساب عموم المستهلكين، وهو يُعبّر 
عن النمط الغربي الذي يغري الناس بكثرة االســتهالك للســلع، وإن لم يكن بهم حاجة إليها، على 

خالف المنهج اإلسالمي الذي يحث على االعتدال أبدًا. اهـ.

أما المســابقات فقد أخذت صورا متعددة وأنواعا مختلفة، ما بين مسابقات هاتفية أو تلفازية أو 
غيرهــا، وأخذ الناس يلهثون وراء المليــون، فدفعوا آالف الجنيهات مــن أرزاقهم للحصول على هذا 
الســراب، وقد فاز به عدد قليل منهم، ورجع اآلالف بل ُقل الماليين بالحســرة والخسران المبين، 
ومن ثَم خرجت الفتاوى، وقد اجتمعت كلمة أصحابها على تحريم هذه المســابقات كلّها الشــتمالها 
على الغرر والمقامرة، وإشــاعة روح الحسد بين المتسابقين، فالمتســابق الذي دفع المال الكثير أو 
القليل من أجل الدخول في هذا الســباق غير الحميد، يرى أن الفائز قــد أخذ هذا المال من ماله 

ومال غيره، والفائز الحقيقي في هذا الشأن هو الشركات المنظمة لهذه المسابقات.

وســنتناول بعض صورها من خالل الفتاوى التي وردت إلينا خالل الســبع ســنوات الماضية في 
موقع (إسالم أون الين)، ثُم نختم بقرار مجمع الفقه حول هذه المسابقات:

يقول األستاذ الدكتور علي السالوس أســـتاذ الشريعة بقطر: المسابقة في األمور المباحة من 
دون بذل مال ال حرج فيها، أما المســابقة مع بذل مال لمن يســبق فكان الهدف منها الترغيب في 
الجهاد والحّث عليه، ولذلك جاء في الحديث الشــريف: «ال َســـَبقَ إّال في خّف أو حافر أو نصل» 
رواه أحمد، وأبــو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب الجهاد، واإلبل والخيل كانت وســائل القتال، 
ــَبق ـ بفتــح الباء ـ هو المال الذي يجعل للســابق، وهو كما نرى يتعلق  والنصال كانت للرمي، والس

بالجهاد، غير أن بعض الدول وأهل الخير واإلحسان جعلوا أمواال ِلمسابقات غير الجهاد.

تكييفها الفقهي وأنواعها:
والمسابقات في عصرنا كثرت وتعددت، والحديث عنها وبيان أحكامها يحتاج إلى بحث ُيمكن أن 
ى المســابقة وليس فيه أي  ما بياني هنا لنوع يســميكون كتابا كامال، ولذلك ليس حديثي عنها، وإن
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نوع من الَســَبق وال يهدف إليه!! فهدف من يقوم به ومن يشترك فيه هو الكسب، والكسب هنا ليس 
م، فيه ضياع الدين والدنيا معا!! ما هو قمار محرحالال، وإن

تطالعنا الفضائيات ليل نهار بأشــخاص َمجهولين يعلنون عن مســابقات لكسب اآلالف، ومئات 
اآلالف والماليين، ومن أراد هذا الكسب فما عليه إال أن يتصل برقم من أرقام الهواتف المعلنة.

واالتصال بهــذه األرقام ليس باألجــور العاديــة، َوِإنَما بأجور مرتفعة جدا لحســاب الشــركة 
المقامرة، وجزء منها لشركة االتصاالت.

والقمار هنا: هو أن الشركة تغرم أمواال في اإلعالنات وإعداد المسابقة في انتظار األموال التي 
تأتيها من أجور المكالمات. والذين يتصلون يغرمون العشــرات، أو المئات، وأحيانا اآلالف، يمنيهم 
ا هو معلن عنه. فلو  الشــيطان بالحصول على المبالغ الضخمة، والســيارات الفاخرة، وغير ذلك ِمم

م. ا أعلنوا عنه كان هذا من أموال القمار المحر غرم المعلنون عن المسابقات شيئاً ِمم
وبعض هــؤالء رأوا أن الدعوة إلى االتصال فقط قد ال تكفي لإلغراء، فوضعوا أســئلة ســاذجة 

ودعوا إلى االتصال لإلجابة عنها.
ومن تلبيس إبليس جعل األسئلة دينية، وتســمية المقامرة باسم: «مسابقة رمضان»! والمقامرات 
التي تبيحهــا قوانين بعض الدول كاليانصيــب تخضع لجهات رقابية، أما مقامــرات الفضائيات فال 
تخضع ألي جهة رقابية، ولذلك يعلن المقامرون ما شــاؤوا، حتى أعلن بعضهم عن جوائز بعشــرات 
الماليين من الــدوالرات، والمخدوعون بهذه اإلعالنات ال توجد أي جهــة تضمن لهم الحصول على 
ا يأتي في اإلعالنات، بل يمكن أن يغرموا مبالغ المكالمات الهاتفية، ثُم يظهر أن الماليين  شيء ِمم

كانت سراباً للخداع فقط، وبذلك يخسر المخدوعون دينهم ودنياهم معا.اهـ.
ويقول الدكتور يوسف عبد اهللا القرضاوي: هذه المسابقات التي يشترك فيها الناس عن طريق 
االتصال بالهواتــف الدولية أو المحلية، على أمل أن يربحوا المليــون، أو ما دون المليون، ثُم تكون 
النتيجــة أن الماليين منهم يخســرون أجرة االتصــاالت الهاتفية التي يدفعونها لشــركات الهاتف، 

وتتقاسمها مع منظمي المسابقة، وال يحصلون في النهاية إال على الريح.
هذه المسابقات ليســت إال لوناً من القمار ـ أو الميسر بلغة القرآن ـ تدخله الماليين الطامعة 
في المليون أو مــا دونه بما تدفعه للهاتــف، على احتمال أن تربح أو تخســر، ثُم تخســر الغالبية 
الساحقة، ويكســب واحد في المليون أو في كل عدة ماليين. صحيح أنه ال يخسر مبلغاً كبيرًا، ولكن 
العبرة بالمبدأ، وليس بحجم الخسارة، المهم أنه دخل العملية مقامرًا، لعله يكسب ويصبح مليونيرًا 

في لحظة.
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واإلســالم يحرم القمار أو الميســر تحريماً باتاً، ويقرنه بالخمر في كتــاب اهللا، ويجعله ـ مع 
ا يدل على أنه من كبائر المحرمات ال من  الخمر واألنصاب واألزالم ـ رجســاً من عمل الشيطان، ِمم
صغائرها، وما ذلك إال ليحمي النــاس من التعلق باألوهام واألحالم الزائفــة، التي تبنى على غير 
أساس، واإلسالم ال يمنع أن يكسب اإلنسان المال، ضمن شبكة األسباب والمسببات، ووفق سنن اهللا 
في الكون والمجتمع، واألصل في هذه السنن أن يكســب اإلنسان المال بكد اليمين، وعرق الجبين، 

وإعمال الفكر، وإجهاد الجسم، ومواصلة الليل بالنهار، حتى يحقق اآلمال.
أما أن ينام على أذنه، ويغرق في األحالم، ويحصل الثروة عن طريق (ضربة حظ) تواتيه، فليس 

هذا من هدي اإلسالم، وال من نهج اإلسالم، وال من خلق المسلمين.
ثم إن هذه الشــركات التي تنظم هذه المســابقات وأمثالها تجمع من الناس أضعاف ما تدفع 
لهــم، ألنهم أعداد كبيرة، فهــي ـ من ناحية أخرى ـ تــأكل أموال الناس بالباطــل، أي هي بصريح 

العبارة: عملية سرقة ُمقَنّعة، وُمغَّلفة بالمسابقة.
ا يؤســف له أن يشــيع في ُمجتمعاتنا المســلمة هذا النوع من المســابقات وجوائز السحب  َوِمم
ا ينكره اإلســالم ويحرمه، وينشــأ شــبابنا المســلم على هذه  الكبرى وألوان اليانصيب ونحوها، ِمم
التطلعات غير المشروعة، ليســبح في غير ماء، ويطير بغير جناح، وقد حذر سيدنا علي ƒ قديما 
من ذلك ابنه الحســن في وصية له إذ قال: «وإياك واالتكال على المنى، فإنها بضائع النوكى» (أي 

الحمقى) وقال الشاعر:
فالـُمَنى الُمَنـــى  عبـــد  تكـــن  الـَمـفـــالـيـــس!وال  أمــــــوالِ  ُرؤوس 

قرار مجمع الفقه بشأن بطاقات المسابقات:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي المنعقد في 
دورته الرابعة عشرة بالدوحة ـ دولة قطر من 8 حتى 13 من ذي القعدة 1423هـ ـ الموافق 11 - 16 
يناير/2003م. بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات المســابقات 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. قرر ما يلي:
أوًال: تعريف المسابقة: المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في 

تحقيق: أمر أو القيام به بعوض (جائزة)، أو بغير عوض (جائزة).

ثانياً: مشروعية المسابقة:
المسابقة بال عوض جائزة مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نّص، ولم يترتب عليه  ـ  1

ترك واجب أو فعل محرم.
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المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط اآلتية: ـ  2
أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجاالتها مشروعة.أ ـ  
أال يكون العوض الجائزة فيها من جميع المتسابقين.ب ـ  
أن تحقق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعاً.ج ـ  
أال يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.د ـ  

ثالثاً: بطاقات كوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموعة الجوائز ال تجوز 
شرعاً؛ ألنها ضرب من ضروب الميسر.

رابعاً: المراهنة بيــن طرفين فأكثر على نتيجة فعــل لغيرهم في أمور ماديــة أو معنوية حرام، 
لعموم اآليات واألحاديث الواردة في تحريم الميسر.

خامساً: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المســابقات غير جائز شــرعاً، إذا كان 
ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز؛ منعاً ألكل أموال الناس بالباطل.

سادساً: ال مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ من دون االستفادة المالية 
ـ عن طريق المسابقات المشروعة؛ شريطة أال تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأال 

يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين.

سابعاً: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة الالحقة للفوز غير جائز شرعاً.
ثامناً: بطاقات الفنادق وشــركات الطيران والمؤسســات التي تمنح نقاطاً تجلب منافع مباحة، 

جائزة إذا كانت مجانية بغير عوض، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر.

توصيات:
يوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحالل في معامالتهم ونشــاطاتهم الفكرية والترويحية 

واالبتعاد عن اإلسراف والتبذير.

:»μÑ°ûdG  ¥ƒ°ùàdGh  (â°Sƒc  ódƒZ)  äÓeÉ©e  ``  2

شركة «غولد كوست» شركة تتعامل في تجارة ســبائك ومصوغات ذهبية مقرها في هونغ كونغ، 
تبيع الســبيكة زنة (12) جراماً بما ُيعادل (770) $ بعد أن ُتنفذ عليها ما يطلبه الزبون من ِشعار أو 

رسوم مخصوصة، على أن يتم السداد بإحدى طريقتين:
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إرسال قيمة الســبيكة كاملة مضمنة رسوم الشــحن وقدرها (60) $ بموجب شيك أو عبر أ ـ  
البطاقة االئتمانية.

دفع مبلغ (370) $ بنفس الوســيلة آنفة الذكر والباقي وقدره (400) $ يكون مقابل جلب ب ـ  
ة عام إن لم ُيفلح في جلب الزبائن  عشرة مشترين آخرين …ُتمهل المؤسسة المشتري ُمد

د المتأخر عليه ترد له المبلغ (370) $ كامًال من دون أية خصومات. أو لم ُيسد
بعد ذلك يحصل المشــتري على (400) $ إضافية ُمقابل كل عشــرة زبائــن ُجدد يجلبهم ج ـ  

للمؤسسة.
وقد اجتمعت كلمة الفقهاء والمفتين أيضاً على تحريم هذه المعاملة لما يلي:

1 ـ هذه الصـــورة هي بيعتان في بيعة: وقد «نَهَى رَُســولُ اهللا ژ َعْن َبْيَعتَْيــِن ِفي َبْيَعة». وفي 
حديث ابن مسعود قال: «نهى رسول اهللا ژ عن صفقتين في صفقة».

والصــورة المعروضة في الســؤال مطابقــة للمنهي عنه فــي الحديث الشــريف (صفقتين في 
صفقة). فإنه قد جمع صفقتي النقد والنســيئة ولكن في صفقة واحدة ومبيع واحد، وذلك يؤول إلى 

الربا، فهو ذريعة إليه، والقاعدة أن كل ما أدي إلى حرام فهو حرام.
2 ـ عدم التسليم والتسّلم في الحال صورة من صور الربا: وذلك منهّي عنه شرعا للحديث 
الصحيح «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشـــعير بالشـــعير، والتمر بالتمر، 
والملح بالملح: مثال بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يداً بيد (هـــا وها)». حتى قال عمر بــن الخطاب ƒ في ضرورة المناجــزة والمقابضة 
الفورية: «… وإن اســـتنظرك حتى يلج بيته فال ُتْنظره إال يدا بيد، ها وها، إني أخشى عليكم 

الرماء، والرماء: هو الربا».
3 ـ هذه الصورة فيها جهالة وغبن.

4 ـ جواز الوكالة والسمسرة المنفصلة عن البيع والشراء.
ويقول األســـتاذ الدكتور علي السالوس أستاذ الشـــريعة بقطر: هذه اللعبة تقوم بها شركات 
نصــب واحتيال تتخذ مقرا لها في بالد الغرب، ولكن األموال التي تســعى للحصول عليها هي أموال 
المســلمين في البالد العربية واإلســالمية، حيث ال تجد من تخدعه في الغرب، وظهرت هذه اللعبة 

بأسماء مختلفة مثل: هانك، والدوالر، والصاروخي، والبنتاغونو، وغيرها.
وتبدأ بشراء قائمة فيها ستة أسماء ـ مثًال ـ مرتبين من المرتبة األولى إلى السادسة، وفي أسفل 

القائمة يكتب المشتري اسمه وعنوانه باعتباره مشتركاً جديدًا.
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هذا المبلــغ كان عند «هانك» منذ عشــرين عاما عشــرة دوالرات، وبلغ بعــد ذلك عند غيره 
أربعين دوالرا.

المشترك الجديد يرسل مبلغا مماثال للشركة غير المبلغ الذي دفعه ثمنا للقائمة، ويرسل مثله 
أيضاً لحساب المشــترك األول في أعلى القائمة، وبعد هذا يصله من الشركة ثالث قوائم يحاول أن 
يبيعها حتى يســترد المبلغ الذي غرمه، فإن لم يتمكن من بيعها خســر ما دفع، ولذلك فهو يضغط 
على أقاربه وأصدقائه ومعارفه لبيع هذه القوائم، وهنا يظهر خبث هذه اللعبة، فكل من اشترى منهم 
يقوم بالعمل نفســه لتصله ثالث قوائم يحاول بيعها، وهكذا يظــل الضغط على األقارب واألصدقاء، 
واألموال يذهب الثلثان منها لشركة النصب ويعود الثلث للمشتركين!! فالثلث الذي يأخذه من يصلون 

إلى المرتبة األولى إنما هو من أموال المسلمين الذين خسروا، وليس من أموال الشركة!!
ففي لعبة النصب الهرمية تذهب أموال المســلمين لشركات النصب الغربية من دون أي مقابل، 

ويفرح الذين يصلون إلى المرتبة األولى وال يبالون من حيث كسبوا المال.

بعض الشركات التي استفادت من طريقة اللعبة:
ـ الشـــركة األولى: «غولد كوست»: هذه الشــركة بدالً من أن تبدأ ببيع قائمة ال قيمة لها في 
ذاتها، جعلت البدء ببيع الذهب، ولكن بســعر قد يبلغ ثالثة أضعاف الثمن، فمن الذي يشتريه بهذا 
السعر؟ هنا تأتي الفكرة من لعبة النصب الهرمية! فالمشتري يدفع نصف الثمن، وال يتسلم الذهب 
في الحال اتباعا ألمر الرســول ژ كما هو ثابت ومعلوم، وإنما عليه أن يقــوم بعملية الضغط التي 
أشــرت إليها حتى يأتي بعشــرة مشــترين على األقل، وعندئذ تحسب له الشــركة %10 من أموال 
العشرة، فيصبح كأنه دفع الثمن كامال، ويرسل إليه الذهب، وما زاد على العشرة من المشترين عن 
طريقه يرسل إليه نسبة العشرة في المائة وتأخذ الشركة %90، أما إذا لم يستطع أن يأتي بعشرة 
مشــترين فال يأخذ شيئاً، وال يرد له ما دفع، وإنما يرســلون إليه نصف سبيكة الذهب. فإلى جانب 
التحريم في شراء الذهب باألجل، وجهالة المبيع حيث ال يدري ما الذي سيتسلمه، فإنه يقامر بدفع 
هذا المبلغ الكبير طمعا فيما قد يحصل عليه من أموال تبعاً لنســبة %10، ورأينا أنه قد ال يحصل 

على شيء، فالقمار واضح جلي.
أما الشــركة فإنها فــي جميع الحاالت تربح ربحا فاحشــا، وقد ســخرت عددا مــن الطامعين 

المخدوعين الذين ال يبالون من حيث كسبوا المال؛ فكسبهم حرام ما دام نشاط الشركة حراما.
ـ الشركة الثانية: «بيزنس»: هذه الشركة تبيع منتجات تتضمن برامج تعليمية وخدمات كمبيوتر 
د، ولو وقف األمر عند هذا الحد، وكانت المنتجات مباحة، فإن المشــتري يكون  وغيرهــا بثمن ُمحد

راغبا في هذه المنتجات، ويرى أن ثمنها مناسب، وهذا حالل.
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غير أن الشركة كســابقتها اســتفادت من لعبة النصب الهرمية، ليس من جانب النصب، فهذه 
لها منتجات حقيقة، ولكن من جعل المشــتري يرغب في الكسب عن طريق تسويق منتجات الشركة، 

فيلجأ إلى األقارب واألصدقاء وغيرهم كما ذكرت في اللعبة.
فالشركة تغري المشــتري بالربح عن طريق التسويق، وتجعل شــراءه للمنتجات شرطا للوصول 
إلى هذا الربح، ولذلك قد يشتري وهو غير راغب في الشــراء، وليس في حاجة إلى المنتجات، أو 
ال يقبل على شــرائها بهذا الثمن، وفي هذه الحالة يعتبر الشــراء نوعا من القمار؛ فلوال الطمع في 

ربح أكبر قد يتحقق وقد ال يتحقق، لما أقدم على بذل المال في الشراء.
ا يجب التنبيه إليه أن هذه الشــركات وأمثالها عندما ترغب في إيجاد فتوى شــرعية تبيح  وِمم
أعمالها، تجعل الســؤال عن صورة سمسرة بضوابطها الشرعية، من دون ذكر لجوانب التحريم التي 
أشرت إلى شيء منها، فيأتي رد َمن استفتوه بالجواز، فتنشر الفتاوى على أنها تجيز كل أعمال هذه 

الشركات!! فأرجو أن يتنبه المسلم، وال ينخدع بالفتاوى التي تروج لها بعض الشركات.
ـ الشـــركة الثالثة: (أكوام. كوم): هذه الشركة يبدو اســتفادتها من لعبة النصب من البداية، 
فالمشــترك يدفع مائة دوالر، ثُم يبدأ الضغط على األقارب وغيرهم حتى يجعل عشــرة يشــتركون، 
فتأخذ الشركة تســعمائة دوالر، وترد له المائة التي دفعها، ثُم إن استمر في جذب مشتركين حصل 

على مبالغ أخرى.
وما تقدمه الشركة مقابل االشــتراك ال يلتفت إليه، وال أحد ينظر إليه أو يهتم به، فالمشترك 
دفع المائة طمعاً في المئات أو اآلالف التي قد يحصل عليها نتيجة اشــتراك غيره، فإن لم يســتطع 

ندم لضياع ماله هباءً، فهذه صورة من صور القمار. اهـ.
والخالصة: إن البرامج القائمة على التسلســل الهرمي، ومنها البرنامج المذكور في الســؤال، 
مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير باآلخرين؛ ألَن هذا التسلســل ال يمكن أن يســتمر بال نهاية، 
فإذا توقف كانت النتيجة ربح األقلية على حســاب خســارة األكثرية. كما أن منطق التسويق الهرمي 
يعتمد على عوائد فاحشة للطبقات العليا على حســاب الطبقات الدنيا من الهرم؛ فالطبقات األخيرة 
خاسرة دائما حتى لو فرض عدم توّقف البرنامج، وال يفيد في مشروعية هذا العمل وجود المنتج، بل 

هذا يجعله داخال ضمن الحيل المحرمة.

ـ من لعبة النصب الهرمية إلى شينل الصينية:
إخواننا األعزاء... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. لعلكم سمعتم عن شركة (شينل الصينية) 
التي تبيع جهازا طبيا يساعد في عالج أمراض متعددة كما هو مدون في الكتيب المرفق مع الجهاز، 
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وهذه الشركة تشترط على المسوق أن يشتري الجهاز أَوالً، ثُم يقوم بتسويقه ثانياً عن طريق التسوق 
الشبكي أو الهرمي، بعد إدخال بعض التعديالت عليه.

المهم أن كثيرا من الشــباب توجه للعمل في هذه الشــركة؛ ألنها تدر عليهم دخال كبيرا يصل 
ا دفع الشباب لترك كلياتهم والموظفين لترك أعمالهم وتفرغهم للعمل  إلى عدة آالف كل شــهر، ِمم
في هذه الشركة؛ ألنها تدر دخال كان يعتبرا خياليا ولن يصلوا إلى مثله لو أتموا تعليمهم أو مارسوا 
أي نشــاط آخر. وألن الغالبية العظمى من هذا الشــباب هو من الشــباب الملتــزم دينيا فأردنا أن 

نعرف رأيكم في هذه المسألة من حيث الجواز أو المنع. وشكرًا هللا لكم وجزاكم عنا خيرا.

وقد أجبت عن هذا السؤال بما يلي:
التسويق الشــبكي (الهرمي) بكافة صوره وأشــكاله حرام، وبهذا أفتى عدد من فقهاء الشريعة 
واالقتصاد اإلســالمي في العالمين العربي واإلســالمي، وكذلك بعض المجامع الفقهية ودور اإلفتاء 
التي عرضت للمسألة، وعلة الحكم هنا في هذه المسألة اجتماع عقدين في عقد، واشتمال المعاملة 
على الغرر والمقامرة والجهالة الفاحشــة التي تبطل عقود المعاوضات، وهذا الغرر ســببه التسوق 
الشــبكي (الهرمي). ويكفــي أن دول أوروبا وأميركا جرمت هــذه المعامالت نظــرًا لخطورتها على 
االقتصاد، وقد جاءت الشــريعة لرفع الضرر فال ضرر وال ضرار. ولو أرادت هذه الشــركة تصحيح 

هذا العقد فال بد أن تتخلى عن طريقة التسوق الشبكي، وأال تجمع عقدين في عقد.
إن الشــريعة اإلســالمية ال تقف في طريق الربح الحالل مهما كان قدره، بــل حثت على تنمية 
المال واســتثماره بكافة الطرق المشــروعة، ووضعت البدائل للمعامالت الربوية أو تلك التي تشتمل 
على الربا والغــرر والمقامرة، ودائرة الحالل أوســع وأرحب بكثير من دائرة الحــرام، لكن الناس 
يضيقون على أنفســهم ويحصرونها في دائرة ضيقة وفي معامالت وافدة إلينا من الغرب أو الشــرق 
غير المســلم الذي يصدر إلينا تلك المعامالت الضارة حتى ينتفع بأموالنا ويدمر اقتصادنا ويجعلنا 
نســايره ونقتفي خطوه في كل ســوء ويمنع عنا كل خير وصل إليه حتى نظــل تابعين غير متبوعين، 

سلبيين غير إيجابيين.
وقد سيطر على الشباب في الفترة األخيرة شعور الربح السريع ألن الحياة أصبحت سريعة اآلن 
في كل شــيء في المواصالت واالتصاالت وغيرها فهو يريد أن يختصر المســافات ويقفز على سنن 
اهللا التي وضعها في الكون، وربما ينظر إلى والده أو جاره أو قريبه الذي كون ثروة خالل خمســين 
عاما فال يصبر على هذه الســنين الطوال، ويريد أن يحّصل ما حّصل الناس في عشــرات الســنين 
يريد أن يحصله في عام أو بعض عام. ولقد وضع اهللا ســننا في الكون، وسنن اهللا غالبة فعلينا أن 

نغالبها ونستفيد منها بحسب ما أمر اهللا 8 .
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وأريد أن أقول لهؤالء الشباب الذين تركوا دراستهم وأعمالهم وساروا في هذا الطريق من أجل 
هذا الثراء الســريع الذين يعيشون في حلم جميل ســرعان ما يذهب، أو في سراب خادع سرعان ما 

ينكشف، أريد أن أضع أيديهم على هذه الحقائق التالية:
 ﴾ | { z y x ﴿ :أوًال: أن الــرزق واألجل مضمونان من اهللا، حيث يقــول اهللا تعالى
[الذاريــات: 22]، ويقول النِبــّي ژ : «إن روح القدس قد نفث في روعي أال تموت نفس حتى تســـتوفي 
رزقها وأجلها؛ فاتقوا اهللا وأجملوا في الطلب، وال يحملنكم اســـتبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية اهللا، 
فإن ما عند اهللا ال يطلب بمعصيته»، وعن عبد اهللا بن مســعود ƒ قال: حدثنا رســول اهللا ژ وهو 
الصادق الصــدوق: «إن خلق أحدكم ُيجمع في بطن أمه أربعين يومـــا وأربعين ليلة، ُثم يكون علقة 
مثله، ُثم يكـــون مضغة مثله، ُثم ُيبعث إليـــه الملك، فُيؤذن بأربع كلمـــات، فيكتب: رزقه، وأجله، 
وعمله، وشقي أم سعيد، ُثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ال يكون بينها 
وبينه إال ذراع، فيســـبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار، حتى ما يكون بينها وبينه إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها».

وفي رواية مسلم: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، أو خمسة وأربعين 
ليلة. فيقول: يا رب! أشقي أو ســعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله 

وأثره وأجله ورزقه. ثُم تطوى الصحف. فال يزاد فيها وال ينقص».
ثانياً: إن من ترك شــيئاً هللا أبدله اهللا خيرا منه فال تغرنكم هذه األمــوال الكثيرة فقليل دائم 

خير من كثير منقطع، وكل دم نبت من سحت فالنار أولى به.
ثالثاً: إن فتاوى المجامع الفقهية أولى من فتاوى األفراد أيا كان علمهم أو قدرهم وبخاصة في 

تلك القضايا المعقدة المتشابكة الحادثة.
رابعاً: إنهُ داخل الفتوى نفســها توجد تخصصات متعددة فال يوجد فقيه يفتي في كل شيء وعلى 
الســائل أن يقدر التخصص في الفقه والفتوى وبخاصة المعامالت المالية المســتحدثة والمستجدة 

فال يذهب إال إلى المتخصص فيها.
خامساً: علينا بعد األخذ باألســباب أن نســتفتي قلوبنا وإن أفتانا المفتون فالبر سالمة الصدر 
واإلثم ما حاك فــي صدرك وكرهت أن يّطلع عليه الناس، ومن اتقى الشــبهات فقد اســتبرأ لدينه 

وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
سادساً: لقد حرمت الشريعة الغراء كل ما فيه غرر أو مقامرة أو ثراء على حساب الغير، ونحن 
نتابع هذه المعامالت منذ سبع ســنوات ونجد أنها تشــتمل على الغرر والمقامرة وتغليب روح األثرة 
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واألنانية بين المشــتركين فكل واحد منهم يعلم أن ثراءه على حســاب أخيه، ولذلك حرم التســوق 
الشبكي لهذا الغرض.

سابعاً: إن البيــع والشراء يتحول في مسألة التسوق الشبكي إلى غاية وهدف بعد أن كان وسيلة 
فكل المتعاملين تحولوا إلى بائعين ومســوقين وهذا ضد طبائع األشياء وضد الحكمة التي شرع من 

أجلها البيع.

ثامناً: كل الشــركات التي عملت في هذا النوع من التســوق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس 
بالباطل وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه ثُم انهارت وخلفت وراءها آالفاً بل قل ماليين من المتحسرين 

على مالهم الذي يذهب أدراج الرياح.

تاسعاً: إن خبراء االقتصاد من المسلمين ومن غير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعامالت على 
االقتصاد القومي، ألنها تبيع الوهم مهما كانت هناك ســلعة أو جهازا أو برامج أو غيرها فكل ذلك 
للتحايل فقط، وقد صدرت القوانين في أميركا وأوروبا بتجريــم هذه المعامالت على الرغم من أن 
هــذه الدول تبيح القمــار والربا والغرر لكنها وجــدت أن هذا قمار بغير رقابــة تضمن للمتقامرين 

حقوقهم وتؤثر على االقتصاد المحلي.

عاشراً: لو أرادت هذه الشركة أن تجعل معامالتها حالال؛ فعليها أن تلتزم بشرطين وهما أسباب 
التحريم:

األَول: أن تفصــل بين عقدي الوســاطة والبيع، فتجعلهمــا عقدين منفصليــن ال صلة ألحدهما 
باآلخر، فمن الممكن أن يشتري المســلم هذا الجهاز إن كان ُمحتاجا إليه وثبتت جدواه، أو يسوقه 
من دون أن يشتريه؛ «لنهي النِبّي ژ عن بيعتين في بيعة»، فقد أخرج الترمذي  عن   أبي هريرة قال: 
« نهى رســول اهللا  ژ   عن   بيعتين فــي بيعة». و  عن  عبد اهللا بــن عمرو  وابن عمر  وابن مســعود نفس 
الحديث بألفاظ مختلفة.   وقال  الترمذي   حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح  والعمل على هذا عند 
أهل العلم. وهذا بعــد اعتماده من كافة الجهات التي تشــرف على مثل هذه األجهــزة الطبية حتى 
ال تغرر بالناس وتذكر أشياء ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة، وعندنا من المراكز المعتمدة في 
ا يضمن أن الجهاز  إجازة األجهزة الطبية الكثير باإلضافة إلى نقابة األطباء أو الصيادلة وغيرها ِمم

مفيد في رفع أو تخفيف المرض...

ثانياً: وهذا هو األهم أن يكون التوزيع بطريق التســويق العادي الحر، ال الشبكي وال الهرمي، 
دا من المال من دون اللجوء إلى هذه الحيلة التي  فكل من يشــتري جهازا أو يبيعه يأخذ مبلغا ُمحد

تغري الناس بالشراء، سواء كانوا محتاجين إلى هذا الجهاز أم ال.
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منذ أن نشــأت البنوك الربوية في بالد غير المســلمين، وانتقلت هذه اآلفة المهلكة إلى بالد 
المســلمين مطلع القرآن الفائت وقف العلماء لها بالمرصاد، حيث إنهم لم يروا فارقا بينها وبين 
الربا الذي أجمعت على تحريمه األمة في القديم والحديث، بل إن خطورة التعامل مع البنوك (في 
مجال القروض) أخذا أو إعطاء بنسبة محددة سلفا يفوق في خطورته وحرمته تعامل األفراد، ولقد 
حســمت مســألة التعامل مع البنوك أخذا أو إعطاء عن طريــق الفوائد الربوية المحددة ســلفا، 
وتواترت الفتاوى على مســتوى األفراد أو مســتوى المجامع الفقهية المعتبــرة على تحريم الفوائد 
الربويــة أخذا أو إعطاء. ولقد انصرف العلماء بعد ذلك إلى البحث عن البدائل المشــروعة حتى 
ال يضيقوا على المســلمين فخرجت فكرة المصارف اإلســالمية، وهي مهما اتفقنا أو اختلفنا حول 
بعض معامالتها لكنها على أية حال قامت بدور ال ينكر في إيجاد البديل المناسب للبنوك الربوية 
وكانت ردا بليغا عمليا على ما أشــيع مــن أن البنوك الربوية قدر محتوم علــى هذه األمة ال تملك 

الفرار منه بحال من األحوال.
د سيّد طنطاوي بعد أن تولى منصب اإلفتاء  غير أن فتوى صدرت من فضيلة الشيخ الدكتور محم
ببضعة أشهر جعلت المسلمين علماء وغير علماء يدورون في حلقة مفرغة، وبدال من تطوير المصارف 
اإلســالمية والوقوف بجوارها لمســاعدتها في تصويب أخطائها، وتطوير أعمالها انشغل العلماء في 
الرد على هذه الفتوى، وهنا قامت دور اإلفتاء والمجامع الفقهية بدور بارز ملموس في هذه المسألة، 
وأفتت جميعهــا بحرمة التعامل مع البنوك في مجال القرض أو االقتراض بفائدة محددة ســلفا؛ ألَنهُ 

عين الربا بل أشد وأشنع من الصور التقليدية للربا المحرم.
وتبعاً لسياســة الموقع في تقديم رأي المجامع الفقهية علــى رأي األفراد مهما كان علمهم فقد 
اخترنا فتاوى المجامع، بداية من مجمع البحوث اإلســالمية بمصر، ومــرورا بالمجمع الفقهي التابع 
لرابطة العلم اإلســالمي، وانتهاء بمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلســالمي، واعتمدنا 
فتاوى الفقهاء المعاصرين الذين وافقوا هذه المجامع أو وافقتهم المجامع، حيث إنهم كانوا أســبق 
كأمثال الشيخ الغزالي والشيخ الشــعراوي ـ رحمهما اهللا ـ أو الشيخ القرضاوي وغيرهم الكثير من 

المجتهدين المستقلين في العالمين العربي واإلسالمي.

قرار المؤتمر اإلسالمي الثاني لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة:
انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلســالمية، بالقاهرة في شــهر المحرم ســنة 1385هـ ـ 
الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثالثين دولة إسالمية فكان اجتماعه 
نهايــة لمرحلة تمت، وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرســالة التي يقــوم بها المجمع ـ وهي 
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رسالة نشر المبادئ والثقافة اإلسالمية، والتعريف بها في كل مجتمع وبيئة، مع تجلياتها في صورتها 
األصيلة الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول للمشــاكل التي َتجد وتظهر في حياة المســلمين على 

نة. أساس من مبادئ اإلسالم ومثله، وفي ضوء ما جاء به الكتاب والس
بهذه الروح التقى علماء اإلسالم من مختلف البالد اإلسالمية وإخوانهم من أعضاء المجمع في 
المؤتمر الثانــي، فألقيت البحوث ودارت المناقشــات، وبحث الكثير من المشــاكل التي تمس حياة 

المسلمين في شؤونهم وفي أقطارهم المختلفة.
هذا بيان المؤتمر الذي صدرت به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا المجال على نشر ما قرره 

المؤتمر باإلجماع بشأن المعامالت المصرفية:
الفائدة على أنــواع القروض كلهــا ربا محرم، ال فرق فــي ذلك بين ما يســمى بالقرض  ـ  1

نة في مجموعها قاطعة  االستهالكي، وما يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والس
في تحريم النوعين.

كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: ﴿ º «  ـ  2
¼ ½¾ ¿ Á À ﴾   [آل عمران: 130].

اإلقــراض بالربا محــرم ال تبيحه حاجــة وال ضرورة، واالقتــراض بالربا محــرم كذلك،  ـ  3
وال يرتفع إثمه إال إذا دعت إليه الضرورة...وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

أعمال البنوك من الحســابات الجارية وصرف الشــيكات وخطابات االعتمــاد والكمبياالت  ـ  4
ار والبنوك فــي الداخل: كل هذا من المعامالت  جالداخلية التي يقوم عليها العمل بين الت

المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه األعمال ليس من الربا.
الحســابات ذات األجل، وفتح االعتماد بفائدة، وســائر أنواع اإلقراض نظير فائدة كلها من  ـ  5

المعامالت الربوية وهي محرمة.
هذا ما انتهى إليه (مجمع البحوث اإلســالمية) في مؤتمره الثاني من قرارات وتوصيات بشــأن 
المعامالت المصرفية.. المؤتمر الذي ضم أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في 

هذا المؤتمر.

قرار مجمع رابطة العالم اإلسالمي:
القرار السادس: بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد 

الربوية.
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د صلى اهللا عليه وعلى آله  الحمد هللا والصالة والســالم على من ال نبي بعده سيدنا ونبينا محم
وصحبه وســلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي في دورته التاســعة المنعقدة بمبنى 
رابطة العالم اإلســالمي في مكة المكرمة في الفترة من يوم الســبت 12 رجــب 1406هـ إلى يوم 
الســبت 19رجب 1406هـ قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم 
توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور األمين العام نائب رئيس المجلس.
وقد استمع المجلس إلى كالم الســادة األعضاء حول هذه القضية الخطيرة، التي يقترف فيها 
نة واإلجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق  ن، ثبت تحريمه بالكتاب والسمحرم َبي
المســلمون كافة على أنه من كبائر اإلثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب 
من اهللا ورسوله، قال تعالى: ﴿ z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ ❁ 
 ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
[البقــرة: 278، 279]. وقد صح عن النِبّي ژ أَنهُ «ُلعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشـــاهديه وقال: هم 
ســـواء» رواه مســلم. كما روى ابن عباس عنه «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 

عذاب اهللا 8 » وروى نحوه ابن مسعود.
وقد أثبتت البحوث االقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخالقياته 
وســالمته، وأنه وراء كثير من األزمات التي يعانيها العالم. وأال نجاة من ذلك إال باســتئصال هذا 

الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به اإلسالم منذ أربعة عشر قرناً...
ومن هنا قرر المجلس ما يلي:

أوًال: يجب على المســلمين كافة أن ينتهوا عما نهى اهللا تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذًا أو 
عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى ال يحل بهم عذاب اهللا، وال يأذنوا بحرب من اهللا 

ورسوله.
ثانياً: ينظر المجلس بعين االرتياح والرضا إلى قيام المصارف اإلسالمية، التي هي البديل 
الشرعي للمصارف الربوية ويعني بالمصارف اإلســالمية كل مصرف ينص نظامه األساسي على 
وجوب االلتزام بأحكام الشــريعة اإلسالمية الغراء في جميع معامالته وُيلزم إدارته بوجوب وجود 
رقابة شــرعية ُملزمة. ويدعو المجلس المســلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد 
أزرها، وعدم االســتماع إلى اإلشــاعات المغرضة التي تحاول أن تشــوش عليها، وتشوه صورتها 
بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار اإلسالم، وحيثما 
ُوِجَد للمســلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شــبكة قوية تهيئ القتصاد 

إسالمي متكامل.



فقه النوازل وتجديد الفتوى300 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ثالثاً: يحرم على كل مســلم يتيســر له التعامل مع مصرف إســالمي أن يتعامل مع المصارف 
الربوية في الداخــل أو الخارج، إذ ال عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل اإلســالمي. ويجب 

عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحالل عن الحرام.
رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البالد اإلســالمية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى 

المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء اهللا تعالى: ﴿ z } | { ~ ے ¡ 
¢ ﴾ [البقرة: 278]، وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار االستعمار القانونية واالقتصادية.

خامساً: كل مــال جاء عن طريــق الفوائد الربوية هو مال حرام شــرعاً، ال يجــوز أن ينتفع به 
ن يعوله في أي شأن من شــؤونه، ويجب أن يصرف في  المســلم ـ مودع المال ـ لنفســه أو ألحد ِمم
المصالح العامة للمســلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو 
من باب التطهر من الحرام. وال يجوز بحال تــرك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقوي بها، ويزداد 
اإلثم في ذلك بالنســبة للبنوك في الخــارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسســات التنصيرية 
واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضالل أبنائهم عن عقيدتهم. علماً 

بأنه ال يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.
كمــا يطالب المجلــس القائمين على المصــارف اإلســالمية أن ينتقوا لها العناصر المســلمة 
الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام اإلســالم وآدابه حتى تكون معامالتهم وتصرفاتهم 

موافقة لها.
د وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا والحمد  واهللا ولي التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محم

هللا رب العالمين.

رابعاً: قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي:
د خاتم  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محم
النِبيّين وعلى آله وصحبه. قرار بشــأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد، وحكم التعامل بالمصارف 

اإلسالمية.
أما بعد: فإن مجلــس مجمع الفقه اإلســالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي في دورة 

انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ ، الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن عرضت عليــه بحوث مختلفة فــي التعامل المصرفــي المعاصر وبعد التأمــل فيما قدم 
ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت اآلثار الســيئة لهذا التعامل على النظام االقتصادي العالمي، وعلى 

استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
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ه هذا النظام من خــراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب اهللا تعالى من  وبعد التأمل فيما جر
تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، وعلى االقتصار على استعادة رؤوس 
أموال القروض مــن دون زيادة أو نقصان، قــل أو كثر، وما جاء من تهديد بحــرب مدمرة من اهللا 

ر: ورسوله للمرابين. قر
أوًال: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، 

وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.
ثانياً: إن البديل الذي يضمن الســيولة المالية والمســاعدة على النشــاط االقتصادي بحسب 
الصورة التي يرتضيها اإلسالم ـ هي التعامل وفقاً لألحكام الشرعية ـ وال سيما ما صدر عن هيئات 
الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف اإلسالمية في الواقع العملي.
ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات اإلســالمية إلى تشــجيع المصارف اإلسالمية 
القائمــة، والتمكين إلقامتها في كل بلد إســالمي لتغطي حاجة المســلمين كيال يعيش المســلم في 

تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. واهللا أعلم.

:ø«©fÉªdGh  øjõ«éªdG  ø«H  ø«eCÉàdG  ó≤Y  ``  5

من العقود التي أثارت جدال في الوقت الراهن عقود التأمين بشــتى صورها وأنواعها وقد اتفق 
الفقهاء المعاصرون على جــواز التأمين التعاوني واالجتماعي، واختلفوا حــول عقد التأمين التجاري 

وقد تبنى الموقع أيضاً رأي المجامع الفقهية حول هذه المسألة.
اختلــف الفقهاء حول حكــم التأمين؛ فنظر بعضهم إلــى التأمين كنظام تعاونــي، الغرض منه 
المواساة والتراحم بين األفراد المعرضين لخطر واحد، وبناء على ذلك أفتى بالجواز. ونظر البعض 

اآلخر إلى التأمين كعقد يشتمل على الغرر والمقامرة والربا؛ فأفتى بالحرمة.
مة الحنفي ابن عابدين 5 ، والشيخ  وقد منع هذا العقد عدد كبير من العلماء من أولهم العال
جاد الحق علي جاد الحق شــيخ األزهر السابق والدكتور يوســف القرضاوي، والدكتور حسين حامد 
حســان والدكتور عبد الفتاح إدريس، كما أفتت بالحرمة مجامع الفقه المعتبرة في العالمين العربي 
واإلســالمي، كمجمع الفقه اإلســالمي بمكة، والمجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء وغيرهما، وُيمكننا 

إيجاز ما اعتمدوا عليه فيما يلي:
األَول: عقد التأميــن التجاري من عقود المعاوضــات المالية االحتمالية المشــتملة على الغرر 

الفاحش؛ وقد ورد في الحديث الصحيح عن النِبّي ژ «النهي عن بيع الغرر»(1).

سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب: في الغرر.  (1)
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الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات 
مالية، ومن الغرم بال جناية أو تســبب فيها، ومن الغنم بال مقابل أو مقابل غير مكافئ ويدخل في 
عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * 

+ , - . / ﴾ [المائدة: 90] .
الثالث:  عقــد التأمين التجاري يشــتمل علــى ربا الفضل والنســيئة، وكالهما محــرم بالنص 

واإلجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ ألن كال منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة.

الخامس: عقد التأميــن التجاري فيه أخذ مــال الغير بال مقابل، واألخذ بــال مقابل في عقود 
المعاوضات التجارية محرم.

السادس: في عقد التأمين التجاري اإللزام بما ال يلزم شرعاً.
وردوا ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه بما يلي:

االســتدالل باالســتصالح غير صحيح؛ حيث إن عقود التأمين التجاري فيهــا جهالة وغرر أ ـ  
ا شــهدت الشــريعة بإلغائــه لغلبة جانب المفســدة فيه على جانب  وقمار وربا؛ فكانت ِمم

المصلحة. 
اإلباحة األصلية ال تصلح دليال هنا؛ ألن عقود التأمين التجاري قامت األدلة على مناقضتها ب ـ  

نة. ألدلة الكتاب والس
«الضرورات تبيح المحظورات»، ال يصح االســتدالل بها هنا؛ فــإن ما أباحه اهللا من طرق ج ـ  

ا حرمه عليهم. كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة ِمم
ال يصح االســتدالل بالعرف؛ فإن العرف ليس من أدلة تشــريع األحكام، وقد دلت األدلة د ـ  

داللة واضحة على منع التأمين؛ فال اعتبار به معها.
االســتدالل بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو قياســه على والء المواالة، هـ ـ  

والوعد الملزم، وضمان المجهول، وضمان خطر الطريــق، ونظام العاقلة، وصور التأمين 
المشروعة كالتأمين االجتماعي والتأمين التعاوني كل ذلك قياس مع الفارق.

وهــذا الخالف الجديد القديم يرجع فــي ـ رأيي ـ إلى النظر إلى طبيعة هــذا العقد. فالذين 
أجــازوا العقد نظروا إلى عقد التأميــن بمعناه العام أي إلى فكرة التأمين نفســها من حيث المبدأ 
ال من حيث التطبيق، ونظروا إلى النظرية ال إلى الممارســات والتطبيقات العملية حيث إن التأمين 
من حيث النظرية هو: تعاون منظم تنظيماً دقيقاً بين عــدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر 
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واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة، يبذلها 
كل منهم يتالفون بها أضرارًا جسمية تحيق بمن نزل الخطر به منهم لوال هذا التعاون أو هو (قواعد 
قانونية موضوعة يقصد بها في التشريع فسح المجال للتعاون على تفتيت آثار المخاطر وإزالتها عن 
عاتق المصاب، وذلك بطريق التعاقد بين جهتين: مؤمــن يلتزم بتعويض المصاب عن األضرار التي 
تلحقها الحوادث المؤمن منها، ومستأمن يلتزم بقسط من المال يدفعه للجهة المؤمنة لقاء التزامها 

بالتعويض عليه إذا وقع الحادث أو الخطر االحتمالي).
والذين حرموا العقد ومنعوه نظروا إلى عقد التأمين من حيث التأصيل الفقهي والقانوني، ومن 
ن له، أو  ن بمقتضاه أن يــؤدي إلى المؤم حيث التطبيق والممارســات العملية فهو (عقد يلتزم المؤم
إلى المســتفيد الذي اشــترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادًا مرتباً، أو أي عوض مالي 
آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قســط أو أي دفعة 

مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن)
فالقانون واضح وصريح في أن عقد التأمين من عقود المعاوضات، ال من عقود التبرعات، وإذا 
كانت عقود التبرعات مبنية على التســامح فيغتفر فيها الغرر والجهالة، فإن عقود المعاوضات مبنية 

على المشاحنة والتنازع ومن ثُم ال يقبل فيها الغرر وال الجهالة.
تعقيب وترجيح: نستطيع بعد النظر في فتاوى المجامع واألفراد أن نخلص بما يلي:

أوًال: إن التأمين باعتباره نظرية ونظاماً غير منظور فيه إلى الوسائل العملية لتحقيق النظرية، 
وتطبيق النظام أمر يتفق مع مقاصد الشــرعية العامة، وتدعو إليه أدلتها الجزئية؛ ذلك أن نظرية 
التأمين ـ كما يقول أحد شراح القانون ـ «ليســت إال تعاوناً منظماً تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من 
الناس معرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا تحقق هذا الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع 
على مواجهتــه، بتضحية قليلة يبذلهــا كل منهم، يتالفون بها أضرارًا جســيمة تحيــق بمن ينزل به 

الخطر منهم، لوال هذا التعاون».
ونحــن ال نظنّ أَنهُ قد ثار خالف في جواز التأمين بهذا المعنــى (أعني التعاون والتضامن على 
تفتيت آثار المخاطر، وتوزيعها على عدد من الناس)، َوِإنَما ثار الخالف في بعض الوســائل العملية 
التي ظهرت فــي العمل لتحقيق النظرية وتطبيق النظام، وأعني بذلك العقود التي تبرمها شــركات 

التأمين التجارية.
ثانياً: إن مشــروعية الغاية والمقصد ال يلزم منها حتماً جواز كل وسيلة تؤدي إلى هذه الغاية، 
أو تحقق ذلك المقصد؛ فمن األصول المسلمة في الشريعة اإلسالمية أن الغايات والمقاصد الشرعية 
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يجب الوصول إليها وتحقيقها بالوسائل الشرعية من دون المحرمة؛ ألن الوسيلة المحرمة إذا حققت 
مقصدًا شــرعياً فوتت مقصدًا شــرعياً آخر، والشارع الحكيم قاصد بشــرعه تحقيق جميع مقاصده، 
ولقد سنّ ســبحانه من األحكام، وشــرع من المعامالت ما يكفي لتحقيق جميع مقاصده، وإذا سدت 
الشريعة طريقاً أو منعت وسيلة تؤدي لمقصد شــرعي؛ فإنها تشرع وسائل وتفتح طرقاً أخرى ليحقق 

هذا المقصد من دون تفويت لغيره.

فجمع المدخرات واستثمارها مقصد شــرعي، ولكن يجب تحقيقه بوسائل مشروعة ال تقوم على 
نظرية الفائدة الربوية. وتبادل األموال مقصد شــرعي، يجب تحقيقه بوسائل ال تنطوي على غرر أو 
قمار أو رباً؛ فالتعــاون والتضامن على ترميم آثار األخطار، وجبر ما يثمــره على الناس من أضرار 
أمر يتفق مع مقاصد الشــريعة، ولكن هذا الترميم وذلك الجبر يجب أن يكونا بالوسائل المشروعة 

التي ال تنطوي على غرر وقمار وربا.

ثالثاً: إن الصيغة العملية التي شــرعها اإلســالم للتعاون والتضامن وبذل التضحيات هي عقود 
التبرع؛ حيث ال يقصد المتعــاون والمضحي فيها ربحاً من تعاونه وتضامنــه، وال يطلب عوضاً مالياً 
مقابــال ِلما بذل؛ ومن ثُم جــازت هذه العقود مع الجهالــة والغرر، ولم يدخلهــا القمار والمراهنة 
والربا؛ ذلك أن محل التبرع إذا فات على ما أحســن إليه به بســبب هذه األمــور، لم يلحقه بفواته 
ضرر؛ ألنه لم يبذل في مقابل هذا اإلحســان عوضاً، بخالف عقود المعاوضات؛ فإن محل المعاوضة 
إذا فات على من بــذل فيه العوض، لحقه الضرر بضياع المال المبذول في مقابلته، وما قيل بشــأن 
الجهالة والغرر والقمار والمراهنــة يقال مثله في الربا؛ فالمرابي يعطــي القليل ويأخذ الكثير بعد 

األجل، والمتبرع يعطي وال يأخذ؛ فال يتحقق الربا في التبرع.

رابعاً: إن كال من التأمين التعاوني والتأمين االجتماعي يحقق الصيغة العملية التي شــرعها 
اإلسالم للتعاون والتضامن وبذل التضحيات؛ فهذان النوعان من التأمين يقومان على قصد التعاون 
والتضامن والتبرع من دون الرغبة في استثمار األموال وطلب الربح؛ فيعدان تطبيقاً سليماً لنظرية 
التأمين؛ ألنهما ليســا إال تعاوناً منظماً تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير مــن الناس معرضين جميعاً 
لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنســبة إلى بعضهم؛ تعــاون الجميع على مواجهته بتضحية 
قليلة يبذلهــا كل منهم يتالفون بها أضرارًا جســيمة تحيق بمن ينزل به الخطــر منهم لوال هذا 

التعاون.

خامساً: إن التأمين بقسط ثابت، وهو الذي تقوم به شــركات التأمين ال يحقق الصيغة العملية 
التي شــرعها اإلســالم للتعاون والتضامن وبذل التضحيات؛ ألن العقود التي تبرمها هذه الشــركات 

معاوضات مالية دخلها الغرر والقمار والربا، وعقود المعاوضات إذا دخلتها هذه األمور بطلت.
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ولقــد ُبذلت محاوالت كثيرة من بعــض الباحثين لنفي هذه الحقيقة؛ تــارة بإدخال التأمين في 
عقود التبرع، واعتباره تعاوناً بين المســتأمنين الذين يتعاملون مع شركة التأمين المعنية؛ بدعوى أن 
هذا العقد ينشئ عالقة بين طائفة المستأمنين أساسها التعاون والتضامن، ويكون دور شركة التأمين 
في هذا التعاون دور النائب والوسيط الذي ينظم تعاونهم. وتارة أخرى بنفي الغرر في جانب شركة 
التأمين؛ بدعوى أن عقد التأمين ينشــئ عالقة بين شــركة التأمين ومجمــوع المؤمن لهم، وأن هذه 
الشــركة تستطيع بواســطة حســاب االحتماالت، وقانون الكثرة، وقواعد اإلحصاء أن تحدد على وجه 
يقرب من الدقة مقدار ما تعطي لمجمــوع المؤمن لهم وما تأخذ منهم. وتــارة ثالثة بدعوى انتفاء 
الغرر والقمار في جانب المســتأمن على أساس أن المعاوضة في عقد التأمين إنما هي بين األقساط 
التي يدفعها المســتأمن واألمان الذي يحصل عليه، وأن المســتأمن يحصل على هذا األمان من وقت 
العقد ودون توقف على وقوع الخطر وعدم وقوعه؛ فهو إذا وقع حصل على األمان بقيام مبلغ التأمين 
بإحياء ما هلك مــن أمواله وحقوقه ومصالحــه، وإذا لم يقع فإنه يحصل على األمــان ببقاء أمواله 
وحقوقه ومصالحه ســليمة، وهذه المحاوالت جميعاً لم تؤد الهدف المنشــود؛ ألنها تقوم على مجرد 

الفرض والتقدير، وال تعتمد على واقع هذه العقود.
سادساً: إن التطبيق الكامل للشريعة اإلســالمية يحقق التعــاون والتضامن والتكافل على أساس 
ــع الدول اإلســالمية في التأمينات االجتماعية حتى تشمل جميع  محكم لم يسبق له نظير، وأن توس
طبقات الشعب التي تعجز مواردها عن مواجهة األخطار.. أمر الزم ال بد منه؛ فإن الدولة اإلسالمية 
في نظر اإلسالم تلتزم بتأمين فرصة عمل لكل قادر على العمل، وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه 
ما يكفيه مأكًال ومشرباً وملبساً ومســكناً ومركباً كما يقول بعض الفقهاء، ولها في موارد الزكاة ما 

يقوم بذلك، وإال كان لها أن تفرض من الضرائب على األغنياء ما يسد حاجة الفقراء.
سابعاً: إن الصيغة المشــروعة المتاحة لألفراد حتى اآلن لتحقيق أهداف التأمين ومقاصده من 
التعاون والتضامن على توقي آثار المخاطر هي التأمين التبادلي، الذي تقوم به الجمعيات التعاونية، 
إذا قامت دراســات جادة للتوسع في هذا النوع من التأمين، واستخدام الوسائل العلمية لتنظيمه على 
الوجه الذي يحقق به هذه الغايات والمقاصد، وهناك تجارب مفيدة في هذا المجال قامت بها بعض 

الدول اإلسالمية يمكن االستفادة منها(1).

٭ ٭ ٭

حكم الشريعة اإلسالمية في عقود التأمين للدكتور حسين حامد حسان، ص 432 - 435.  (1)
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من قضايا النوازل التي شغلت الفقهاء في العصر الحديث قضية إسالم المرأة من دون زوجها، 
وكانت الفتوى حتى وقــت قريب على أن الزوجة التي تســلم ويبقى زوجها على دينــه تكون الفرقة 
ة رجعت إليه من دون عقد وال مهر جديدين، فإن ظل على  بينهما واجبة، فإن أســلَم والمرأة في العد

كفره بانت المرأة وحقّ لها أن تتزوج ِبمن تشاء بعد انتهاء عدتها.
وقد كتب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بحثا قيما في هذه المسألة راجع ما كتبه ابن القيم 
وغيره في هذه المســألة، وخالــف جمهور الفقهاء وأفتــى بجواز بقاء المرأة التي أســلمت من دون 
زوجها ما لم يخرجها من ديارها أو يفتنها في دينها، وقد اعتمد فضيلة الشيخ رأي بعض السلف في 
هذه المســألة، ونظر إلــى المصلحة، حيــث إن هذه الفتوى قــد تكون عوناً للمســلمات خارج بالد 

اإلسالم الالتي يمنعهن الحرص على أوالدهن والبقاء مع أزواجهن من اإلسالم.
والموقع اكتفى في هذه المســألة بعرض اآلراء المختلفة، حيث إن المجامع لم تحسم أمر هذه 

المسألة حتى اآلن.
ومن المقرر شرعاً أَنهُ ال يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم، ولكن إن كانت هي غير 
مســلمة ثُم أسلمت وبقي زوجها على كفره هل تبقى معه وتعاشــره معاشرة األزواج، أم ينفسخ العقد 

بإسالمها؟
الجمهور: على أن المرأة إذا أسلمت ال يجوز لها أن تعاشــر زوجها معاشرة األزواج، فهو يحرم 
ة، فإن تزوجت بعد العدة  هُ يفســخ، ولها أن تتزوج بعد العدعليها، أما عقد الزواج فالجمهور على أَن
تها، فإن أسلم لم يحتاجا إلى عقد جديد، بل هو  ل. وقيل: تمكث فترة عدانقطعت صلتها بزوجها األَو
زوجها، وقيل: لها أن تنتظره ولو سنين، ولكن ال تعاشره معاشرة األزواج، هذا إن شاءت، وإن شاءت 
ة. وهناك رأي يرى أَنهَــا تمكث معه كزوج لهــا. وأرجح اآلراء أَنهَــا يحرم عليها  تزوجت بعد العــد
معاشرته معاشــرة األزواج وتمكث فترة العدة، وتعرض عليه اإلسالم، فإن رفض رفعت دعوى قضائية 
بفسخ العقد. وقال بعض الفقهاء: بل إلشهار فسخ العقد؛ ألَن العقد فسخ ببقائه على الكفر، وإن كان 

أولى توثيق هذا الفسخ من المحكمة.
وقد تناول الشيخ فيصل مولوي ـ نائب رئيس المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ـ هذا الموضوع 

أيضاً وخلص إلى ما يلي:
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بناءً على جميع ما سبق يمكن تحديد الموقف الشرعي للمرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه 
كما يلي:

1 ـ إذا أســلمت المرأة، وبقي زوجها على دينه تحرم عليها المعاشرة الزوجية ومقّدماتها فورًا. 
وهذا هو المعنى الظاهر من قوله تعالى: ﴿ .. ® ¯ ° ± µ ´ ³ ².. ﴾ [الممتحنة: 10] وعلى هذا 

الحكم إجماع الفقهاء والمذاهب.
2 ـ أّما العقد القائم بينها وبين زوجها فقد أصبح واجب الفســخ، ولكن كيف يتّم فسخه؟ نجد 

من المفيد هنا أن نذكر المبادئ العاّمة للعقود:
فالعقد هو اتفاق إرادتين بالرضا الكامل على أمر مشــروع. وعقد الــزواج: هو اتفاق الزوجين 
على الحياة الزوجية المشتركة. واهللا تعالى أمرنا بالوفاء بالعقود. واإلنسان حين يدخل في اإلسالم 
ال يتحلّل من واجب الوفاء بعقوده السابقة، إّال إذا كانت مخالفة لألحكام الشرعية. والعقد الزوجي 
بين كافرين إذا كان مشروعا عندهم يتعامل معه المسلمون على هذا األساس. فإذا أسلم الزوجان أو 
أحدهما وكان عقدهما منضبطا ضمن األحكام الشــرعية فإنّه يســتمّر. وإذا كان مخالفا ألحد هذه 

األحكام وال يمكن تصحيح المخالفة فيجب فسخه.
وإذا تــّم العقد أصال باتفاق الطرفين، فينبغي أن يتّم فســخه باتفاق الطرفين أيضاً. ولكن قد 
يطرأ طارئ على أحد الطرفين يمنعه من تنفيذ التزاماتــه التعاقدية، كما طرأ على الزوجة دخولها 
في اإلسالم، وأصبحت ال تســتطيع الوفاء بواجباتها الزوجية، فإذا استطاعت أن تتراضى مع زوجها 
على فســخ العقد فهو خير، وإذا لم يوافق زوجهــا على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، ألنّ فســخ 

العقد ال يتّم إّال بالتراضي أو بحكم القاضي.
وإذا كانت في دار اإلســالم فإن القاضي يفسخ العقد إذا لم يسلم الزوج ـ سواء بعد عرض اإلسالم 
عليــه أو من دون هذا العــرض ـ وفيما أنّ بعض الفقهاء يــرون أنّ عقد الزواج مفســوخ أصال وأنّ مهّمة 
القاضي إعالن هذا الفسخ، فإنّ البعض اآلخر يرى أنّ العقد ال يفسخ إّال بقرار القاضي أو السلطان ـ أي 
من له قرار الفسخ ـ يؤّيد ذلك أنّ رسول اهللا ژ هو الذي كان يفّرق بين الزوجين إذا لم يسلم الرجل، 
أو يقّرهما على نكاحهما األول حين يسلم. وأنّ عمر بن الخّطاب أمير المؤمنين هو الذي فّرق بين التغلبي 
النصراني وزوجته المسلمة حين عرض عليه اإلســالم فامتنع. وقد ذكر الصنعاني في سبل السالم رواية 
عن الزهري (أنّه إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفّرق بينهما سلطان). كما 
ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه [المفصل في أحكام المرأة] (وما لم يفّرق الحاكم بينهما يعتبر 
النكاح قائماً). ويقول: (حتّى لو مات الزوج قبل أن يســلم وجب لها المهر وإن لم يكن قد دخل بها، ألنّ 

النكاح يعتبر قائما، والمهر يتقّرر بالموت) وهذا كلّه فيما لو كانت الزوجة في دار اإلسالم.
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3 ـ أّما إذا أســلمت الزوجة، وبقيت تعيش خارج دار اإلســالم، فإنّ حكم تحريم المعاشــرة 
الزوجية بينها وبين زوجها غير المســلم تلزمها. ثُم يجب عليها دعوة زوجها لإلســالم، هذا هو 
واجب كلّ مسلم بشكل عام، وخاّصة تجاه أقربائه وباألخّص زوجه، ومن المعلوم أنّ جميع النساء 
الالئي أســلمن أّيام رسول اهللا ژ كنّ يدعون أزواجهنّ لإلســالم، وقّصة إسالم صفوان بن أميّة 
وعكرمة بن أبي جهل بعد إســالم زوجتيهمــا معروفة. وحّجة عدم عرض اإلســالم على الزوج إذا 
أسلمت زوجته محصورة في دار اإلســالم، ألنّنا أمرنا بموجب عقد الذّمة أن نتركهم وما يدينون، 
وعرض اإلسالم فيه شبهة إكراه. أّما خارج دار اإلســالم، فليس هناك عقد ذّمة وال شبهة إكراه. 
فإذا أسلم زوجها فالعقد السابق قائم بينهما (ما لم يكن هناك سبب آخر إللغائه). وإذا لم يسلم 
حتّى انقضت عّدتها، تأّكد حكم تحريم المعاشــرة الزوجية بينهمــا بحكم آخر وهو إباحة زواجها 

من رجل جديد.
4 ـ ونحن ال ننصح المســلمة في هذه الحالة بالــزواج من رجل آخر، إّال بعد أن تفســخ عقد 
زواجها األول رسمياً. هذا الفسخ يتّم أمام السلطة التي عقدت ذلك الزواج وهي غالبا سلطة مدنية. 
وقد يتأّخر فســخ العقد إلى ســنوات لكنّ الصبــر على عدم الــزواج أفضل لها، وإّال فــإنّ زواجها 
الشــرعي من رجل آخر، وبقاء زواجها الرســمي مع األول، يعّرضها إلشــكاالت قانونيــة كثيرة منها 
تســجيل أوالدها من زوجها الثاني على اسم الزوج األول، أو تســجيلهم كأوالد غير شرعيين، ومنها 
اســتحقاق زوجها األول الميراث بدل الزوج الثاني.. وغير ذلك. لذا فنحن نرى أنّ الفسخ الرسمي 
لعقد الزواج األول واجب شــرعي عليها سواء كان الفسخ الشــرعي قد تّم بمجّرد إسالمها كما عند 
ابن حزم، أو بانقضاء عّدتها كما عند الجمهور، أو أنّه ال يتّم إّال بزواجها من رجل آخر بعد انقضاء 

عّدتها كما يقول ابن القيّم.
5 ـ إنّ الفسخ الشــرعي لعقد الزواج األول ليس له أهّمية كبيرة ـ خارج دار اإلسالم ـ إذا قلنا 

بتحريم المعاشرة الزوجية ومقّدماتها عليها، وبإباحة زواجها من آخر بعد انقضاء عّدتها.
لكنّ الفســخ الرســمي لهذا العقد أمام الســلطة التــي أبرمته، لــه أهّمية كبيــرة، ألنّه يرفع 
اإلشــكاالت والتناقضات، ويجعل المســلمة الملزمة بقوانين بالدها غير اإلســالمية، توائم بين هذه 

القوانين وبين أحكام الشريعة.
ومع ذلك فإنّنا نرى مع ابن القيّم:

(إنّ عقد نكاحها األَول موقوف، فإن أســلم زوجها قبل انقضــاء عّدتها فهي زوجته، وإن انقضت 
عّدتها، فلها أن تنكح من شــاءت. وإن أحبّت انتظرته، فإن أسلم ولو بعد سنوات طويلة كانت زوجته 

من غير حاجة إلى تجديد نكاح.
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6 ـ والعقد الموقوف عقد صحيح عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، 
ن يملك أهليّة التصّرف من  والشافعي في القديم). وهو عقد استوفى ركنه وشــروطه ولكنّه صدر ِمم
دون الواليــة، كالفضولي الذي يبيع مــال غيره مــن دون إذن، فعقده صحيح موقــوف حتّى يجيزه 

صاحب المال، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه ألغي.
وأثناء فترة التوّقف يكون العقد صحيحا، لكن تتوّقف آثاره على اإلجازة.

7 ـ واعتبار عقد زواج المرأة التي تسلم ويبقى زوجها على دينه، عقدا موقوفا حتّى تتزّوج غيره 
بعد انقضاء عّدتها، أمر صحيح ومشــروع، ولو أنّه يؤّدي إلى زيادة حالــة جديدة على حاالت العقد 
الموقــوف التي ذكرها الفقهــاء، وذلك لألدلّة التي ذكرناهــا آنفا. ونضيف عليهــا اآلن أنّ المرأة 
المســلمة التي ال تتزّوج رجال آخر بعد انقضاء عّدتها من زوجها األول، وفاء له وهي تنتظر إسالمه 
بفارغ الصبر لتعود إلى حياتها معه، وأنّ اإلســالم يسمح لها بذلك، إنّ هذا الموقف يمكن أن يكون 
له تأثير على زوجها األول فيدخل في دين اهللا، كما أنّه يعطي غير المسلمين نظرة إنسانية عن هذا 
الدين تشّجعهم على التجاوب معه والدخول فيه. وهو أمر يحتاجه المسلمون في بالد الغرب حيث تّم 

تشويه اإلسالم أمام الناس بتأثير األحقاد اليهودية والمطامع االستعمارية. واهللا أعلم.

:(...AÉbó°UC’G  êGhR  ,…ô°ùdG  êGhõdG  ,QÉ«°ùªdG  êGhR)  ìÉμædG  øe  áKóëà°ùe  Qƒ°U  ``  2

ظهرت صور متعددة ومتنوعة من النكاح في العصر الحديث، فغالء المهور وانتشــار البطالة وتعقد 
الحياة المدنية الحديثة جعل الناس يفكرون في وسائل أخرى للنكاح غير الوسائل التقليدية المعروفة.

وبعض هذه الوسائل لم يشتط كثيرا مثل: زواج المسيار وهو: عقد مستوفي كافة أركانه وشروطه 
من إيجاب وقبول وشــهود وتوثيق وولي في بعض الحاالت، لكن المرأة تتنازل عن حقها في المبيت 
والســكن والنفقة من أجل أن تعّف نفســها عن الحرام، ويخرج الزوج من لوم المجتمع، واعتراض 

الزوجة األولى وأهلها من دون أن يكلفه هذا الشيء الكثير.
وبعض هذه الصور بعد كثيــرًا عن حقيقة هذا الرباط المقدس، وأخــذ صورا أقرب إلى العبث 
واللهو منها إلى الجد، وهو لهو ينتشــر بين طالب الجامعة والمراهقين يســترون به جريمة الزنى 
التي يرتكبونها بهذه الصور التي يســمونها زواجا، وما هي بزواج وال تمت إليه بصلة، وتدفع البنت 
فــي الغالب الثمن غاليا، ويخرج الولد من دون عبء يذكر اللهــم إال الذنب العظيم واإلثم المبين 
وكفى به حمال لقوم يعقلون. وأصبحنا نسمع عن زواج الدم وزواج الكاست وزواج يسجل في كشكول 

المحاضرات وغير ذلك من الصور العبثية.
ومنذ سنتين أو أكثر نادى أحد الدعاة بزواج سماه (زواج فرند) كبديل (للبوي فرند) أو (الغورل 
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فرنــد)، وقال: ِإنهُ يصلح للغرب، واقترح أن يعرض على الفقهــاء ليقولوا رأيهم فيه، فإن أقروه فقد 
يساعد هذا في حلّ مشكالت الشباب في الغرب في هذه المجتمعات التي أصبحت العالقات الجنسية 
المحرمة كالماء والهــواء... وقامت الدنيا ولم تقعد وكثر االتهام لشــخص الرجل ورميه بالتشــيع 
تارة، والفســق تارة أخــرى، من دون أن نجــد قراءة واعية متأنيــة لهذا االقتراح تقــف على عيوبه 

الشرعية أو االجتماعية أو تبين مزاياه إن وجدت.
وكان لزاما علينا في موقع (إسالم أون الين) وقد انهمرت علينا األسئلة من ُكلّ حدب وصوب أن 
نقف هذه الوقفة المتأنية، وأن نســأل العلماء أســئلة معدة محددة تعين المفتي على إصدار الفتوى 

الصحيحة التي توضح الغث والسمين وتفرق بين الحالل والحرام.
ولم يقف األمر عند حد اســتصدار الحكم الفقهي في المســألة فحســب بل تعــداه إلى البعد 

االجتماعي في كل هذه الصور أيضاً.
وبعد أن صدرت فتاوى متعددة عن زواج المســيار وزواج األصدقاء، وغير ذلك من الصور التي 
كان يحرص موقع (إســالم أون الين) على عرضها، ناقش المجمع الفقهي اإلســالمي التابع لرابطة 
العالم اإلســالمي أبرز أنواع األنكحة المستحدثة (زواج المســيار، والزواج مع إضمار نية الطالق، 
والزواج بنية الطالق إذا حدث إنجاب) وخرج المجمع بجواز النوع األول إذا اســتكمل أركان النكاح، 

وبمنع النوعين اآلخرين الشتمال األَول على التوقيت، والثاني على التدليس.
وإليك نص قرار المجمع في ذلك: ـ الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي برابطة العالم اإلســالمي في 
دورته الثامنة عشــرة المنعقــدة بمكة المكرمة فــي الفترة مــن 10 - 1427/3/14هـ الــذي يوافقه 

8 - 2006/4/12م قد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدثة).
وبعد االستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة قرر ما يأتي:

يؤّكد المجمع أن عقود الزواج المســتحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، ال بد أن 
تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر األركان، والشروط، وانتفاء الموانع.
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:

إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَْسم أو بعض منها، وترضى بأن  ـ  1
يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شــاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضاً: إبرام عقد 
زواج علــى أن تظل الفتاة في بيت أهلهــا، ثُم يلتقيان متى رغبا في بيــت أهلها أو في أي 
مكان آخر، حيث ال يتوافر ســكن لهما وال نفقة. هذان العقــدان وأمثالهما صحيحان إذا 

توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خالف األولى.



د. رجب أبو مليح محمد 311من ضوابط اإلفتاء في قضايا النوازل

الزواج الموقت باإلنجاب وهو: عقد مكتمل األركان والشــروط إال أن أحد العاقدين يشترط  ـ  2
في العقد أَنهُ إذا أنجبت المرأة فال نكاح بينهما أو أن يطلقها. وهذا الزواج فاســد لوجود 
معنى المتعة فيه؛ ألن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كاإلنجاب يصيره متعة، ونكاح 

المتعة مجمع على تحريمه.
الزواج بنية الطالق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه  ـ  3

طالق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو 
تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إال أن المجمع يرى منعه؛ 
الشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبال هذا العقد. وألنه يؤدي 

إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.
د وآله وصحبه. واهللا ولي التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا محم

ونحن نكتفــي بهذا القــرار ونحيل القارئ إلــى الفتوى التي صــدرت عن الموقع بشــأن زواج 
المسيار، أو الزواج الموقت (زواج المتعة)، أو زواج األصدقاء أو غير ذلك من الصور.

3 ـ الخطبة والزواج عن طريق االنترنت:
بعد هذه الثورة في عالم االتصاالت، وبعد انتشــار الشــبكة العنكبوتية وســهولة التواصل 
بالصوت والصورة مهما تباعدت المســافات ظهرت طرق أخرى للخطبة والنكاح، فيدخل الشاب 
أو الرجل أيا كان ســنه ويتجول عبر هذه الشبكة ليصطاد فارسة أحالمه وفي كثير من األحيان 
يكون هو هدفا للنســاء الالتي يبحثن عن الزوج أو الصاحب أو العشــيق، ويتعرف الناس عبر 
االنترنت ويقضون الســاعات الطوال، ســواء كانوا جادين أم هازلين يتبادلون الصور واألخبار، 
وتنشــأ هذه العالقات عبر هذا الكون الفســيح، وربما تكتشــف المرأة بعد هذا التعلق أن من 
كانت تحدثه طوال هذه الفترة وتســمعه أحلى كالم في العشــق والغرام هي امرأة قامت بدور 
الرجل، وربما يكتشــف الرجل أن فتاة أحالمه التي سهر الليل وأضاع العمر والمال والجهد من 
أجلها هي رجل مثله مثّل عليه دور المرأة المتعلقة به العاشقة له. وقد يكون المتحدث يهودياً أو 
نصرانياً أو ملحدًا يحدث فتاة مســلمة، وتكتشــف هذا بعد تعلّقها به، قد يكون هذا الكالم بين 
شــباب مراهق لم يخض غمار الحيــاة الزوجية أو بين امرأة أهملهــا زوجها فراحت تبحث عن 
كالم العشــق والغرام عبر هذا الوهم، أو بين رجل لم تعطه زوجه ما يتخيل وما يريد ففر من 

واقعه التعس إلى خيال أشد تعاسة.
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كل هذا جعل األســئلة تكثر وتتنوع منها على ســبيل المثال: هل تصح الخطبة عبر االنترنت؟؟ 
وهل يجوز الزواج بنــاء على هذه الخطبــة؟ وما دور الولي هنــا؟ وما اآلداب التي ينبغي للمســلم 
مراعاتها عند التعامل مع الجنس اآلخر؟ وهل يجوز للمــرأة أن تدعو رجال أو العكس عبر االنترنت 
كل ذلك كان ينبغي أن نتصدى له ونقدم اإلجابة عنه بصورة متزنة ال تغلق الباب أمام الجميع وفي 

كل الحاالت وال تفتحه من دون رابط أو ضابط.

وكانت الفتوى حول هذه المسألة تدور حول الضوابط التالية:
ال حرج في إنشــاء مواقع على اإلنترنت لتقريب وجهات النظر بين الراغبين في الزواج، ولكن 

ال بد من مراعاة اآلتي:
أوًال: أن يكون القائمون على هذه المواقع على قدر من األمانة والمســؤولية بحيث ال تكون هذه 

المواقع قناة لمرضى النفوس والقلوب يشبعون من خاللها نزواتهم ورغباتهم.
ثانياً: على الفتاة التي تبحث عن شريك الحياة أن تكون على حذر تام وأن يقتصر الحديث مع 
الراغب في الزواج على بيان ما هو ضروري وال يخرج عــن موضوع الخطبة وأال يطول الحديث معه 

ألي سبب من األسباب حتى ال يقع ما ال تحمد عقباه.
ثالثاً: إن قدر اهللا خيرا فعلى ولي األمر أن يحتاط ألمر ابنته بالسؤال عن من يتقدم لخطبتها، 

لمعرفة دينه وخلقه.
وأخيرا نؤكد على أن اإلنترنت وســيلة لتقريب وجهات النظر أما الــزواج فال يجوز إال بحضور 
العاقدين والشهود في مجلس عقد واحد، مع توافر أركان العقد الشرعية. أما عن إجراء العقود عبر 
وســائل االتصال الحديثة فقد خرج قرار مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد فــي دورة مؤتمره 
الســادس بجدة في المملكة العربية الســعودية من 17 - 23 شــعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار 

(مارس) 1990م.
بعــد اطالعه على البحــوث الواردة إلــى المجمع بخصــوص موضوع إجــراء العقود بآالت 
االتصال الحديثة، ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل االتصال وجريان العمل بها 
في إبرام العقود لســرعة إنجــاز المعامالت الماليــة والتصرفات. وباســتحضار ما تعرض له 
الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكاتبة وباإلشــارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد 
بين الحاضرين يشــترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية واإليصــاء والوكالة) وتطابق اإليجاب 
والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عــن التعاقد، والمواالة بين اإليجاب 

والقبول بحسب العرف: قرر:
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إذا تــم التعاقد بيــن غائبين ال يجمعهمــا مكان واحد، وال يــرى أحدهما اآلخــر معاينة،  ـ  1
وال يسمع كالمه، وكانت وســيلة االتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، 
وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب اآللي (الكومبيوتر) ففي هذه 

الحالة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
إذا تم التعاقد بيــن طرفين في وقت واحد وهما في مكانيــن متباعدين، وينطبق هذا على  ـ  2

الهاتف والالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة 
األحكام األصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خالل  ـ  3
تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشتراط اإلشهاد فيه، وال الصرف الشتراط التقابض،  ـ  4
وال السلم الشتراط تعجيل رأس المال.

ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة لإلثبات. ـ  5

وجاء أيضاً قرار مجمع الفقه بالهند في النقاط التالية:
المراد من المجلس: الحال التي يشــتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد  ـ  1

المجلــس أن يتصــل اإليجاب بالقبول فــي وقت واحد، ومــن اختالف المجلــس أال يتصل 
اإليجاب بالقبول في وقت واحد.

يصح اإليجاب والقبول في البيع عــن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديــو، وإذا كان العاقدان  ـ  2
على اإلنترنت في وقت واحد ويظهر الطرف اآلخر قبوله بعد اإليجاب بالفور فينعقد البيع، 

ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدا.
إذا أجاب أحد فــي البيع على اإلنترنت ولم يكن الطرف اآلخــر موجودا على اإلنترنت في  ـ  3

وقت اإليجاب، وبعد وقت اســتلم اإليجاب، فهذه إحدى صور البيــع بالكتابة، وعندما يقرأ 
اإليجاب يلزمه إظهار القبول في حينه.

إذا أراد المشــتري والبائع إخفاء تعاقدهما واســتخدما لذلك األرقام الســرية، فال يجوز  ـ  4
لشــخص آخر االطالع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق شرعي 

آخر متعلقا بذلك العقد أو البيع فيجوز له االطالع عليه.
إن عقــد النكاح يحمل خطــورة أكثر من عقد البيــع، وفيه جانب تعبدي، ويشــترط فيه  ـ  5

الشاهدان، لذلك ال يعتبر مباشرة اإليجاب والقبول للنكاح على اإلنترنت ومؤتمر الفيديو 
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والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل لتوكيل شخص للنكاح، ويقوم الوكيل من جانب 
موكله باإليجاب والقبول أمام الشــاهدين فيصح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون 
الشــاهدان يعرفان الموكل أو يذكر الموكل باســمه واســم أبيه عند اإليجــاب والقبول. 

واهللا أعلم.
٭ ٭ ٭
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كثرت فــي الفترة األخيرة حوادث النقل الجماعي، بداية من ســيارات النقــل الجماعي ومرورًا 
بالسفن وانتهاء بالطائرات، وتساءل الناس عن المسؤول عن هذه الحوادث ومن يدفع الدية؟

فالديــة يدفعها الفرد من مالــه إن كان القتل عمدا وتنازل أولياء المقتــول عن القصاص إلى 
الدية، وتدفعها العاقلة إن كان القتل خطأ أو شبه عمد، لكن المقتول هنا ليس فردا واحدا أو اثنين 
أو ثالثــة، فقد يصل إلى عشــرات القتلى أو المئات، بل قــد يتجاوز األلف كما في حــادث العبارَة 

المنكوبة في مصر عام 2005م، فمن يدفع الدية في هذه الحالة وما مقدارها؟
وقد بحث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلســالمي موضوع حوادث الســيارات وقرر 

فيه ما يلي:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن في بروناي دار السالم 
من 1 - 7 محرم 1414هـ، الموافــق 21 - 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطالعه على البحوث 
الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله، بالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء 
المصلحة ســن األنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شــروط األمن كسالمة األجهزة 
وقواعد نقــل الملكية ورخص القيادة واالحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشــروط الخاصة 
بالنسبة للســن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة 

والحمولة.
قرر ما يلي:
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أوًال:
إن االلتزام بتلك األنظمة التي ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية واجٌب شرعا، ألنه من أ ـ  

طاعة ولــي األمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرســلة، وينبغي أن 
تشتمل تلك األنظمة على األحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ا تقتضيه المصلحة أيضاً ســنّ األنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن ب ـ   ِمم
يخالف تلك التعليمــات المنظمة للمرور لردع من ُيعّرض أمن الناس للخطر في الطرقات 

واألسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل األخرى أخذا بأحكام الحسبة المقررة.

ثانياً: الحــوادث التي تنتج عن تســيير المركبات تطبــق عليها أحكام الجنايــات المقررة في 
الشريعة اإلســالمية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من 
أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه المسؤولية 

إال في الحاالت اآلتية:
إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة ال يســتطيع دفعها وتعذر عليه االحتراز منها، وهي كل أ ـ  

أمر عارض خارج عن تدخل اإلنسان.
إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.ب ـ  
إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.ج ـ  

ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها األضرار التي تنجم عن 
فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك يعود إلى القضاء.

رابعاً: إذا اشترك الســائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف 
من اآلخر من نفس أو مال.

خامساً:
مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن األصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، وأما أ ـ  

المتسبب فال يضمن إال إذا كان متعديا أو مفِرطا.
إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المســؤولية على المباشر من دون المتسبب إال إذا ب ـ  

. كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد
إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين ج ـ  

المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا اســتويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد 
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منهما فالتبعــة عليهما على الســواء، واهللا أعلم [مجلة المجمع الفقهــي، عدد 8، جزء2، 
ص 171].

وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن السائق يعفى من المسؤولية في الحاالت اآلتية:
إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة ال يســتطيع دفعها وتعذر عليه االحتراز منها، وهي ُكلّ أ ـ  

أمر عارض خارج عن تدخل اإلنسان.
إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قوياً في إحداث النتيجة.ب ـ  
يه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية، وما جاء في ج ـ   إذا كان الحادث بســبب خطأ الغير أو تعد

البنديــن (ب، و ج) ينطبــق على الحالــة التي نحــن بصددها، فال ضمان على الســائق 
وال كفارة عليه.

:äGôFÉ£dGh  øFÉgôdG  ±É£àNG  ``  2

بعد الهيمنة األميركية على العالم، والهيمنة اإلســرائيلية على المنطقة العربية واختالل موازين 
القوى في العالم، وتراجــع المجتمع الدولي عما وعد به من توفير الحمايــة للضعفاء والوقوف في 
وجه الظالميــن ضاق الناس ذرعاً من جراء هذا الظلم الصارخ فالدماء تنزف ليل نهار من جســد 
هذه األمة المريضــة المهيضة الجناح وأرضها تســلب وأعراضها تنتهك وال أحــد يجيب، فكل صم 
آذانــه وأغلق عيونه وكل يوم يمر يزداد الظالم قوة ويزداد المظلوم ضعفا. فانتشــرت ظاهرة خطف 
الرهائــن والطائرات تعبيرا عن هذا الظلــم ونكاية في هذه الدول التي تكيل بمكاييل عدة بحســب 
مصالحها وأهوائهــا. لكن الضحية هنا ليس الظالم وإال لســهل األمر فقد يكون المختطف شــيخا 
هرمــا أو امرأة عجوزا أو طفال رضيعا، قد يكون مســلما أو غير مســلم، لكنهم ليســوا هم الجناة 
الحقيقيــون فهل يجوز خطفهــم وترويعهم وقتلهم نكاية في هــذه الدول المهيمنــة الظالمة، أم أن 
الحرب عندنا حرب تتميز بالقيم واألخالق فال تقتل شيخا وال امرأة وال تزر فيها وازرة وزر أخرى؟؟ 
كان من الواجب أن نفكر بحيدة وموضوعية من دون أن تنســينا هــذه المصائب وتلك الكوارث 
ميزان العقل والعدل فنحن نزعم أننا أمة وســط اختارها اهللا لتقيم ميزان العدل في األرض وتشهد 

على الناس كل الناس في الدنيا واآلخرة.
وقد تبنى الموقع فتوى فضيلة الشــيخ الدكتور يوســف القرضاوي في هذه المسالة التي وافقه 

عليها كثير من الفقهاء والعلماء في العالمين العربي واإلسالمي.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: إن اإلسالم ال يبيح االعتداء على إنسان بريء، 
بحال من األحوال، ومن أي شــخص كان، ســواء كان االعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولو 
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كان المعتدي هو األمير أو الخليفة المبايع. فإمارته ال تحل له دماء الناس وال أموالهم وال أبشارهم 
وال حرماتهــم. وقد أعلن النِبّي ژ في حجة الوداع على رؤوس األشــهاد أن دمــاء الناس وأموالهم 

وأعراضهم حرام عليهم بعضهم على بعض، دائمة الحرمة إلى يوم القيامة.
ولقد أرسى اإلسالم عدة مبادئ في هذه المسألة من أهمها:

المبدأ األَول:
اإلسالم يحرم االعتداء على األبرياء وليس هذا التحريم مقصورًا على المسلمين، بل يشملهم 
ن ليســوا من أهل الحرب لهم. حتى في حال الحرب والقتال، لم يجز اإلسالم  ويشمل غيرهم ِمم
قتل من ال يقاتل، من النساء والصبيان والشــيوخ، حتى الرهبان المتفرغين للعبادة في صوامعهم 
ال يقتلون، بل يتركون وما فرغوا أنفســهم له. وهــذا ما جعل المؤرخيــن المنصفين من الغربيين 
يقولون: ما عــرف التاريخ فاتحاً أعدل وال أرحم من العرب، يعنى المســلمين. وأكثر من ذلك إن 
اإلســالم يحرم االعتداء على الحيوان األعجم، فما بالك باإلنســان المكــرم؟ وفي الصحيح، عن 
النِبّي ژ : «أن امرأة دخلت النار في هرة حبســتها، فال هي أطعمتهــا، وال هي تركتها تأكل من 
خشــاش األرض». فكيف بمن حبس البشــر وروعهم، وجعلهم يصبحون ويمسون في قلق مفزع وفي 

فزع مقلق؟

وفي الحديث الذي رواه النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول اهللا ژ ، في مسير أي سفر فخفق 
رجل على راحلته أي أصابته ســنة من النوم فأخذ رجل سهماً من كنانته، فانتبه الرجل، ففزع، يعني 
أنه أحس بمن يأخذ السهم من كنانته فانتبه فزعاً مرتاعاً، فقال رسول اهللا ژ : «ال يحل لرجل أن 
يروع مســـلماً» (رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، ورواه البزار من حديث ابن عمر مختصرًا: 
«ال يحل لمسلم أن يروع مسلما»). وروى نحوه ابن أبى ليلى عن عدد من أصحاب النِبّي ژ (رواه 
أبو داود). أي أن هذا الترويع حرام، ولو في هذه الصورة البســيطة القريبة، ولو كان دافعه المزاح 

والمداعبة، ما دام عاقبته الترويع والتفزيع.

فكيف بمن عاشوا أياماً طالت أكثر من أســبوعين، كل ساعة فيها طولها شهر، وكل ليلة طولها 
دهر، يتوقعون في كل لحظة أن ينفــذ الخاطفون وعيدهم بقتل واحد أو أكثــر، ليتخذوا من قتله أو 
قتلهم وســيلة للضغط على من يملكون القرار بعيدًا بعيدًا. وقد يجن جنونهم ـ وهو ليس بمســتبعد ـ 

فيفجرون الطائرة بمن فيها؟

كيف بمن عاشــوا هذه المدة، وهم ال يســتريحون في نومهــم إذا ناموا، وال في جلوســهم إذا 
جلسوا، وليس لهم حرية الحركة التي للمسجون داخل السجن؟
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المبدأ الثاني: أال تزر وازرة وزر أخرى:
إن ُكلّ إنســان مســؤول عن عمله هو، وليس عن عمل غيره، وال يحمل أحــد وزر أحد ولو كان 
ألصق الناس به وأقربهم إليه، فاالبن ال يعاقب على جرم أبيه، واألب ال يعاقب على جرم بنيه، وهذا 
 Ä Ã Â ﴿ هو الحق والعدل، الذي قرره القرآن في آيات كثيرة، وحكاه عن الكتب الســماوية قبله

Ò Ñ Ð Ï Î ❁ Ì Ë Ê ❁ È Ç Æ Å ﴾ [النجم: 36 - 38].
لهذا يعجب المرء كل العجب من نفر يدعون اإلســالم، ويحملون شــارته، ويتحدثون باســمه، 

ويزعمون أنهم طالب شهادة، ثُم ينتقمون من أناس عاديين، ال ناقة لهم فيما يطلبونه وال جمل.
وكيف يتصور أن يجوز لشــخص أو بضعة أشخاص، أن يسلطوا على شــعب بلد ما لالنتقام من 

أفراده، من أجل خالفهم مع حاكم هذا البلد؟
لنفترض أن الحاكم مخطئ أو مجرم، فما ذنبي أنا المواطن العادي لتعاقبني بخطأه أو جرمه؟ ومن 
الذي جعل منك أيها الخاطف خصماً وحكماً؟ ومن أعطاك سلطات االتهام والقضاء والتنفيذ جميعا؟ وقد 
يكون حكمك علي بالموت، باإلعدام! وهذا ما فعله الخاطفون مع بعض الركاب حيث باشروا بالفعل، وقتلوا 
اثنين منهم وألقوا بجثة كل منهما من أعلى الطائرة فتســقط مهشمة، من دون اعتبار ألي حرمة إنسانية، 
ومن المعروف أن اإلسالم يرعى حرمة اإلنســان بعد وفاته، كما رعى كرامته في حال الحياة. وقال ژ : 

«كسر عظم الميت ككسر عظم الحي». (رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عائشة).
إن القتل جريمة بشــعة، ولهذا شــدد اإلســالم فيها أعظم التشــديد وجاء فيها من الوعيد ما 
ر القرآن: ﴿  ) (  ال يخفى، وذهــب من ذهب من العلماء إلــى أن القاتل ال تقبل له توبة! وقــر
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
: ; ﴾ [المائــدة: 32]، وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مســـلم» 
(رواه الترمذي والنســائي عن ابن عمر، وروى ابن ماجه نحوه عن البراء). وفي الحديث اآلخر: «لو 
أن أهل سماواته وأهل أرضه، اشـــتركوا في قتل رجل مؤمن ألكبهم اهللا في النار» (رواه الترمذي 

عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً. وهذه األحاديث الثالثة مذكورة في صحيح الجامع الصغير).
بل جعل النِبّي ژ مجرد اإلشارة إلى مســلم بالسالح جريمة من الكبائر الموجبة للعنة. يقول: 
«من أشـــار إلى أخيه بحديدة، فإن المالئكة تلعنه حتى ينتهي» رواه مســلم. ويقول: «ال يشـــير 
أحدكم إلى أخيه بالســـالح، فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار» 

رواه البخاري، ومسلم. ومعنى «ينزع»: أي يرمي ويفسد.
فإذا كان اإلسالم يحذر من مجرد اإلشــارة بالسالح، فكيف إذا استُعمل بالفعل، وقتل به إنسان 

ال حول له وال طول، ولم يرتكب ما يبيح دمه؟
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المبدأ الثالث: الغاية ال تبرر الوسيلة
إن اإلســالم ال يقبل الوصول إلــى الغايات الطيبة بالوســائل الخبيثة. إنه يرفض الفلســفة 
«الميكيافيليــة» التي ترى أن الغاية تبرر الوســيلة. بل يؤكــد كل التأكيد أنه ال بــد من اجتماع 
األمرين: الغاية الشريفة والوســيلة النظيفة، ولهذا رفض جمع المال من طرق الحرام لينفق في 
الخيرات وأوجه الصدقات، وقال الرســول الكريم في ذلــك: «إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا»، 
وقال ! : «ال يقبل اهللا صالة بغير طهور، وال صدقة من غلول». رواه مسلم. والغلول ما يؤخذ 
من مال الغنيمة خفية وخيانة، من دون ســائر المســتحقين، فإذا أخذه ليتصدق به فإن اهللا يرده 

عليه وال يقبل منه.
ولهذا فســر الســلف العمل الصالح المقبول بأنه ما اجتمع فيه أمران: الخلوص والصواب، فال 
يقبل العمل عند اهللا إال إذا كان خالصــاً صواباً. وخلوصه أن يكون هللا تعالى، وصوابه أن يكون على 

السنة، أي على ما شرعه المنهج النبوي الذي يمثل الصراط المستقيم.
فلــو افترضنا أن هؤالء يحملون دوافــع خيرة، وبواعث نبيلة، كما دافــع عنهم من دافع بأنهم 
يهدفون إلى إنقاذ إخوان لهم يعتقدون براءتهم، أقــول: لو افترضنا صحة هذه الدعوى ـ على ما 
فيها من شــطط وتجاوز ـ ما جاز لهم بحال أن يصلوا إلى غاياتهم التي يزعمون شــرفها ونبلها 
ورفعتها بهذه الوســائل القذرة التي تقوم على االستهانة بالبشــر، وتعذيبهم وإرهابهم وترويعهم 
إلى حد ســفك الدم بغير حق. ويزيد من ضخامة الجرم لدى هؤالء أنهم يتمســحون باإلســالم 
ويدعون االنتساب إليه، والغيرة عليه، فكل ما تقترفه أيديهم من جرائم يلصق باإلسالم المظلوم، 
ويشوه بها وجهه بالباطل. واإلسالم بكتابه وسنة نبيه، وهدي أصحابه، وفقه أئمته، وروح حضارته، 
واالتجــاه العام ألمتــه، ينكر كل اإلنكار هذا العمل الذي يتســم بالقســاوة والوحشــية، ويفتقد 

اإلنسانية واألخالقية.
إن هذا الشــباب قد يكون مخلصاً، ولكنه ضل الطريق الصحيح. فاســتحل قتل البراء، وترويع 
اآلمنين، وهو يرى أنه يخدم اإلســالم، ويتقرب إلى اهللا. وهذا يضاعف المســؤولية على أهل العلم 

والبصيرة أن يبذلوا المزيد من الجهد، حتى ينيروا الطريق للحائرين.
واهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل.

٭ ٭ ٭
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بعد التقدم الهائل في مجال التداوي ظهرت عدة إشكاالت أمام األطباء أحالوها إلى الفقهاء 
لمعرفة الحكم الشــرعي لها، وهذه اإلشــكاالت لم تكن لدى الفقهاء القدامى، فهو طريق غير 
ُممهد يحتــاج من الفقيه الــذي ينظر في هذه المســائل الحيطــة والحذر، والتفكّــر والتأمل، 
واستشــارة أهل الذكر ومشــاركتهم الرأي في هذه المســائل التي رُبَما ال يدركها الفقيه بحسب 
تخصصه وال بد مــن توضيح الطبيب المتخصص الثقة لهذه المســألة حتى يكــون الحكم فيها 

أقرب إلى الصواب.
ة أخرى على أن هذه المسائل ال يصلح فيها المجتهد الفرد، بل ال بد من اجتهاد  ونحن نؤكد مر
جماعي يشــترك فيه مع الفقيه األطباء والعلماء، ُكلّ حســب تخصصه، والتشاور في األمر والخروج 

برأي فقهي موحد، أو يحظى بغالبية الحضور على أقل تقدير.
ولســنا هنا بصدد رصد كل المســائل الطبية فهي كثيرة ومتنوعة ومتعــددة لكننا اخترنا ثالث 

قضايا نرى أنها أكثر القضايا شيوعا، وهي:
رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض. -
نقل األعضاء وزراعتها. -
استئجار األرحام والتلقيح الصناعي خارج الرحم. -
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وعن رفع أجهزة اإلنعاش عن المريــض الذي مات جذع الدماغ عنده ولكــن بقي القلب ينبض 
والنفس يعمل بواسطة هذه األجهزة التي يمكنها أن تقوم بدور التنفس الصناعي وضخ الدم إلى أجل 
محدد أو غير محدد، وفي هذا ربما يتكلف أولياء المريض من األموال ما ال يطيقون، وربما انشغلت 
هذه األجهزة فلم يجد مريض آخر قد يكون ثمة أمل في شــفائه ال يجــد مكانا يعالج فيه حتى تمر 

األزمة التي يعيشها ويعود لحياته مرة أخرى.
ومن هنا فكر العلماء المعاصرون في هذه المســألة هل يجوز رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض 

الذي مات جذع دماغه وبقي قلبه ينبض؟؟
وقد جاء قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلســالمي بمكة المكرمة بجواز رفع أجهزة 

اإلنعاش عن الميت إكلينيكياً وهذا نص القرار:
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د وعلى آله وصحبه  الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبّي بعده، سيدنا ونبينا محم
وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة 
في الفترة من يوم الســبت 42 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبــر 1987م إلى يوم األربعاء الموافق 
28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر فــي موضوع تقرير حصول الوفاة، بالعالمات 
الطبية القاطعة، وفي جــواز رفع أجهزة اإلنعاش عــن المريض الموضوعة عليه، فــي حالة العناية 
المركزة، واستعرض المجلس اآلراء، والبيانات الطبية المقدمة شفوّياً وخطيّاً، من وزارة الصحة في 
المملكة العربية الســعودية، ومن األطبــاء االختصاصيين. واطلع المجلس كذلــك، على قرار مجمع 
الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلســالمي، المنعقد في مدينة ُعمان العاصمة األردنية رقم 
(5) 1986/7/3م. وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه ومالبساته، انتهى المجلس إلى 

القرار التالي:

لت جميع وظائف دماغه  المريض الذي ركبت على جســمه أجهزة اإلنعاش، يجوز رفعها، إذا تعط
ل ال رجعة فيه وإن كان  ال نهائيّــاً، وقررت لجنة من ثالثة أطباء اختصاصيين خبــراء، أن التعط تعط
القلب والتنفس ال يزاالن يعمــالن آليّاً، بفعل األجهزة المركبة. لكن ال يحكم بموته شــرعاً، إال إذا 
د، وعلى آله  فــاً تاّماً بعد رفع هذه األجهزة. وصلى اهللا على ســيدنا محمتوقف التنفس والقلب، توق

وصبحه وسلم تسليماً كثيرًا. والحمد هللا رب العالمين.
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أما نقل األعضاء فمســألة قديمة نســبياً فقد بدأ الحديث عنها في عالمينا العربي واإلسالمي 
منذ منتصف القرن الماضي وربما قبله بقليل واختلفت كلمة الفقهاء حول هذه المسألة فالبعض يرى 
أن هذه األعضاء ليســت ملكا لإلنسان سواء كان حيا أو ميتا وبالتالي ال يجوز التبرع بها أثناء حياة 

اإلنسان وال بعد موته، وال يصح هذا التصرف من اإلنسان حال حياته وال من أهله بعد وفاته.
ويرى البعض اآلخر أن في هذا النقل إحياء نفس شــارفت على الهالك ومن أحيا نفســاً فكأنما 
أحيــا الناس جميعاً وبالتالــي يجوز التبرع ببعــض األعضاء حال حياة المريــض بحيث ال يؤثر هذا 

التبرع على حياته أو يعرضه للخطر.
وقد حســم المجمع الفقهي هــذا الخالف فأجاز التبرع بشــروط وضوابــط نذكرها في هذا 

القرار التالي:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد فــي دورة مؤتمره الرابع بجدة فــي المملكة العربية 

السعودية من 18 - 23 جمادى اآلخرة 1408هـ ، الموافق 6 - 11 فبراير 1988م.
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بعد اطالعه على األبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «انتفاع اإلنسان 
بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً».

وفي ضوء المناقشــات التي وجهت األنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي 
والطبي، وظهــرت نتائجه اإليجابيــة المفيدة والمشــوبة في كثير مــن األحيان باألضرار النفســية 
واالجتماعيــة الناجمة عن ممارســته مــن دون الضوابط والقيود الشــرعية التي تصــان بها كرامة 
اإلنسان، مع إعمال مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كلّ ما هو خير ومصلحة غالبة 

للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم واإليثار.
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقســيماته وصوره 

وحاالته التي يختلف الحكم تبعاً لها. قرر ما يلي:

من حيث التعريف والتقسيم:
ًال: يقصــد هنا بالعضو: أي جزء من اإلنســان، من أنســجة وخاليا ودمــاء ونحوها، كقرنية  أَو

العين، سواء أكان متصال به، أم انفصل عنه.

ثانياً: االنتفاع الذي هو َمحلّ البحث، هو اســتفادة دعت إليها ضرورة المستفيد الستبقاء أصل 
الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد 

يتمتع بحياة محترمة شرعاً.

ثالثاً: تنقسم صور االنتفاع هذه إلى األقسام التالية:
1 ـ  نقل العضو من حي.

2 ـ  نقل العضو من ميت.
3 ـ  النقل من األجنة.

الصورة األولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحاالت التالية:
أ ـ   نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف 

والعظام واألوردة والدم ونحوها.
ب ـ  نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى 

ما تتوقف عليه الحياة وما ال تتوقف عليه.
أما ما تتوقف عليــه الحياة، فقد يكون فرديــاً، وقد يكون غير فردي، فــاألول كالقلب والكبد، 

والثاني كالكلية والرئتين.
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وأما ما ال تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساســية في الجســم ومنه ما ال يقوم 
د، ومنه مــا له تأثير على األنســاب  بهــا، ومنه مــا يتجدد تلقائيــاً كالدم، ومنــه ما ال يتجــد
والموروثات، والشــخصية العامة، كالخصية والمبيض وخاليا الجهاز العصبي، ومنه ما ال تأثير 

له على شيء من ذلك.

الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت: ويالحظ أن الموت يشمل حالتين:
الحالة األولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطال نهائياً ال رجعة فيه طبياً.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ال رجعة فيه طبياً.
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.

الصورة الثالثة: وهي النقل من األجنة، وتتم االستفادة منها في ثالث حاالت:
حالة األجنة التي تسقط تلقائياً. ـ  1
حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي. ـ  2
حالة «اللقائح المستنبتة خارج الرحم». ـ  3

من حيث األحكام الشرعية:
أوًال: يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد 
من أن النفــع المتوقع من هــذه العملية أرجح من الضــرر المترتب عليها، وبشــرط أن يكون ذلك 
إليجاد عضو مفقود أو إلعادة شــكله أو وظيفته المعهودة له، أو إلصالح عيب أو إزالة دمامة تسبب 

للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانياً: يجوز نقل العضو من جســم إنسان إلى جســم إنســان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد 
تلقائيــاً، كالدم والجلــد، ويراعى في ذلك اشــتراط كون البــاذل كامل األهلية، وتحقق الشــروط 

الشرعية المعتبرة.
ثالثاً: تجوز االســتفادة من جزء من العضو الذي اســتؤصل من الجســم لعلة مرضية لشخص 

آخر، كأخذ قرنية العين إلنسان ما، عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامساً: يحرم نقل عضو من إنســان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف 
ســالمة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقــل يعطل جزءًا من وظيفة 

أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
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سادساً: يجــوز نقل عضو من ميت إلى حــي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف ســالمة 
وظيفة أساســية فيه على ذلك، بشــرط أن يأذن الميــت أو ورثته بعد موته، أو بشــرط موافقة ولّي 

المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو ال ورثة له.
ســـابعاً: وتنبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها، مشروط 
بأن ال يتم ذلك بوســاطة بيع العضو؛ إذ ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنســان للبيع بحــال ما. أما بذل 
المال من المســتفيد؛ ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل 

اجتهاد ونظر.
ا يدخل في أصــل الموضوع، فهو محل بحث  ثامناً: كل ما عدا الحاالت والصــور المذكورة، ِمم
ونظر، ويجــب طرحه للدراســة والبحث فــي دورة قادمة، على ضــوء المعطيات الطبيــة واألحكام 

الشرعية.
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أما مسألة اســتئجار األرحام فقد رفضها الفقهاء باإلجماع نظرًا ِلما يترتب عليها من مشكالت 
في نســب الطفل وميراثه، وغير ذلك من المســائل التي ال تمثل عائقا أمام غير المسلمين، لكنها 
ضرورية بالنســبة لنا ونحن أصحاب شــريعة تهتم باإلنســان وهو نطفة في بطن أمه أو قبل ذلك، 

وتشرع له من األحكام، وتضع له من الحقوق وعليه من الواجبات حتى يفارق الحياة.
فأجاز الفقهاء التلقيح خــارج الرحم من ماء رجل وبويضة امرأة حال زواجهما زواجا شــرعيا، 
مســتوفيا كافة شــروطه وضوابطه، وأن يكون هذا التلقيح في أنابيب داخل معمل يأتمنه الناس على 
أنســابهم ثُم يعود هذا التلقيح ليزرع في رحم أمه الحقيقية ال المستأجرة وبناء عليه خرجت فتاوى 

متعددة نختار منها ما يلي:

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الثالثة:
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بُعمان عاصمة المملكة األردنية 
الهاشــمية من 8 - 13 صفــر 1407هـ/ 11 إلى 16 أكتوبــر 1986م. بعد اســتعراضه لموضوع التلقيح 

الصناعي «أطفال األنابيب» وذلك باالطالع على البحوث المقدمة واالستماع لشرح الخبراء واألطباء.
وبعد التداول تبين للمجلس: أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه األيام هي سبع:

 األولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليســت زوجه ثُم
تزرع اللقيحة في رحم زوجته.
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الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثُم تزرع تلك اللقيحة في 
رحم الزوجة.

الثالثة: أن يجري تلقيــح خارجي بين بذرتي زوجين ثُم تزرع اللقيحــة في رحم امرأة متطوعة 
بحملها.

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في 
رحم الزوجة.

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثُم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة األخرى.
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثُم تزرع اللقيحة في 

رحم الزوجة.
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناســب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً 

داخلياً.
وقرر: أن الطرق الخمس األولى كلها محرمة شــرعاً وممنوعة منعاً باتــاً لذاتها أو لما يترتب 

عليها من اختالط األنساب وضياع األمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
أما الطريقان السادســة والســابعة فقد رأى مجلس المجمع أَنهُ ال حرج من اللجوء إليهما عند 

الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ ُكلّ االحتياطات الالزمة. اهـ.

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
ما سماه العلماء: شتل الجنين هو قضية في غاية الغرابة واإلثارة، وهي تختلف عما كان يسأل عنه 
من قبل من «التلقيح الصناعي» الذي تلقح فيه بويضــة امرأة بحيوان منوي من رجل غير زوجها، وهذا 
حرام بيقيــن ألنه يلتقي مع الزنى في اتجــاه واحد، حيث يؤدي إلى اختالط األنســاب، وإقحام عنصر 
دخيل على األســرة أجنبي عنها، مــع اعتباره منها نســباً ومعاملة وميراثاً، وإذا كان اإلســالم قد حرم 

التبني ولعن من انتسب إلى غير أبيه فأحرى به أن يحرم التلقيح المذكور، ألنه أشد شبها بالزنى.
أما قضية «الشتل» المسؤول عنها هنا فليس فيها خلط أنساب، ألن البويضة ملقحة بماء الزوج 

نفسه، ولكنها تترتب عليها أمور أخرى هي غاية في الخطورة من الناحية اإلنسانية واألخالقية.
وإذا كنا نبحث أوالً عن مشروعية هذا األمر من الوجهة الدينية، قبل أن نبحث عن أحكامه إذا 
حدث بالفعل، فالذي أراه ـ بعد طول تأمل ونظر ـ أن الفقه اإلســالمي ال يرحب بهذا األمر المبتدع. 

وال يطمئن إليه، وال يرضى عن نتائجه وآثاره، بل يعمل على منعه لألسباب التالية:
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1 ـ إفســـاد لمعنى األمومة: وأولى هذه النتائج وأبرزها: إنه يفســد معنى األمومة كما فطرها 
اهللا، وكما عرفها الناس. هذا المعنــى الذي ليس في الحياة أجمل وال أنبل منه. فاألم الحقيقية في 
التصور المعروض للسؤال، هي صاحبة البويضة الملقحة، التي منها يتكون الجنين، هي التي ينسب 
إليها الطفل، وهي األحق بحضانته، وهي التي تناط بها جميــع أحكام األمومة وحقوقها من الحرمة 
والبر والنفقــة والميراث وغيرها. وكل دور هذه األم في صلتها بالطفــل أنها أنتجت يوماً ما بويضة 

أفرزتها بغير اختيارها، وبغير مكابدة وال مشقة عانتها في إفرازها.
أما المرأة التي حملت الجنين في أحشــائها وغذته من دم قلبها أشهرًا طواال، حتى غدا بضعة 
منها، وجزءًا من كيانها، واحتملت في ذلك مشــقات الحمل، وأوجــاع الوحم، وآالم الوضع، ومتاعب 
النفاس، فهذه مجــرد «مضيفة» أو «حاضنة» تحمــل وتتألم وتلد، فتأتي صاحبــة البويضة، فتنتزع 
مولودها من بيــن يديها، من دون مراعاة لمــا عانته من آالم، وما تكون لديها من مشــاعر، كأنها 

مجرد «أنبوب» من األنابيب، التي تحدثوا عنها برهة من الزمان، ال إنسان ذو عواطف وأحاسيس.
2 ـ حقيقة األمومة: وإن من حقنا ـ ومن حق كل باحث عن الحقيقة ـ أن يســأل معنا هنا عن 
ماهية األمومة التي عظمتها كتب الســماء، ونوّه بها الحكماء والعلماء، وتغنى بها األدباء والشعراء، 
وناطت بها الشــرائع أحكاماً وحقوقاً عديدة األمومة التي هي أرقى عواطف البشر وأخلدها وأبقاها. 
وهل تتكون هذه األمومة الشــريفة من مجرد بويضــة أفرزها مبيض أنثى ولقحهــا حيوان منوي من 
رجــل؟ إن الذي يثبتــه الدين والعلــم والواقع، أن هــذه األمومة إنمــا تتكون مقوماتها، وتســتكمل 
خصائصها، من شيء آخر بعد إنتاج البويضة حاملة عوامل الورثة، إنه المعاناة والمعايشة للحمل أو 
الجنين، تســعة أشــهر كاملة يتغير فيها كيان المرأة البدني كله تغيرًا يقلب نظام حياتها رأساً على 
عقــب، ويحرمها لذة الطعام والشــراب والراحة والهــدوء. إنه الوحم والغثيــان والوهن طوال مدة 
الحمل. وهو التوتر والقلــق والوجع والتأوه والطلق عند الوالدة. وهــو الضعف والتعب والهبوط بعد 
الوالدة. إن هذه الصحبة الطويلة ـ المؤلمة المحببة ـ للجنين بالجسم والنفس واألعصاب والمشاعر 

هي التي تولد األمومة وتفجر نبعها السخي الفياض بالحنو والعطف والحب.
هذا هو جوهــر األمومة: بذل وعطــاء، وصبر واحتمــال، ومكابدة ومعاناة ولوال هــذه المكابدة 
والمعاناة، ما كان لألمومة فضلها وامتيازها، وما كان ثمة معنى العتبار حق األم أوكد من حق األب. 
إن أعباء الحمل، ومتاعب الوضع، هي التي جعلت لألمومة فضال أي فضل، وحقاً أي حق، وهي التي 
نوه بها القــرآن الكريــم، وأحاديث الرســول ژ ووضعته كرها، وحســبنا أن نقرأ فــي كتاب اهللا 
 ﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿
[األحقــاف: 15]، ﴿ M L K J I H G F ﴾ [لقمــان: 14]. ومعنى «وهناً على 

ا يؤدي بها من ضعف إلى ضعف. وهن»: أي جهدًا على جهد، ومشقة على مشقة، ِمم
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وهذه المعاناة التــي تتحمل األم آالمها وأوصابهــا راضية قريرة العين، هي الســر وراء تأكيد 
القرآن علــى حــق األم ومكانتها وأوردهــا فيما ذكرنا مــن آيات، وهي الســر كذلــك وراء تكرار 
الرسول ژ الوصية بها، وتأكيد األمر ببرها، وتحريم عقوقها، وجعل الجنة تحت أقدامها، من مثل: 
«إن اهللا يوصيكم بأمهاتكم، ُثم يوصيكـــم بأمهاتكم، ُثم يوصيكم بأمهاتكم، ُثم يوصيكم بآبائكم، 
ُثم يوصيكم باألقرب فاألقرب». وفي الحديث المشــهور في إجابة من سأل: من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قــال: «أمك.. ُثم أمك... ُثـــم أمك.. ُثم أبوك». وفي مســند البــزار: أَن رجال كان في 
الطواف حامال أمه يطوف بها، فسأل النِبّي ژ : هل أديت حقها؟ فقال: «وال بزفرة واحدة» أي: من 
زفرات الطلق والوالدة. فإذا كانت األم لم تتحمل أي شيء من هذه المخاطر واألوجاع والزفرات فما 

فضل أمومتها؟ ومن أين تستحق كل ما جاءت به الوصايا النبوية من زيادة برها؟

3 ـ األم هي الوالدة: وال شــك أن خير وصف يعبر عن األم وعن حقيقة صلتها بطفلها في لغة 
العرب هو «الوالدة» وسمى األب «الوالد» مشاكلة لألم، وســميا معاً «الوالدين» على سبيل التغليب 
لألم الوالــدة الحقيقية، أما األب فهو في الحقيقية لم يلد، إنما ولدت امرأته. وعلى هذا األســاس 
ســمى ابن المرأة «ولدًا» لها، ألنها ولدته، وولــدًا ألبيه كذلك؛ ألنها ولدته لــه. فالوالدة إذًا أمر 

مهم، شعر بأهميته واضعو اللغة، وجعلوه محور التعبير عن األمومة واألبوة والبنوة.
وما لنا نذهب بعيدًا. وهذا القرآن الكريم يحصر حقيقة األمومة في الوالدة بنص حاسم، فيقول 
في تخطئة المظاهرين (المظاهر من امرأته: من يحرمها على نفســه بــأن يقول لها: أنت علي مثل 
 A @ ? > =< ; : ﴿ :أمي. أو كظهر أمي ويسمى هذا شرعاً «الظهار») من نسائهم
 A @ ? > ﴿ [المجادلة: 2] بهذا األسلوب الجازم الحاصر حدد القرآن معنى األمومة ﴾ B

B ﴾ [المجادلة: 2]، فال أم في حكم القرآن إال التي ولدت.

والخالصة: إن األم التي ال تحمل وال تلد كيف تســمى «أماً» أو «والــدة»؟ وكيف تتمتع بمزايا 
األمومة من دون أن تحمل أعباء األمومة؟

4 ـ لماذا كانت األم أحق بالحضانة؟
روى أحمد وأبــو داود عن عبد اهللا بن عمــرو أن امرأة قالت: يا رســول اهللا، إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني! فقال ژ : 
«أنت أحق به ما لم تنكحي» (أي تتزوجي). وهكذا أعطى الشــرع حــق الحضانة لألم وقدمها على 
األب. وجعلها أحق بطفلها منه، لما ذكرته هذه المرأة الشــاكية من أســباب وحيثيات تجعلها أحنى 
على الطفل وأرفق به وأصبر على حضانته من أبيه، فقد صبرت على ما هو أشد وأقسى من الحضانة، 
حين حملتــه كرهاً ووضعته كرهــاً. فما تقول هذه األم المســتحدثة إذا اختلفت مــع زوجها في أمر 
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حضانة الولد؛ وبأي منطق تستحقه وتقدم على أبيه، ولم يكن بطنها له وعاء، وال ثديها له سقاء؟
إن قالت: ِإنهَا صاحبة البويضة التي منها خلق، فاألب صاحــب الحيوان المنوي الذي لواله ما 
صلحت البويضة لشــيء، بل لعله هو العنصر اإليجابي النشــيط المتحرك في هذه العملية، حتى إن 
القرآن نسب تكوين اإلنسان إليه في قوله تعالى: ﴿ 3 4 5 6 ❁ 8 9 : ; ❁ = < 

? @ A ﴾ [الطارق: 5 ـ 7] فالماء الدافق هنا هو ماء الرجل.

5 ـ تســـاؤالت: ولنا أن نســأل هنا: لماذا يفكر رجال العلم في نقل بويضــة امرأة إلى رحم 
امرأة أخرى؟

ســيجيبون: لنوفر للمرأة المحرومة من الولد، لفقدها الرحم الصالح للحمل، ما تشــتاق إليه 
من األطفال عن طريق أخرى صالحة للحمل. ونود أن نقول هنا: إن الشريعة تقرر قاعدتين مهمتين 

تكمل إحداهما األخرى:
األولى: إن الضرر يزال بقدر اإلمكان.
والثانية: إن الضرر ال يزال بالضرر.

ونحــن إذا طبقنا هاتين القاعدتين علــى الواقعة التي معنا، نجد أننا نزيــل ضرر امرأة ـ هي 
المحرومة من الحمل ـ بضرر امرأة أخــرى، هي التي تحمل وتلد، ثُم ال تتمتع بثمرة حملها ووالدتها 

وعنائها. فنحن نحل مشكلة بخلق أخرى.

إن على العلم أن يتواضع وال يحســب أن بإمكانه أن يحل كل مشــكالت البشــر، فإنها ال تنتهي 
ولــن تنتهي. ولو فرض أنه حل مشــكلة المرأة التي ليس لها رحم صالح، فكيف يحل مشــكلة التي 
ليس لها مبيض صالح؟ وســؤال آخر: هل هذه هي الطريقة الوحيدة ـ في نظر العلم ـ إلزالة ضرر 

المرأة المحرومة من اإلنجاب لعدم الرحم؟

والجــواب: إن العلــم الحديث نفســه بإمكانــه وتطلعاته ـ فيمــا حدثني بعض األخــوة الثقات 
المشتغلين بالعلوم، والمطلعين على أحدث تطوراتها، وتوقعاتها، يفتح أمامنا باب األمل لوسيلة أخرى 
أسلم وأفضل من الطريقة المطروحة. وهذه الوســيلة هي زرع الرحم نفسه في المرأة التي عدمته، 
تتمــة لما بدأ به العلم ونجح فيه من زرع الكلية والقرنيــة وغيرهما، بل زرع القلب ذاته في تجارب 

معروفة ومنشورة.

احتماالت: ولقد حصر الســائل الصورة المســؤول عنها في امرأة ذات مبيض ســليم، ولكن 
ال رحم لها. وهي مشــوقة إلى األوالد، وراغبة في اإلنجاب، كأنه بهذا يثير الشفقة عليها، ويستدر 

العطف من أجلها.
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ولكن هــذا الباب إذا فتح، ما الذي يمنع أن تدخله كل ذات مال من ربات الجمال والدالل، 
ن تريد أن تحافظ على رشــاقتها، وأن يظل قوامها كغصن البــان، ال يغير خصرها وصدرها  ِمم
الحمل والوضع واإلرضاع. فما أيسر عليها أن تســتأجر «مضيفة» تحمل لها، وتلد عنها، وترضع 
بدالً منها، وتسلم لها بعد ذلك «ولدًا جاهزًا» تأخذه بيضة مقشورة، ولقمة سائغة، لم يعرق لها 
فيه جبين، وال تعبت لها يمين، وال انتفض لها عرق. وصدق المثل: «رب ســاع لقاعد، ورب زارع 

لحاصد!!».
وإذا كان مبيض األنثى يفرز في كل شــهر قمــري بويضة صالحة ـ بعد التلقيــح ـ ليكون منها 
طفل، فليت شعري ما يمنع المرأة الثرية أو زوجة الثري أن تنجب في كل شهر طفال ما دام اإلنجاب 
ال يكلفها حمال وال يجشــمها والدة!! ومعنى هذا أن المرأة الغنية تســتطيع أن تكون أماً الثني عشر 
ولدًا في كل ســنة، ما دامــت األمومة هينة لينــة ال تكلف أكثر مــن إنتاج البويضــة، والبركة في 
«الحاضنات» أو «المضيفات» الفقيــرات الالئي يقمن بدور األمومة ومتاعبها لقاء دريهمات معدودة. 
ويســتطيع الرجل الثرّي أيضاً أن يكون له جيش من األوالد بعد أن يتزوج من النســاء مثنى وثالث 
وربــاع، يمكن لكل واحدة أن تنجب حوالى 500 خمســمائة مــن البنين والبنات بعــدد ما تنتج من 

البويضات، طوال مدة تبلغ أو تتجاوز األربعين عاماً من سن البلوغ إلى سن اليأس.
ى «شتل الجنين» ِلما ذكرنا  والنتيجة من وراء هذا البحث: إن الشــريعة ال ترتاح إلى ما يسم

من آثار ضارة تترتب عليه، فهو أمر مرفوض شرعاً، ممنوع فقهاً.

٭ ٭ ٭
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منذ الثلث األخير من القرن الماضي وبعد انهيار االتحاد الســوفياتي أصبح القطب األوحد هو 
أميركا، فســعت تلك األخيرة إلحكام الســيطرة على بالد العالمين العربي واإلسالمي، وألنها تعلمت 
من التاريخ فلم تشأ أن تكون السيطرة عن طريق االحتالل العســكري المباشر الذي يكلفها الكثير 
من خســارة األموال واألرواح كما أنه يوقظ الشــعوب النائمة ويحيي فيها حــب الجهاد والدفاع عن 

األرض والعرض ويؤلف بين صفوفها ويجعلها تنسى أو تتناسى خالفها وتفرغ لقتال المستعمر.
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فقد أحكم الســيطرة بشــكل مختلف هذه المرة قد أتــي في صورة اتفاقات عســكرية ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب ودخل لبالد العرب والمســلمين طواعية دون كلفة القتال والتضحية بالمال 
والنفس حيث حصل على موافقة الحكومات في غفلة من شــعوبها وأقام قواعده العسكرية في معظم 
هــذه البالد وضمن أنه يســتطيع أن يبدأ الحرب من عمــق هذه الدول لــو أراد، أو يغير منها على 
ن يشاركها اللغة والدين ويعود سالماً بغير أذى، وكنا عددنا مجموعة من األسئلة توجهنا  جاراتها ِمم
بها إلى المستشــار فيصل مولوي نائب رئيــس المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء وهذه هي األســئلة 

وتلكم اإلجابة.
٭ ما معنى القواعد العســكرّية األجنبية؟ ولماذا تقام القواعد العســكرّية األجنبية في بالدنا؟ 
وما الهدف منها؟ وهل يجوز الّســماح بانطالق طائرات من هذه القواعد لتضرب بلدا إسالميّا آخر 

وتقديم التّسهيالت لها؟ وهل يعتبر هذا العمل مشاركة في االعتداء، أم دفاعاً عن النّفس؟
٭ يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء:

للجواب عن هذا الّسؤال ال بّد من معرفة الواقع بشكل صحيح.
أوًال: ما معنى القواعد العسكرّية األجنبية؟ هي ما تتخذه دولة ما لنفسها من معسكرات حربية 
لها فــي غير أرضها، لالنطالق منهــا والقيام بعمليّات عســكرّية، تنفيذا لقــرارات تتّخذها قيادتها 
الّسياســيّة. وتبقى هذه القواعد وما فيها من قوّات تحت إمرة قيادتها العسكرّية األجنبية، وال تدخل 
تحت إمرة جيوشــنا الوطنيّة. وقد يجري نوع من التّنســيق بيــن الدولة األجنبيــة والدولة صاحبة 
األرض. والواقع أن هذه القواعد حين تحتاج إلى شــيء عندنا، تصدر أوامرهــا بذلك إلى قياداتنا 

العّسكرّية أو الّسياسيّة التي ال تملك إّال التّنفيذ.
ثانياً: لماذا تقام القواعد العســكرّية األجنبية فــي بالدنا؟ وما الهدف منهــا؟ تقام القواعد 
العســكرّية األجنبية فــي أي بلد من بالد العالم ـ حيــن يكون مهزوما أو ضعيفــا ـ من أجل تحقيق 
المصالح العسكرّية أو الّسياســيّة لهذه الّدولة األجنبية. فالقواعد العســكرّية األميركيّة في ألمانيا 
ال تهدف إلى الدفاع عن ألمانيا، وإنّما لتحقيق المصالــح األميركيّة في ألمانيا، ومنها منع األلمان 

من استكمال قوّتهم العسكرّية، والدفاع عن أوروبا في مواجهة االتحاد السوفياتي السابق.
والقواعد العســكرّية األميركيّة فــي الخليج تّدعي أنّهــا تريد حماية بالد الخليــج من النّظام 
العراقي، وهذه أكذوبة نجحت الّسياسة األميركيّة في ترويجها بعد الغزو العراقي للكويت، وال تزال 
تســتخدمها من أجل ابتزاز دول الخليج؛ لتمويل هذه القواعد العسكرّية، بل ولتسليح جيوش الخليج 
بأنواع من األسلحة ليست بحاجة إليها، أو ال تستطيع استعمالها، ولكن اإلدارة األميركيّة تضغط على 
الّدول الخليجيّة من أجل شراء هذه األسلحة؛ لتشغيل مصانع الّسالح عندهم وتطويرها بشكٍل دائم.
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إنّ العدّو األّول لدول الخليج ولجميع الّدول العربيّة واإلسالميّة اليوم هو الكيان الصهيونّي، 
فلو قامت إسرائيل بغزو عسكري الحتالل خيبر، والوصول إلى المدينة المنوّرة ـ كما يزعمون ـ 
فهل ســتقوم هذه القواعــد األجنبية بالقتــال معنا ضــّد الّصهاينة؟ طبعــا ال؛ ألنّ هذه الّدول 
األجنبية نفســها هي التي زرعت إســرائيل في بالدنا لتحقيق مصالحها، وهي التي تمّدها بكلّ 

أسباب القوّة.
إذًا فالقواعد العسكرّية األميركيّة الموجودة في بالدنا تهدف إلى تحقيق مصالح بالدها، وليس 
للدفاع عنّا. وعندمــا انطلقت منها الطائرات األميركيّة والبريطانيّــة لتضرب مواقع للجيش العراقي 
قرب بغداد في إحــدى المرات، أعلنوا صراحــًة أنّهم فعلوا ذلك لمنع الجيش العراقي من تحســين 
قدرته علــى مواجهتهم. وكأنّه يجــوز للجيوش األميركيّــة أن تكون عندها قوّة عســكرّية تمكّنها من 
الّضــرب في كلّ أنحاء العالــم، وال يجوز لغيرهم أن تكــون له مثل هذه القوّة لمجــّرد الّدفاع عن 
نفسه!! إنّهم يزعمون أنّ ازدياد قوّة الجيش العراقي يهّدد أمن الخليج، بينما هم في الحقيقة يخشون 

تهديد أمن الكيان الصهيوني.

انطالقاً من هذا التوضيح نقول:
إنّه ال يجوز الّسماح بإقامة قواعد عسكرّية أجنبية في بالد المسلمين؛ لألسباب التالية:

إنّ هذه القواعد تعمل لتحقيق المصالح األجنبية، وال يهّمها مصالحنا القوميّة. وغالبا ما أ ـ  
تكون مصالحهم متعارضة بالمطلق مع مصالحنا. وال يجــوز لنا أن نعينهم فيما يعتبر في 

ديننا إثماً وعدواناً؛ لقوله تعالى: ﴿  È Ç Æ Å Ä ﴾ [المائدة: 2].
إنّ هــذه القواعد نوع مــن االحتالل األجنبّي المباشــر، ولهــا تأثير واضح علــى قرارنا ب ـ  

الّسياسّي المستقلّ.
وخضــوع الحاكم المســلم لتأثيــر األجانب على قــراره نوع مــن الخيانة هللا ولرســوله ج ـ  

وللمؤمنين، والرسول يقول: «كّلكم راٍع، وكّلكم مسؤول عن رعّيته؛ اإلمام راع ومسؤول عن 
رعّيته...» (رواه الّشيخان).

والخضوع لألجانب نوع من المواالة لهم ضّد المســلمين، وهذا غيــر جائز. وهو نوع من الغّش 
للمســلمين، يقول رســول اهللا ژ : «ما من عبد يســـترعيه اهللا رعّية، يموت يوم يموت وهو غاّش 

لرعّيته، إّال حّرم اهللا عليه الجّنة» (رواه الشيخان).
أما بالنسبة للســؤال الثاني فنقول: إنّ القواعد العســكرّية األجنبية (حين تقوم في أحد البالد 
المســتضعفة) ال تطلب إذناً من أحد للقيام بعمليّات عســكرّية، بل رّبمــا ال تعطي علما بذلك ألحد. 
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لكنّنا نقول: إن انطالق الّطائرات الحربيّة األجنبية من بلد إسالمي لتضرب بلدا إسالميّا آخر ـ حتّى 
م لها أّية تســهيالت ـ يعتبر مشــاركة مع الّدولــة األجنبية في االعتــداء على بلد عربّي  ولو لم تقد
مسلم، وهذه هي المواالة التي نهانا اهللا عنها، إنّها مساعدة العدّو المحاِرب ضّد إخوانك المسلمين. 
قال تعالــى: ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 
 C BA @ ? > = < ; : 9 8 7 6 54 3 2 1 0
S R Q P O N M LK J I H G F E D ﴾ [الممتحنــة: 1]، وقال: 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿
 q p o n ﴿ :[آل عمران: 28]، وقال سبحانه ﴾ Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ Â
z y xw v u t s r } | { ~ ے ﴾ [النساء: 144].

أّما الّزعم بأن هذا العمل دفاع عن النّفس، فهو غير صحيح مطلقاً. وبناءً على ذلك نقول:
ال يجوز إقامة قواعد عسكرّية أجنبية في بالد المسلمين، أّيا كانت الّظروف. ـ  1
ال يجوز الّســماح لهذه القواعد ـ إذا كانت موجودة ـ باالنطالق منها لالعتداء على أي بلد  ـ  2

إسالمّي آخر، فضًال عن تقديم التسهيالت لها. واهللا أعلم.

:ø«ª∏°ùªdG  ≈∏Y  ÜôëdG  »a  »cô«eC’G  º∏°ùªdG  ácQÉ°ûe  ``  2

لقد قمنا بنشر ُكلّ ما وصلنا من العلماء حول هذه المسألة ولم نتبن وجهة نظر واحدة، وتركنا 
الباب مفتوحا أمام العلماء كل يجتهد وســعه وتركنا الباب أمام المستفتين كل يختار ويتحمل نتيجة 
اختياره ألن األمر متعلق بالدماء، وهو أمر جد خطير ودم المســلم أشــد حرمــة عند اهللا من هدم 
الكعبة وما زالت هذه المســألة مفتوحة لالجتهاد وقد تظهر أمور في المستقبل تجعل أحد الفريقين 
يرجع عن رأيــه ويعلم أن رأي غيــره هو الصواب، فتلك فتن تموج من حولنا نســأل اهللا أن يســلم 
المســلمين منها وأن يلهم الجميــع الصواب ويثيــب كل المجتهدين والمتصدين لهــذه الفتوى على 
اجتهادهم أجــرًا واحدًا إن أخطأوا وأجريــن إن أصابوا ما داموا قد علموا من أنفســهم القدرة على 

االجتهاد.
د  د سليم العوا: هذا جواب عن االســتفتاء المقــدم من السيد/ جابلن محميقول الدكتور محم
عبد الرشيد، أقدم المرشــدين الدينيين المســلمين في الجيش األميركي، حول مدى جواز مشاركة 
العسكريين المســلمين في الجيش األميركي  في المهمات القتالية وســائر ما تتطلبه في أفغانستان 

وغيرها من بالد المسلمين.
ويقول في استفتائه إن أهداف هذه العمليات هي:
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االنتقام من الذين «يظن أنهم شــاركوا» في تدبير وتمويل العمليات االنتحارية التي نفذت  ـ  1
في الحادي عشر من ســبتمبر ضد أهداف مدنية وعسكرية، في ُكلّ من نيويورك وواشنطن 

(وشرح ما اشتملت عليه هذه العلميات).
القضاء على العناصر التي لجأت إلى األراضي األفغانية وغيرها، وإخافة ســائر الحكومات  ـ  2

التي تتساهل في إيواء أمثال هؤالء، وتمكنهم، أو تعطيهم فرص التمكن، من التدريب على 
فنون القتال، واالنطالق نحو أهدافها في العالم.

إعادة الهيبة واالحترام للواليات المتحدة باعتبارها قطباً عالمياً منفردًا. ـ  3
ويختتم استفتاءه بقوله إن العسكريين المســلمين في الجيش األميركي بفروعه الثالثة ال يقلون 
عن خمســة عشــر ألفاً، وإنهم قد ال يتــاح لهم، إذا لــم يقبلوا المشــاركة في العمليــات القتالية 
المذكورة، إال االســتقالة وفيها ما فيها في الظروف الراهنة، ويسأل أخيرًا: هل يجوز لمن يستطيع 

منهم أن يطلب تحويله إلى الخدمات األخرى غير القتال المباشر؟
والجواب: بعد حمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا؟ نقول:

إن هذا السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقًفا بالغ الحساسية يواجهه إخواننا العسكريون 
المسلمون في الجيش األميركي، وفي غيره من الجيوش التي قد يوضعون فيها في ظروف مشابهة.

والواجب على المســلمين كافة أن يكونوا يدًا واحدة ضد الذين يروعون اآلمنين ويستحلون دماء 
غير المقاتلين بغير ســبب شرعي، ألن اإلســالم حرم الدماء واألموال حرمة قطعية إلى يوم القيامة 
قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 
 > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
? @ I H G F E D C B A ﴾ [المائــدة: 32]. فمــن خالف 
النصوص اإلســالمية الدالة على ذلك فهو عاص مســتحق للعقوبة المناســبة لنوع معصيته وقدر ما 

ترتب عليها من فساد أو إفساد.
ويجب على إخواننا العسكريين المسلمين في الجيش األميركي أن يجعلوا موقفهم هذا ـ وأساسه 
الديني ـ معروفين لجميع زمالئهم ورؤســائهم وأن يجهروا بــه وال يكتموه ألن في ذلك إبالغاً لجزء 
مهم من حقيقة التعاليم اإلسالمية طالما شوهت وسائل اإلعالم صورته أو أظهرته على غير حقيقته.
ولو أن هذه األحــداث اإلرهابية التي وقعت فــي الواليات المتحدة األميركيــة عوملت بمقتضى 
نصوص الشريعة وقواعد الفقه اإلســالمي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة، الوارد 
 P O N M L K ﴿ :في ســورة المائدة [اآلية: 33]، في قول اهللا تبــارك وتعالى
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ولذلــك فإننا نرى ضرورة البحث عــن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم، والمشــاركين فيها 
بالتحريض والتمويل والمساعدة، وتقديمهم لمحاكمة منصفة تنزل بهم العقاب المناسب الرادع لهم 

وألمثالهم من المستهينين بحياة األبرياء وأموالهم والمروعين ألمنهم.
وهذا كله من واجب المســلمين المشــاركة فيه بكل ســبل ممكنــة، تحقيقاً لقــول اهللا تعالى: 

﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائدة: 2].
ولكن الحرج الذي يصيب العســكريين المســلمين اآلخرين مصدره أن القتال يصعب أو يســتحيل 
التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المســتهدفين به، وبين األبرياء الذيــن ال ذنب لهم فيما حدث، وأن 
الحديث النبوي الصحيح يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول 

في النار»، قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «قد أراد قتل صاحبه» (رواه البخاري ومسلم).
والواقع أن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر نفسه فيستطيع 
أن ينهــض للقتال ويســتطيع أن يمتنع عنه، وهو ال يتنــاول الحالة التي يكون المســلم فيها مواطناً 
وجندياً في جيــش نظامي لدولة، ال يملك إال أن يلتزم بطاعة األوامــر الصادرة إليه وإال كان والؤه 
لدولته محل شــك، مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة، ذلك أنه ال يستطيع أن يتمتع بحقوق 

المواطنة من دون أن يؤدي االلتزامات المترتبة عليها.
ويتبين من ذلك أن الحرج الذي يســببه نص هذا الحديث الصحيــح، وأمثاله، إما أنه مرفوع، 
وإما أنه مغتفر في جنب األضرار العامة التي تلحق مجموع المســلمين في الجيش األميركي، بل وفي 
الواليات المتحدة بوجه عام، إذ أصبحوا مشكوكاً في والئهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون 

فيه بحقوق المواطنة، وعليهم أن يؤدوا واجباتها.
وأما الحرج الذي يسببه كون القتال ال تمييز فيه فإن المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في 
هذا القتال أن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن عمله يســتهدف منع العدوان على األبرياء أو الوصول 
إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شــأن بما ســوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه 
حرجاً شــخصياً؛ ألَنهُ ال يســتطيع وحده منعها وال تحقيقها، «َوِإنَما األعمـــال بالنيات»، واهللا تعالى 
ال يكلف نفساً ِإال وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما ال يستطيعه المسلم فهو ساقط عنه ال يكلف به 
لقول اهللا تعالى: ﴿ z y x w ﴾ [التغابن: 16] ولقول الرســول ژ : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما اســـتطعتم». َوِإنَما المســلم هنا جزء من ُكلّ لــو خرج عليه لترتب علــى خروجه ضرر، له 

ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيرًا من الضر الذي يترتب على مشاركته في القتال.
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والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه «إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما»، فإذا كان يترتب على 
امتناع المســلم عن القتال في صفوف جيشــه ضرر على جميع المســلمين في بــالده ـ وهم ماليين 
عديدة ـ وكان قتاله سوف يســبب له هو حرجاً أو أذى روحياً ونفســياً «فإن الضرر الخاص يتحمل 

لدفع الضرر العام» كما تقرر القاعدة الفقهية األخرى.

وإذا كان العسكريون المســلمون في الجيش األميركي يستطيعون طلب الخدمة ـ موقتاً في أثناء 
هذه المعارك الوشــيكة ـ في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات اإلعاشة وما شابهها ـ كما ورد في 
السؤال ـ من دون أن يسبب لهم ذلك، وال لغيرهم من المسلمين األميركيين، حرجاً وال ضررًا فإنه 
ينبغي عليهم هــذا الطلب، أما إذا كان هذا الطلب يســبب ضــررًا أو حرجاً يتمثل فــي قطع العمل 

الوظيفي أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، فإنه ال يجوز عندئذ هذا الطلب.

والخالصة: أَنهُ ال بأس ـ إن شــاء اهللا ـ على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتل في 
ها، أو يؤوون الممارســين له،  هُم يمارســون اإلرهاب ضدمن تقرر دولتهم أَن المعارك المتوقعة ضد
ويتيحون لهم فرص التدريب واالنطالق من بالدهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي 
أوضحناه، دفعاً ألي شــبهة قد تلحــق بهم في والئهم ألوطانهــم، ومنعاً للضرر الغالــب على الظنّ 
وقوعه، وإعماال للقواعد الشــرعية التي تبيح بالضرورات ارتكاب المحظورات وتوجب تحمل الضرر 

األخّف لدفع الضرر األشّد. واهللا تعالى أعلم وأحكم. أ.د. محمد سليم العوا.

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تعقيباً على هذه الفتوى:
د ســليم العوا،  ســألني كثير من اإلخوة الذين قــرأوا الفتوى التي حررهــا األخ الدكتور محم»
ووقعت عليها مع المستشــار طارق البشــري، والدكتور هيثم الخياط، واألخ فهمي هويدي، والخاصة 
بالمسلم الذي يعمل في القوات المســلحة األميركية، وهي فتوى خاصة به ولمن كان في مثل حاله، 
فال ينبغي أن تعمــم، والواجب في الفتوى مراعاة: الزمان والمكان والعرف والحال، فليســت مجرد 
تقرير مبدأ نظري، بل تنزيل الحكم الشــرعي على واقعة معينة فــي ظروفها وإطارها وحجيتها، فال 

تعدوها إلى غيرها، إال ما كان مثلها في كل العوامل المؤثرة في الحكم.
وأحّب أن أؤكد هنا بوضوح: أن اإلســالم قد حرم على المسلم أن يواجه أخاه المسلم بالسالح، 
واعتبر ذلك من أعمال الكفر، وأخالق الجاهلية، فقال ژ : «ســـباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، 
وقــال: «ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»، وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رســول اهللا هذا القاتل، فما بال المقتــول؟ قال: «إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه»، وهــذه كلها أحاديث صحيحــة متفق عليها. بل حرم الرســول ژ على 

المسلم أن يشير إلى أخيه المسلم بسالحه ـ مجرد إشارة ـ ال جاّدًا وال مازحاً.
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وهنا يبرز ســؤال المســلم الذي يكون مجندًا في جيش، ال يملك فيه إال طاعة رؤســائه وتنفيذ 
أوامرهم التي يصدرونها إليه، وليس من حقه أن يقول: ال، أو: لم؟ وفق األنظمة العسكرية المعروفة 
في العالم اليوم. فإذا كان جيش دولته هذا يحارب دولة مسلمة، وهو جندي في هذا الجيش، فماذا 

يصنع؟ وهو مكره على أن يتحرك بحركة الجيش، إذ هو فيه مجرد آلة في ترس كبير؟
والذي يتجه إليه النظر الفقهي هنا: أن المســلم إذا أمكنــه أن يتخلف عن هذه الحرب بطلب 
إجازة أو إعفاء من هذه الحرب، ألن ضميره ال يوافق عليهــا، أو نحو ذلك، فالواجب عليه أن يفعل 
ذلك، حتى ال يتورط في مواجهة المسلم بغير حق. وكذلك إذا استطاع أن يطلب العمل في الصفوف 

الخلفية لخدمة الجيش، ال في مباشرة القتال، فهذا أخف.
وهذا ما لم يترتب على موقفه هذا ضرر بالغ له أو لجماعته اإلســالمية التي هو جزء منها، كأن 
يصنف هو وإخوانه في مرّبع الذين يعيشــون في الوطن، ووالؤهم لغيره. وقــد يكون في هذا التصنيف 
خطر على األقلية اإلسالمية ومصيرها، ووجودها الديني والدعوي. وقد يودي بالجهود الدعوية والتربوية 
الهائلة التي بذلت لعشرات السنين من أجل تقوية الوجود اإلســالمي وتثبيته، واعتبار المسلمين جزءًا 
ال يتجزأ من مجتمعهم، يجــب أن يندمجوا فيه حضاريا، وال يذوبون فيه دينيــا. فال يجوز أن يتصرفوا 

تصرفاً يجعلهم مشبوهين أو مشكوكاً فيهم، بحيث يعتبرهم المجتمع العام طابورًا خامساً.
وال ينبغي لألفراد أن يريحوا ضمائرهم بالتخلف عن الحرب إذا كان ذلك ســيضر بالمجموعة 
اإلســالمية كلها، فإن القاعدة الشــرعية: أن الضرر األدنى يتحمل لدفع الضرر األعلى، وأن الضرر 
الخــاص يتحمل لدفع الضــرر العام، وحــق الجماعة مقدم على حــق األفراد. وفقــه التعارض بين 
المصالح والمفاســد من أهم أنوع الفقه، الذي ســميته (فقه الموازنات) وهو فقه يفتقده الكثير من 

المسلمين. فال يجوز أن يخضع العلماء لفقه العوام، الذين يغلبون فقه الظواهر على المقاصد.
وإذا اضطر المسلم للقتال مكرهاً تحت ضغط الظروف التي ذكرناها فينبغي له أن يبتعد بقدر 
ما يمكنه عن القتل المباشــر، وأن يشارك في الحرب إذا شارك، وهو كاره منكر لها بقلبه، كما هو 
شــأن المؤمنين إذا عجز عن تغيير المنكر بيده أو بلســانه، فهو يغيره بقلبه أي بالكراهية والنفور، 
وذلك أضعف اإليمان؛ فهذا سر موافقتي على الفتوى التي جاءت من أميركا، والتي لم يفهم أغوارها 
 Æ Å Ä ﴿ .ـ لألســف ـ كثير من اإلخوة الذين ينظرون إلى األمور من السطوح ال من األعماق
Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç ﴾ [هود: 88]. واهللا أعلم. انتهى كالم فضيلة 

الشيخ يوسف القرضاوي.
أما فتوى فضيلة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث؛ فقد 

جاءت ضمن الفتاوى المباشرة التي أجراها معه قسم الفتوى في الثالث من أكتوبر 2001م.
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الجندي األميركي المسلم في موقف صعب؛ فهو من جهة مواطن أمريكي ومطلوب منه أن يلتزم 
بموجب القوانيــن األميركية بأن يكون مــع بلده، وهو من جهة ثانية إنســان مســلم وملتزم بموجب 

األحكام الشرعية أّال يقاتل إخوانه المسلمين.
وهو مضطر للموازنة بيــن األمرين واختيار أخّف الضررين، فإذا اســتطاع أن يتحول من العمل 
العسكري المباشــر إلى أّي عمل آخر بناء على الحرج الذي يستشعره من مقاتلة إخوانه المسلمين، 

فيجب عليه أن يفعل ذلك، والذي نعلمه أنّ القوانين األميركية تسمح له بمثل هذا الموقف.
أّما إذا لم يســتطع التحوّل عن األعمال العســكرية المباشــرة فهو مضطّر إلى االختيار، وهو الذي 
يتحّمل مســؤولية اختياره في الدنيــا واآلخرة، وإذا كان الحكم الشــرعي األصلي في عــدم جواز مقاتلة 
المســلم ألخيه المســلم ثابتاً وال خالف عليه، إّال أنّ القاعدة الشــرعية الثابتة أيضاً هي رفع اإلثم عن 
 ﴾ z y x w ﴿ : 8 المسلم فيما إذا كان ال يستطيع القيام بالحكم الشرعي كما أمره اهللا، قال

[التغابن: 16]، وقال تعالى: ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة:286]، واآليات في ذلك كثيرة.

وهذه الحالة في األصل حالة اســتثنائية تحصل بالنســبة ألعداد قليلة مــن الجنود األمريكان 
المسلمين. واألمر في هذا يحتاج إلى موازنة يقوم بها الجندي نفسه الواقع في هذه المشكلة.

كما أنّنا ال نســتطيع أن نطالب الجندي المســلم األميركي بتغليب انتمائه الوطني على انتمائه 
اإلسالمي واالنطالق من أجل مقاتلة إخوانه المسلمين؛ فهذا أمر ال يجوز أيضاً.

إنّ الموازنة بين األمرين تدفع كلّ جندي أمريكي مسلم إلى أن يتخذ بحقّ نفسه القرار الممكن 
الذي ال يعّرضه لضرر ال يســتطيع تحّمله، واهللا تعالى ال يكلّف نفســا إّال وسعها. وال يمكن في مثل 
هذه الحاالت إعطاء فتوى عاّمة لجميع الجنود المسلمين األميركان؛ سواء بتغليب االنتماء الديني؛ إذ 
قد يترّتب على ذلك ضرر أكبر، أو بتغليب االنتماء الوطني، والذي قد يترّتب عليه ضرر أكبر أيضاً، 

والضرران متقاربان جدا، وهما تعريض اإلنسان المسلم لقتل أخيه المسلم أو لقتل نفسه.
إذًا ال بّد من البحث عن حلّ ثالث بين األمرين، وهذا الحلّ الثالث قد يختلف بين جندي وآخر 

بحسب ظروفه وقوّة إيمانه هذا واهللا أعلم. انتهى كالم فضيلة الشيخ المستشار.
هذا، وقد أجاب عن هذا الســؤال أيضاً الدكتور أحمد الريسوني (أستاذ الشريعة في الجامعات 
المغربية) في الفتاوى المباشــرة التي أجراها معه الموقع في الســادس والعشرين من شهر سبتمبر 
2001م، حيث أعلن تبنيه خيار االعتذار عن المشاركة في هذه الحرب على تفهم اإلدارة األميركية؛ 
وعلى الدســتور األميركي الذي يتيح للجندي االعتذار عن المشــاركة المباشــرة في الحرب؛ فيقول 
مخاطبا الجنود المسلمين األميركيين: «ال يجوز في هذه الحالة وفي أمثالها اإلقدام على المشاركة 
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في محاربة المســلمين وقتلهــم واالعتداء عليهم. وأظــن أن اإلدارة األميركية ســتتفهم هذا الموقف 
وتتجنب الزج بالمسلمين في مقاتلة إخوانهم، إما مراعاة لشعورهم وعقيدتهم وإما من باب االحتياط 

لجيشها وانضباطه، ولكن إذا حصل ودعيتم إلى هذا القتال فاعتذروا عنه وامتنعوا».
واعتمادا على حرمة دم المســلم عموما وعدم جواز تقابل المســلمين قتــاال؛ باإلضافة إلى حقّ 
م األستاذ الدكتور علي جمعة ـ األستاذ في جامعة األزهر ـ  المسلم الدستوري في عدم المشاركة حر

اشتراك الجندي المسلم األميركي في االعتداء على المسلمين في أي مكان فيقول:
إن الفتوى كما هو مقرر عند علماء المســلمين ال بد فيها من إدراك الواقع المستفتى بشأنه من 
ناحية، وإلى إدراك حكم اهللا في مثله من ناحية أخرى حتى يتم إيقاع الحكم الشرعي الصحيح على 
الواقــع الفعلي ال على واقــع متخيل أو مفــروض. ولقد ورد االســتفتاء حول جواز حرب المســلمين 
األميركان تحت لــواء الواليــات المتحدة األميركية ألفغانســتان حيــث تدور الشــبهات حول بعض 
المجاهدين للقوات الشــيوعية باألمس القريب أنهم وراء األحداث التــي وقعت في 2001/9/11 في 

واشنطن ونيويورك.
تحرير الواقع: األمر (شــبهة) والشــبهة إذا احتفت بها القرائن وبدت بعــض األدلة ارتقت إلى 
(االتهام) واالتهام إذا تقوى بكثرة األدلة عرض على (القضاء) ليتحقق صحته من عدمه ثُم إذا تبين 
 لهيئة القضاء بعد الدفاع المشــروع ارتقى األمر إلى (اإلدانة) وبعدها الحكــم بتقرير (العقوبة) ثُم
يحال األمــر إلى الجهات المختلفة (لتنفيذ) هــذه العقوبة التي يمكن تخفيفها أو الســماح بتأجيلها 
للظروف الطارئــة أو المحيطة ونحن نــرى أن الواليات المتحدة قد حركــت الجيوش وأصرت على 

تحويل الشبهة إلى تنفيذ للعقوبة.
الحكم الشـــرعي: قال رســول اهللا ژ : «ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»، 
وعندما ســئل عن الفتنة بين المســلمين قال: «إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه 
فالقاتل والمقتول في النار»، وأجمع المســلمون أنه ال يجوز خروج المســلم ضــد أخيه، فلو ثبتت 
التهمة فــال يجوز للمســلم أن يقاتل أخاه فمــا بالك وكل ذلك مــن قبيل الدعايــة واألوهام. ففي 

الحديث «المسلم أخو المسلم ال يخذله وال يسلمه».
الفتوى: فعلى الجندي المسلم في الجيش األميركي أن يعتذر عن هذه الحرب، فإن لم يستطع 
فليكن في اإلدارة فإن لم يســتطع فليقدم اســتقالته فإن اضطر إلى الخروج وكان بين الصفوف فال 
يقتل مسلماً بسالحه فإن قتله خطأ فعليه الدية والكفارة وإن قتله عمدًا أثم إثم من قتل مسلماً عمدًا 
قال رسول اهللا ژ وهو يخاطب الكعبة: «ما أشد حرمتك على اهللا، ولدم امرئ مسلم أشد عند اهللا 

حرمة منك».
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وال يعتمد ال في الدين وال من قبيــل إدراك الواقع قياس حرب المســلمين للفئة الباغية بقتال 
الكفار وتحت لواء الكفار للمســلمين، وال يصــح ال في العقل وال في النقــل أن تصبح الرابطة بين 
المســلمين راجعة إلى الوطنيــة والحدود اإلقليمية ويجب على مســلمي العالــم أن يتحدوا ضد هذا 
التالعب السخيف بعقول المســلمين ومقررات دينهم وإنا هللا وإنا إليه راجعون». انتهي كالم األستاذ 
الدكتور علي جمعة، وقد حرر هذه الفتوى في يوم الســادس عشر من أكتوبر 2001م، أي بعد بداية 

ام. الحرب الحقيقية بستة أَي
أما الدكتور صالح ســـلطان رئيس الجامعة اإلســالمية األميركية المفتوحة؛ فال يجيز للمسلم 
األميركي المشــاركة في هذه الحــرب وهذا نص فتواه التي أرســلها لموقع (إســالم أون الين) يوم 

السابع عشر من أكتوبر 2001م.
د عبد الرشــيد الضابط في  ا على ســؤال ورد إلى المجلس الفقهي ألمريكا الشــمالية من محمرد
القوات المسلحة األميركية يتســاءل نيابة عن خمسة عشر ألفا من المسلمين في الجيش األميركي: هل 
يجوز لهم االشتراك في حرب أفغانستان لما يظن أنهم شاركوا في االعتداءات على نيويورك وواشنطن؟

يبدو لي أن الجواب كما يلي:
ال يجوز شرعاً االشتراك في هذه الحرب على المسلمين. ـ  1
إن كان الحــرج شــديدا في االعتــذار الكلي فيجب أن يطلــب عمال في غيــر القتال، مثل  ـ  2

خدمات اإلعاشة وغيرها. وذلك لألدلة التالية:
(1) األصل الشــرعي والقانوني أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانتــه، واألصل في الذمة البراءة 
وهذا يقين ال يزول بالشــك، وال تزال هناك شــكوك كثيرة جّدًا حول مرتكبي الحادث، ولم يرق أي 
شــي إلى مســتوى الدليل على جناية أســامة بن الدن أو تنظيم القاعدة أو مــن يحميه من حكومة 
طالبان، والشــك يســاور كل ذي عقل منــذ اللحظة األولى التــي أعلن فيها عــن المتهم، وحاولت 
الحكومة األميركية اغتياله سّرًا 1999م ولم تستطع، واليوم تحاول قتله مع الشعب البريء من دون 
محاكمة شرعية أو قانونية تتوفر فيها الضمانات الكافية لتقديم األدلة والشهود والدفاع، ثُم يحكم 
القاضي حتى ال يوضع العالــم أمام تصرفات غير قانونية ضررها على العالم عامة، وعلى الشــعب 

ا وقع في 11 سبتمبر. األميركي خاصة، ربما أكثر بكثير ِمم
(2) إذا كان قــرار الحرب قد ُبني على الوهم والشــك ال الشــهود واألدلة، فإنــه ال يبيح قتل 
النفس التي حرم اهللا قتلها إال بالحق، وهي حرمة لكل إنسان لقوله تعالى: ﴿ ) ( * + 
, - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [المائــدة: 32]، وهــي مــن العموم 

بحيث تشمل أي إنسان في أمريكا أو أفغانستان أو فلسطين أو العراق أو كشمير أو غيرها.
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(3) ماذا سيكون موقف هؤالء الجنود األميركان المسلمين إذا كان في تخطيط الحكومة االنتقال 
من أفغانستان إلى العراق وإندونيســيا وماليزيا كما يتردد في األوســاط السياسية واإلعالمية؟ هل 

سيظل عندهم عذر في التمادي في قتل المسلمين؟
(4) إذا اســتدللنا بقاعدة «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، فإن الضرر الذي سيقع 
د علي  على الجندي األميركي المســلم أقصاه هو إنهاء الخدمة وإدخاله الســجن كما حدث مع محم
كالي في الحرب ضد فيتنام، وهــو أهون من ارتكاب القتل لنفس بريئة وهو من الســبع الموبقات. 

وحرمة المسلم أشد عند اهللا من حرمة الكعبة.
(5) أما دفــع الضرر عن المســلمين في أمريــكا فمظنون وال يبلــغ حجم الضــرر الواقع على 
المســلمين بمئات الماليين في عالمنا اإلســالمي، ومن ثُم تستطيع أن تســتدل بالقاعدة الشرعية: 
«الضرر ال يزال بضرر مثله أو أشــد». والمســلمون في أمريكا عندهم مساحة من الحرية السياسية 
واإلعالمية والدينية ما ال يوجد للمســلمين في بالدهم اإلسالمية مثل باكستان أو إندونيسيا أو مصر 
أو العراق أو... فهل تظلم مئات الماليين ظلما قطعيا واضحا دفعا لضرر متوهم على ثمانية ماليين.
(6) األولى بالمســلمين في أمريكا عامة، وفي القوات المســلحة خاصة، أن يبينوا بوضوح أنهم 
حملــة دين ال يقّر قتل األبريــاء في أي مكان مــن األرض. وإذا كانت كلمة العلمــاء قد اتفقت على 
تجريــم ما حدث فــي نيويورك، فإن األدلة نفســها هــي التي تحرم قتــل األبرياء في فلســطين أو 
أفغانستان أو غيرهما. وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في الدعوة إلى اهللا بالحسنى وأن يجادلوا أهل 
الكتــاب بالتي هي أحســن، وأن يصبروا ويحتســبوا إن ابتلوا بســبب هــذا البيان واإلرشــاد واألمر 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا قــال اهللا تعالى
 ¬ « ª © ¨ ﴿ :[لقمــان: 17]، وقــال تعالى ﴾ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À

® ¯ ° ± ² ﴾ [األحزاب: 39].

(7) ال يمكن تصور أن يســاهم اإلنســان في قتل األبرياء كما هو حادث اآلن وينوي بهذا القتال 
المساهمة أن يحق الحق ويبطل الباطل وأن عمله يستهدف منع العدوان على األبرياء أو الوصول إلى 
مرتكبيه لتقديمهم للعدالة وليس له شأن بما ســوى ذلك من أغراض القتال. هل وجدت أدلة تثبت 
من هم الجناة؟ وهل خال العالم مــن المحاكم الدولية؟ وقد أعلنت طالبــان أنه إذا قدمت األدلة 
فإنها ستسلمه إلى محكمة إســالمية أو غيرها؟ فهل يقتل اآلالف ويشرد الماليين ليموتوا من الجوع 

ومن برد الشتاء ويكون هذا هو إحقاق الحق وإبطال الباطل كما جاء في الفتوى؟
 y x w ﴿ :(8) القول بأن ما ال يســتطيعه المســلم يســقط عنه وال يكلف به لقوله تعالى
z ﴾، ولقول الرســول ژ : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» هذا صحيح في جانب 
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األمر الشــرعي وهو الواجب فإنه يقدر بحسب االســتطاعة، أما النهي فيجب اجتنابه كامال للحديث 
الصحيح «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اســـتطعتم، وإذا نهيتكم عن شـــيء فاجتنبوه..» والفتوى 
تتعلق بقتال شــعب لضبط شــخص أو أشــخاص، وقتل ماليين الالجئين إلعادة الهيمنة والهيبة إلى 

النظام األميركي، فهل يسوغ ذلك في بداءة العقول أو الفطر السليمة؟
(9) القول بأنه إذا كان في اســتطاعة الجنود األميركيين طلب الخدمــة في الصفوف الخلفية، 
فإنــه ينبغي له هذا الطلب، أمــا إذا كان هذا الطلب يســبب ضررا أو حرجا يتمثل في الشــك في 
والئهم أو تعريضهم لســوء ظن... َفِإنهُ ال يجــوز عندئذ هذا الطلب. أقول: فــي اْلـَحقّ إنني أتعجب 
عندما تســتخدم لفظة «ينبغي» إذا كان في استطاعته طلب الخدمة في الصفوف الخلفية، أما توّهم 
أو توّقع الضرر فتستخدم لفظة ال يجوز. ولو قلنا: إنه يجب عليه طلب الخدمة في الصفوف الخلفية 
عند االســتطاعة، أما عند توقــع الضرر فيكره له هــذا الطلب، لكان أقرب إلى األخــذ والرد، أما 
القول: ِإنهُ ال يجوز له هذا الطلب؛ فمعناه تأثيم من اعتذر عن مشــاركة األمريكان في خطتهم التي 

ال يعلم إال اهللا أهدافها وحدودها. وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين».

ويقول األستاذ الدكتور صالح الصاوي رئيس الجامعة األميركية اإلسالمية المفتوحة:
لم يكن في مقدور أحد مــن المراقبين مهما كان خصب الخيال، أن يتصــور أحدًا من العلماء 
يتنفل بتقديم هذه الفتوى، التي تســوغ للجيوش األميركية، بقيادة قوى االستكبار العالمية، أن تشن 
ــد حرب إبادة، وأن تعد العــدة للزحف المدمر على آخريــن، وتفتي طائفة  على فريق من أمة محم
العسكريين المســلمين في هذه الجيوش بمشروعية المشــاركة في هذه الحروب، والمظاهرة عليها، 
وينسف آخر حصن من حصون التدين داخل قلوبهم، وهو التحرج أو التأثم عند ارتكاب هذا المنكر، 
ويوهن عزائمهم حتى من مجرد المطالبة باستبدال المشــاركة في العمليات اإلغاثية بالمشاركة في 

األعمال القتالية!
وال نريد أن نسترســل مع هذه الزفرات، فإن المقــام مقام جد ال هزل فيــه، فقد دقت طبول 
الحرب، وبدأت آالف األطنان من القنابل والصواريخ تتســاقط على بقعة من بالد اإلســالم، لتهلك 
الحرث والنسل! وتشيع في األرض الدمار والخراب! وهي مجرد بداية كما يقولون، وستتلوها صواعق 
أخرى، في هذا الموقع، وفي مواقع أخرى، خطط لهــا الظالمون، وليعلم الذين يغضون الطرف عن 

ذلك اليوم أنهم سيكونون وقود نيرانه غدا! وأكلت يوم أكل الثور األبيض!
إن هــذه الفتوى تشــتمل على جملة من األغــالط العلميــة والعملية، وقبل أن نشــرع في بيانها 
ئ لذلك بإيراد جملة من المبادئ ال يســع القارئ ـ مســلما كان أو غير مســلم ـ أن  وتعقبهــا، نوط

يتجاهلها بين يدي قراءته لهذا التعقيب.
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مقدمات بين يدي التعقيب:
ًال: تعظيم أمر الدماء، وتغليظ العقوبة عليها، واشتداد غضب اهللا على المجترئين عليها بغير  أَو
ا اســتفاض تقريره في الشــريعة المطهرة، وأكدت عليه نصوص الوحيين قرآنا وســنة، فال  حق، ِمم
يزال العبد في فســحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، وكل ذنب عســى اهللا أن يغفره ِإال الرجل 
يموت كافرًا، أو مؤمنــاً يقتل مؤمناً متعمدًا، ومــن هنا كانت عقوبة القصاص في الشــريعة، صيانة 
لدماء البشــر، وحماية لها من المفســدين في األرض! وكانت عقوبة الحرابة ـ وهي أشــد وأغلظ ـ 
حماية للمجتمع من غوائــل المارقين عليه، وتأكيدًا لحرمة األمن العام في الشــريعة المطهرة، قال 
 n m l k j i h g f e d c ﴿ :تعالى
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :[النساء: 93]، وقال تعالى ﴾ r q p o

» ﴾ [البقرة: 179].
وهذا التعظيم للدماء في اإلسالم شــريعة عامة، ال يفرق فيها في األصل بين مسلم وغيره، فال 
تســتباح الدماء في دار اإلسالم إال بإحدى ثالث: القتل العمد (العدوان)، أو الزنا بعد اإلحصان، أو 
الردة بعد اإليمان، قال ژ : «ال يحل دم امرئ مســـلم إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب 
الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، وال تستباح خارج دار اإلسالم إال في الحرب المشروعة 
التي تكون لدفع العدوان: العدوان على بالد اإلســالم، أو العدوان على اإلسالم نفسه، بفتنة الناس 
عنه، أو صدهم عن سبيله، ووضع المعوقات في طريقه، ومصادرة حق البشر في اختياره، قال تعالى: 
﴿ Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: 190]، وقال 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [النساء: 75] وفرق 
بين الحرب المشــروعة كما عرفتها مواريثنا الفقهية والتاريخية، والحرب المقدســة كما شاعت في 
األوســاط الغربية، والتــي يراد بها إكــراه أهل ملة على الدخــول في ملة أخرى عنــوة وتحت بارقة 
الســيوف! فإن هذا ما ال يعرف له نظير في ملة اإلســالم، انطالقاً من هذا المبدأ القرآني الخالد 

﴿ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256].
ـ ولهذه الحرب المشروعة شــرائط وآداب ال تتحقق المشروعية إال باستيفائها، منها على سبيل 
المثــال: تجنب الغدر، فمن كان بينه وبين قوم ميثاق وجب عليــه أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، 
وال يحل له أن ينكــث فيه بحال، وإن خاف منهــم خيانة نبذ إليهم على ســواء، وأعلمهم بالمنابذة 
 r q p o n m ﴿ :والمصارمة، والنصوص في ذلك صريحة وقاطعــة! قال تعالى
 ﴾ u t s r  ﴿ :[األنفــال: 58]، ومعنــى قوله تعالى ﴾ { z y x w vu t s
أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه 
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ال عهد بينك وبينهم على السواء، (أي تســتوي أنت وهم في ذلك) (تفسير ابن كثير: 578). وأخرج 
اإلمام أحمد وغيره عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد، 
فأراد أن يدنوا منهم فإذا انقضى األمد غزاهم، فإذا شــيخ على دابة يقول: اهللا أكبر! وفاء ال غدرا! 
إن رســول اهللا ژ قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فال يحّلن عقدة وال يشدها، حتى ينقضي 

أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء»، قال: فبلغ ذلك معاوية، فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عنبسة».
ـ ومنها تحريم قصد العدوان على غير المقاتلين، فإن من شريعته ژ أال يقصد بالعدوان إلى 
غير المقاتلين، سواء أكانوا من النســاء أو األطفال أو الشــيوخ أو المنقطعين للعبادة في الصوامع 
واألديرة ونحوه. والنصــوص في ذلك صحيحة وصريحة، ال يســتثنى من ذلــك إال حالة االختالط 
س المقاتلون ببعض هؤالء وجعلوا منهم دروعا بشرية ونحوه. وانعدام القدرة على التمييز، كما لو تتر

ثانياً: معتقد الوالء والبراء في الشريعة هو اإلسالم وما جاء به من البينات والهدى، فقد حرر 
اإلسالم بني البشــر من التعصب لألعراق واأللوان واأللســنة، ومحض والئهم للحق الذي نزل من 
عند اهللا، وأمرهم أن يكونوا قوامين بالقســط شهداء هللا ولو على أنفســهم أو الوالدين واألقربين، 
وهو بهذا ال يفرق بين من يقيم في دار اإلسالم أو يقيم خارجها، فهذه شريعة عامة تخاطب المسلم 
أينما كان، فوق كل أرض وتحت كل ســماء، فالمســلم ال ينصر أحدا على باطل، مسلما كان أو غير 
مســلم، فردا كان أو كيانا سياسيا، غربيا كان أو شــرقيا، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % 
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
ال يــوادون  أي:  [المجادلــة: 22]   ﴾ >  =  <  ;  :  9  87  65
 Q P O N M L K ﴿ :المحادين ولو كانوا من األقربين، وقال تعالى
 ] \ [ Z Y X W V U T S R
 ﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
[التوبــة: 24]. فأمر تعالى بمباينة من حاد عن الحق فطغى، واســتحب العمى على الهدى، ولو كان من 
أقرب األقربين، فالقضية إذًا ليست موقفاً يقفه المسلم ضد الغرب عامة، وال ضد الواليات المتحدة 
خاصة، وإنما هو منهج عام، الشرق والغرب فيه ســواء، فلو أن أحدا من بني قومه تعدى وجار، فإن 
نصرتــه له أن يضرب على يده، وأن يمنعه من الظلم، ال أن يشــاركه فيــه، أو يعينه عليه، فإن من 
نصر قومه علــى الباطل، فهو كالبعير الذي تــردى، فهو ينزع بذنبه! كما قــال ژ ، وليس لنا مثل 
السوء! وقد رأينا في تاريخ اإلسالم من ذلك العجب، لقد رأينا كيف حرر اإلسالم أتباعه من وصمة 
التعصــب األعمى للقبيلة أو العشــيرة، بل وألواصر النســب والرحم والقربــى، عندما ال تكون على 
الحق، ولقد كانت غزوة بــدر امتحانا لهذا المعنى في نفوس المؤمنين، فانتصر الوالء لإليمان على 
الوالء لكل ما سواه، ولن تنسى ذاكرة التاريخ ما وقع في فتح سمرقند عندما استعدى أهلها عمر بن 
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عبد العزيز على القائد الفاتح، ألنه دخل عليهم ديارهم قبل دعوتهم إلى اإلســالم، فأمر قاضيه أن 
ينصفهم، فقضى ببطالن الفتح، وإخراج الجيوش الفاتحة المنتصرة خارج ســمرقند، حتى تســتوفى 
إجراءات الفتح كافة، كما جاءت في النصوص الشــرعية، وانســحبت القوات فعال، وكان ذلك سبباً 

في إسالم أهل سمرقند!
 وبعد هذه المقدمات نشــرع في أهم ما جاء في هذه الفتوى من أغالط علمية وعملية ـ على حد
علمنا ـ ســائلين اهللا للذين تحملوا تبعتهــا أن يردهم إليه ردا جميــال، وأن يوفقهم إلى اإلنابة إلى 
الحق ومراجعته، قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال خلة وال شــفاعة، يوم تجــد كل نفس ما عملت من 

خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا!

أهم األغالط التي تضمنتها الفتوى:
ـ انطالقها من فرية اإلدانة لحركة طالبان، وتحميلها مسؤولية األحداث التي وقعت في الحادي 
عشر من سبتمبر، وهو أمر ال تملك أمريكا وال غيرها أدلة قاطعة عليه، تسوغ لها تحزيب األحزاب، 
وحشــد الحشــود، واســتنفار القوى العالمية، لتدمير دويلة فقيرة منهكة، مزقتها الحروب، وأهلكها 
الفقر والحاجة، ورغم أن االستفتاء ينص في مقدمته على أن الغاية من هذه العمليات العسكرية هو 
(االنتقام من الذين يظن أنهم شاركوا في تدبير وتمويل العمليات االنتحارية التي نفذت في الحادي 
عشر من شهر سبتمبر، وردع وإخافة من ظاهروا على ذلك) أي أن المستفتي يلفت نظر المفتي إلى 
أن االنتقام هنا مبني على مجرد الظن، وأن الذين جيشــوا الجيوش وحزبوا األحزاب ال يملكون على 
ذلك أدلة قاطعة، لكــن الفتوى تتجاهل هذا، وتذكر في مســتهلها (أن الواجب على المســلمين أن 
يكونوا يدا واحدة ضد الذين يروعون اآلمنين ويســتحلون دماء غير المقاتلين بغير ســبب شرعي!!). 
وهكذا تســابق الفتوى أجهزة اإلعالم اليهودية فــي إدانة حركة طالبان ـ ومعهم أســامة بن الدن ـ 
وتستنفر المسلمين في الجيش األميركي لقتالهم في هذه الحرب الضروس، وأال يجدوا في صدورهم 

حرجا من ذلك!
ـ تكييــف أحداث ســبتمبر على أنها من جنــس الحرابة التي تســتوجب القتــل، أو الصلب، أو 
ا نصــت عليه هذه الفتــوى: «ولو أن هذه  التقطيع من خــالف، أو النفي مــن األرض! فقد كان ِمم
األحــداث اإلرهابية التي وقعت في الواليــات المتحدة األميركية عوملت بمقتضى نصوص الشــريعة، 
 Q P O N M L K ﴿ :وقواعد الفقه [سورة المائدة: 33]، في قول اهللا تعالى

.﴾ ...V U T S R
ـ إن الحرابة التي تتحدث عنها ســورة المائدة، والتي زخرت بتفصيل أحكامها كتب الفقه، ِإنَما 
هي الســرقة الكبرى، هي الجريمة التي تصدر عن مجرد الرغبة اآلثمة فــي إراقة الدماء، وترويع 
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السابلة، وانتهاب المال تحت وطأة السالح! ليس ألصحابها قضية، وال لهم فيما يقدمون عليه إثارة 
من تأّول، ولعل العودة إلى كتب التفســير والفقه تجلي هذا األمر. فقد أخرج البخاري ومســلم عن 
أنس بن مالك «أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا على رسول اهللا ژ ، فبايعوه على اإلسالم، فاستوخموا 
األرض، فسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول اهللا ژ ذلك، فقال: أال تخرجون مع راعينا في إبله، 
فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى، فخرجوا، فشــربوا مــن أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا 
الراعي، وطردوا اإلبل، فبلغ ذلك رسول اهللا ژ ، فبعث في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم، 
رت أعينهم، ثُم نبذوا في الشمس حتى ماتوا). وقد روي الحديث بألفاظ أخرى  فقطعت أيديهم، وسم
مقاربة، وفي بعضها أنهم ارتدوا عن اإلســالم، وأصابوا الفرج الحرام، وأنهم ســملوا أعين الرعاء، 

فأمر النِبّي ژ ، فقتلوا وسملت أعينهم، جزاء وفاقاً، وقصاصاً عادالً!
والعجيــب أن أنس بن مالــك ƒ وهو راوي الحديث ـ نــدم على ذكره للحجــاج الذي اتخذه 
ذريعة لتســويغ بطشــه وجبروته، فقد روى ابن مردويه عن أنس من طرق كثيــرة أنه قال: ما ندمت 
علــى حديث ما ندمت على حديث ســألني عنــه الحجاج، قال: أخبرني عن أشــد عقوبــة عاقب بها 
رســول اهللا ژ ؟ قال: قلت: قــدم على رســول اهللا ژ قوم من عرينــة من البحرين، فشــكوا إلى 
رسول اهللا ژ ما لقوا من بطونهم... وساق الحديث، قال: فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن 
رسول اهللا ژ قد قطع أيدي قوم وأرجلهم، ثُم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا، بحال ذود من اإلبل، 
فــكان الحجاج يحتج بهذا الحديث علــى الناس. قلت: فما بال من يتنفــل بتقديم هذا التكييف إلى 
أميركا، وهي في مقام إعالن النفير العام على طائفة مســتضعفة من أمتــه، لم يقم إلى اآلن دليل 

معتبر على تورطها في هذا الحادث؟!
أما كتب الفقه فهي زاخرة بالتأكيد على حقيقــة الحرابة، والتمييز بينها وبين ما قد يلتبس بها 

من جرائم أخرى، كجريمة البغي والخروج على اإلمام الحق بغير حق ونحوه!
ولقد فرق اإلمام مالك بين البغي والحرابة فقال: «البغي يكون بالخروج على تأويل غير قطعي 

الفساد، والمحاربون خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل»(1).
وإن القوانين الوضعية لتفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية، وتعطي ِلكُلّ منهما ما 

يناسبه من األحكام، مستصحبة القصود والبواعث في كل حالة.
والســؤال اآلن: هل نحن أمام جريمة جنائية بحتة، ال أرب لمن تولى كبرها إال انتهاب األموال، 
وإراقة الدماء، حتى يصح تكييفها بأنها جريمة حرابة؟ إن الذين باشــروا هذا العمل قد أفضوا إلى 
ما قدموا، وكانوا هم أول وقود لهذا الهجوم، وفي طليعة ضحاياه، وهذا بالقطع ينفي عنهم أن تكون 

الزرقاني: 8/ 192.  (1)
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الرغبة في انتهاب المال مســتصحبة بوجه من الوجوه! إذًا ما هي الدوافــع التي حملت هذا الفريق 
على التغرير بحياتهم علــى هذا النحو المروع؟ لقد مات هؤالء وماتت معهم أســرارهم، ويبقى اهللا 
وحده هو العليم الخبير، وما بقي بيد البشــر إال التكهنات والتخرصات، ومحاولة استنطاق القرائن 

والمالبسات، والتماس األدلة، لعلهم يكشفون شيئاً من غموض هذه الحادث الجلل.
والذي يعنينا في هذا الســياق: هب أن هذا الحادث قد صحت نســبته إلــى تنظيم القاعدة، 
وعلى رأســها أســامة بن الدن، كما يروج اإلعالم األميركي، فهل يصح تكييفه على أنه صورة من 
صــور الحرابة على النحو الــذي تحاول الفتوى تصويــره، وتتنفل بتقديمه إلى صنــاع القرار في 

الواليات المتحدة؟!
والخالصة: إن هؤالء على فرض صلتهم بهذا الحــادث ـ وهو مجرد افتراض لم تنهض إلثباته 
أدلة ـ فإن هذا العمل ال صلة له بقضية الحرابة التي تتحدث عنها الفتوى، وال يمت إليها بوجه من 

الوجوه، وذلك ِلما يلي:
ـ إن هــذه الطائفة قد انقطعت للجهــاد العادل منذ زمن طويل، على مرآى ومســمع من العالم 

أجمع، ولم تعرف في األمة بسلب وال نهب، وال نسب إليها فسوق وال فجور.
ـ إن كل من شــارك في تنفيذ هذا الحادث كان أول وقوده، وفي طليعة ضحاياه، وهذه النتيجة 
لم تكن مفاجأة له، بل كان يعرفها ســلفا كما يعرف أن دون غد الليلــة، األمر الذي ينفي أن تكون 

ا حدث! لعاعة من الدنيا أو تعلق بحطامها كان وراء شيء ِمم
ـ وقد يقول قائل: إن الفتوى المذكورة تبيح للمسلم أن يقاتل المسلمين تحت الراية األميركية، 
وأن ال يجد حرجا من امتداد ويالت هذه العمليات إلى المدنيين من المسلمين، فإذا كانت ضرورات 
القتــال ـ لدى من أصدروا هذه الفتوى ـ تســوغ للمقاتلين من غير المســلمين أن يصيبوا بعملياتهم 
أهدافا مدنية، ما دامت ليست مقصودة لهم ابتداء، وتسوغ للمســلمين في جيوشهم مظاهرتهم على 
ذلك، فلماذا ال يطبق نفس المنطق عند محاكمة العمليات التــي تقوم بها التجمعات الجهادية ضد 

قوى االستكبار العالمية؟!
ـ وال يخفى أن كل هذه االستدالالت قد تفسر، ولكنها ال تبرر على كل حال، فاالستدالل بالبيات 
والرمي بالمنجنيق وقتل الترس يمكن أن يتعقب في هذا المقام، بأن هذا كله وقع إبان قتال قائم قد 
دارت رحاه بالفعل، واســتوفى الشرعية، فأعلن القتال، وتمايزت الصفوف، ونبذ كل فريق إلى اآلخر 
على ســواء، وكان المقصود ابتداء بهــذه العمليات أمــا الواقعة المعاصرة فقد كان اســتهداف غير 
المقاتليــن ـ على األقل على مســتوى المركز العالمــي للتجارة هو األصل ـ ومــا يصيب غيرهم من 
المقاتلين فإنمــا يقع تبعا، فانعكــس الوضع، فامتنع القيــاس، وأما ما يتعلق بمظاهــرة القوم على 
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المسلمين في فلســطين فالذي تولى كبر المظاهرة هي القيادة السياسية والقيادة العسكرية، وليس 
ا يجري على الصعيــد الدولي، وأما دفع  العامة مــن المدنيين وأمثالهم فإنهم مغيبــون عن كثير ِمم
الضرائب فهي مكوس يدفعها المسلم وغير المسلم، سواء رضي أم سخط، وال يدفعها عندما يدفعها 
بقصد المظاهرة على المسلمين أو على غير المسلمين، ومن هنا فإننا نؤكد مرة أخرى أن المقصود 
هو إبراز جانب التأول الذي ينفي عن هذه األعمال وصف الحرابة، في حالة ثبوت نســبة شــيء من 
هذه األعمال إلى أحد من هؤالء، وتبين خطأ مســارعة الفتوى إلى تكييفها على هذا النحو الظالم! 

وليس المقصود تسويغ العمل أو تبريره.

تسويغ قتال المسلمين تحت راية المعتدين!
لقد أجازت الفتوى للمســلمين في الجيش األميركي أن يقاتلوا إخوانهم من المســلمين حيثما 
وجهتهم هذه الدولة! ســواء في أفغانســتان، أو في أي منطقة من العالم، وفــاء بحقوق المواطنة، 
ودفعا لتهمة اإلخالل بها! فقد جاء في صدر االســتفتاء أَنهُ حول «مدى جواز مشــاركة العســكريين 
المســلمين في الجيش األميركي في المهمات القتالية وســائر ما تتطلبه في أفغانستان وغيرها من 
بالد المسلمين». وجاء في نهاية الفتوى نّصاً: «والخالصة: أَنهُ ال بأس إن شاء اهللا على العسكريين 
المســلمين من المشــاركة في القتال في المعــارك المتوقعة ضد من تقرر دولتهم أنهم يمارســون 
اإلرهاب ضدها، أو يؤوون الممارســين له، ويتيحون لهم فرص التدريــب واالنطالق من بالدهم».
فالواليــات المتحدة هي التي تحدد من هم خصومها من المســلمين! وأجهزة اســتخباراتها شــهود 
عدول! متى قررت أن هذه الجهة أو تلك هي المعتدية، وجــب عليهم التوجه لقتالها! وأال يكون في 
صدورهم حرج من ذلك! وتضيف الفتوى لذلك: إن على المسلمين أال يبالوا بامتداد آثار عملياتهم 
ن ليس لهم في ذلك ناقة وال جمل! وأال يتحرجوا من  القتالية إلى األبرياء من عامة المسلمين، ِمم
النصوص التي تجعل دم المســلم على المســلم حراماً، وتتوعد من واجه أخاه المســلم بســالحه 
بالنار، قاتال كان أو مقتوال، بدعوى أن هذه النصــوص ال تتحدث عن مثل هذه الحالة، التي يكون 
فيها المســلم جنديا في جيش نظامي ليس له من أمر قيادته شــيء، وإنما تتحــدث عن الحاالت 
الفردية التي يملك المسلم فيها أمر نفسه، فيستطيع أن ينهض بالقتال أو أن يمتنع عنه، وعلى هذا 
فنحن كما يقول أحد المحللين أمام شــيك على بياض تمأله العســكرية األميركية كما شاءت، وقد 

وقع أهل الفتوى، وال حرج!

وتحتوي هذه الفتوى على جملة من المجازفات نوجزها في ما يلي:
ـ تسويغ مظاهرة غير المسلمين على المسلمين، متى قرر األمريكان أن المسلمين هم المعتدون! 
وقد علم من دين اإلسالم بالضرورة بطالن ذلك وتحريمه إلى األبد، ومثل هذه البدهيات ال تحتاج 
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إلى حشــد أدلة وســوق براهين، وحســبنا قول اهللا 8 : ﴿ ! " # $ % & ' 
) ( * + , - . / 0 1 ﴾ [الممتحنــة: 1]، وقد نزلت هذه اآلية وما بعدها 
فيمــا هو أدنى من ذلك بكثير، فــي كتاب كتبه حاطب بن أبي بلتعة فــي لحظة من لحظات الضعف 
البشــري إلى أهل مكة يخبرهم فيه بما اعتزم عليه رســول اهللا ژ من قتالهم، فكيف بمن يظاهر 

على فريق من أمته بالسالح، ويشارك مشاركة فعلية فيما يشن عليه من حروب إبادة شاملة؟!
ـ تقديم شــهادة غير المســلمين في باب الدماء، واألموال، واألعراض، على شهادة المسلمين، 
فمتى قــرر هؤالء إدانة جهة من الجهات، فقــد ثبتت عليها التهمة، واســتحقت العقوبة، وإن راغمت 
بذلك أهل األرض قاطبة من المســلمين! فقد كان فيما ذكرته الفتوى في خالصتها كما ســبق: «إنه 
ال بأس إن شاء اهللا على العسكريين المسلمين، من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة، ضد 
من تقــرر دولتهم أنهم يمارســون اإلرهاب ضدها، أو يؤوون الممارســين لــه، ويتيحون لهم فرص 
التدريب واالنطالق من بالدهــم»، وقد علم بالضرورة من الدين بطالن هذا المســلك، الذي يغني 
فســاده عن إفساده، فلم يقل بتسويغه أحد من المســلمين على مدى هذه القرون المتطاولة! بل علم 
فســاده من المعقول وطبائع األشــياء، إذ كيف تتحول دعوى الخصم إلى شــهادة مقبولة، ويكون هو 
نفســه الحكم، ويكون هو نفســه القائم بالتنفيــذ، فيجمع له بيــن الخصومة والشــهادة والقضاء 

والتنفيذ؟!!
ـ إن شــهادة غير المســلم على المســلم ال تقبل إال في حالة الوصية في الســفر، إذا أصابت 
الشخص مصيبة الموت، ولم يجد من يستشهده غيرهم، وهي قضية مدنية بحتة، ال مصلحة له فيها 
 U T S R Q ﴿ :وال خصومة، وال يظهر فيها أثر لعداوة وال غير عــداوة، قال تعالى
 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

 x w v u t s r q p o n m lk j i h

z y } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [المائدة: 106]. هذا فضًال على اتفاق أهل العلم 

على أن العداوة الظاهرة مانعة من قبول الشــهادة، فال تقبل شــهادة العدو على عدوه، ال سيما إذا 
كان موضوع الشهادة هو موضوع الخصومة، حيث يصبح بذلك خصما وحكما في آن واحد!

ـ رفع الحرج عن امتــداد آثار العمليات االنتقامية التي تقوم بها جيوش األميركيين والغرب إلى 
األبرياء من المسلمين من المدنيين، نساء كانوا أو أطفاال أو شيوخا أو زمنى ونحوه، ما دام المسلم 
قــد نوى بهــذه العمليات أن يحــق الحق وأن يبطــل الباطل! ألنه ال يســتطيع منع هــذه التداعيات 
وال تخفيفها، وما ال يستطيعه المسلم فهو ساقط عنه ال يكلف به، وأحسب أن هذه هي المرة األولى 
التي يســطر فيها أن إحقاق الحق وإبطال الباطل يمكن أن يتحقق من خالل مقاتلة المسلمين تحت 
راية األميركيين! وأن القتال تحت الراية الصليبية يرفع عن المقاتل إثم امتداد آثار قتاله إلى غير 
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المقاتلين من المسلمين، ثُم ما هو المبرر لهذا كله؟ تجيبك الفتوى بأنه: دفع أي شبهة تلحق به في 
والئه لوطنه أميركا!!

ـ تقديم الوالء على أســاس المواطنة على الوالء على أساس اإلسالم، فمتى حدث تعارض، قدم 
الوالء الوطني على الوالء الديني، فترخص الدماء، ويضرب الذكر صفحا عن جميع التداعيات، فقد 
ذكرت الفتوى في معرض تســويغها لقتال المســلمين تحــت راية األميركيين أنــه «مغتفر في جانب 
األضرار العامة التي تلحق مجموع المســلمين في الجيش األميركي بــل وفي الواليات المتحدة بوجه 
عام إذا أصبحوا مشــكوكا في والئهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، 
وعليهم أن يقوموا بواجباتها» وقد استفاض في نصوص الوحيين قرآنا وسنّة أن معتقد الوالء والبراء 
 º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ هو اإلســالم وحده، وأنــه
[آل عمــران: 28]، وأنــه ﴿ ! " # $ % & ' ) (   ﴾ ...¾ ½ ¼ »

* + , - . /.. ﴾ [المجادلة: 22].
ـ دعوى أن النصوص التي تنهى عن مقاتلة المسلمين ال تتناول الحالة التي يقاتلهم فيها تحت 
راية غير المســلمين، عندما يكون مواطنا في دولتهم، وجنديا في جيوشــهم النظامية، وهكذا يكون 
مقاتلة المسلمين تحت راية غير المســلمين ليس داخال في إطار النهي عن االقتتال بين المسلمين، 
مع أنه أدخل في بــاب التحريم وأولى بالزجر والتغليظ، ألنه إذا حرم على المســلم أن يقاتل أخاه 
المسلم منفردا أو مع جماعة من المسلمين، فأولى أن يحرم عليه مقاتلته تحت إمرة غير المسلمين، 
وتحت لواء جيوشــهم المدججة بالســالح! ألن مثل هذا الحال يجتمع في تحريمه نوعان من األدلة: 
أولهما: نصوص تحريم االقتتال بين المسلمين من ناحية، وثانيهما: نصوص النهي عن مظاهرة غير 

المسلمين على المسلمين من ناحية أخرى.
ـ ولقد نعى اهللا على اليهود فــي كتابه اقتتالهم تحت رايتي األوس والخــزرج، فقد والى فريق 
منهم األوس، ووالــى فريق منهــم الخزرج، فكاد يقــع القتال بين المعســكرين، فيقاتــل اليهودي 
المحالف لألوس اليهودي المحالف للخزرج، فإذا انتهى القتال كانوا يفادون األسارى من الفريقين، 
فنعى اهللا عليهم ذلك وجعله إيماناً ببعض الكتاب وكفرًا ببعض، وذلك في قوله تعالى: ﴿ ! " 
 2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
3 4 5 6 7 8 9 :... ﴾ [البقــرة: 83، 84]. فقــد نعى اهللا على 
اليهود اقتتالهم تحت رايتي األوس والخزرج، ولم يجعل من وجودهم تحت هذه الرايات عذرا لهم، 
ومانعا يمنع من لحوق اإلثم لهم، واســتحقاقهم العقوبة في الدنيا واآلخرة! يقول الحافظ ابن كثير 
في تفســيره: «يقول تبارك وتعالى منكرًا على اليهود الذين كانوا في زمن رسول اهللا ژ بالمدينة، 
وما كانــوا يعانونه من القتال مع األوس والخــزرج وهم األنصار، كانوا فــي الجاهلية عباد أصنام، 



فقه النوازل وتجديد الفتوى350 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وكانــت بينهم حروب كثيرة، وكانــت يهود المدينة ثــالث قبائل: بنو قينقاع، وبنــو النضير ـ حلفاء 
الخــزرج ـ وبنو قريظة حلفاء األوس، فكانت الحرب إذا نشــبت بينهم، قاتــل كل فريق مع حلفائه، 
فيقتل اليهــودي أعداءه، وقد يقتل اليهــودي اآلخر من الفريق اآلخر، وذلك حــرام عليه في دينه، 
ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم، وينهبون ما فيها من األثاث واألمتعة واألموال، ثُم إذا وضعت 
الحرب أوزارها، اســتفدوا األســارى من الفريق المغلــوب عمال بحكم التوراة، ولهــذا قال تعالى: 
﴿  L K J I H ﴾ [البقــرة: 85]. وروي عن ابن عباس ƒ أنه قال: 
«أنبهم اهللا بذلك من فعلهم، وقد حّرم عليهم في التوراة ســفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء 
أســراهم، فكانوا فريقين: طائفــة منهم بنو قينقاع حلفــاء الخزرج، والنضيــر وقريظة وهم حلفاء 
األوس، فكانــوا إذا كانت بين األوس والخزرج حرب، خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرج النضير 
وقريظة مــع األوس، يظاهر كل واحــد من الفريقين حلفــاءه على إخوانه، حتى تســافكوا دماءهم 
بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم ولهم، واألوس والخزرج أهل شرك يعبدون األوثان، 
وال يعرفون جنة، وال نارًا، وال بعثاً، وال قيامة، وال كتاباً، وال حالالً، وال حراماً، فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهم ـ تصديقا لما في التوراة، وأخذا به ـ بعضهم من بعض: يفتدي بنو قينقاع ما 
كان من أسراهم في أيدي األوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون 
ما أصابوا مــن دمائهم، وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم، مظاهرة ألهل الشــرك عليهم، يقول اهللا 
تعالى ذكره حيث أنبهم على ذلك: ﴿  L K J I H ﴾ أي: تفادوهم 
بحكم التــوراة وتقتلونهم، وفي حكم التــوراة أن ال يقتل، وال يخرج مــن داره، وال يظاهر عليه من 
يشــرك باهللا، ويعبد األوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع األوس والخزرج 

فيما بلغني نزلت هذه القصة».
ـ بقي شيء ال بد من ذكره في نهاية التعقيب على هذه النقطة: أنه قد يسع المسلم في بعض 
األحوال أال ينصر أخاه المســلم، إذا لم يهاجر إلى جماعة المســلمين، وكانت خصومته مع قوم 
 hg f e d c b a ` _ ^ ] \  ﴿ :بينه وبينهم ميثــاق، قال تعالــى
فهــؤالء  [األنفــال: 72].   ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
الذين لم يهاجروا إلى جماعة المســلمين، يكونون كأعراب المســلمين، يجــري عليهم حكم اهللا 
الذي يجــري على المؤمنيــن، وال يكون لهم مــن الفيء والغنيمــة نصيــب، إال أن يجاهدوا مع 
المسلمين، بيد أن لهم حق النصرة إذا استنصرونا في الدين على قتال عدو لهم ليس بيننا وبينه 
ميثــاق، أما إذا اســتنصرونا على قوم من الكفار، بيننــا وبينهم ميثاق، فال نصــرة لهم في هذه 
 ،﴾ t s r q p o n m l k j i ﴿ :الحالة، لقوله تعالى
يقول ابن كثيــر «أي مهادنــة إلى مدة، فال تخفــروا ذمتكــم، وال تنقضوا أيمانكــم، مع الذين 
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عاهدتم». لكن الذي ال يســعه بحال من األحوال أن يظاهر عليه غير المســلمين، وأن ينحاز مع 
الكفــار المحاربين لقتاله معهم، فإننــا ال نعرف أحدًا من علماء األمة أباحه، وال ســطر قط في 

ديوان من دواوين اإلسالم!

تسويغ االنتقام بالظنة:
ـ فقد جاء في االستفتاء أن الهدف من هذه العمليات القتالية هو االنتقام من الذين يظن أنهم 
شــاركوا في تدبير وتمويل العمليات االنتحارية، التي نفذت في الحادي عشر من شهر سبتمبر، وردع 
وإخافة من ظاهروا على ذلك، وجاء في الفتوى ـ كما سبق ـ «أَنهُ ال بأس إن شاء اهللا على العسكريين 
المســلمين من المشــاركة في القتال في المعــارك المتوقعة، ضد من تقرر دولتهم أنهم يمارســون 
اإلرهاب ضدها، أو يؤوون الممارسين له، ويتيحون لهم فرص التدريب واالنطالق من بالدهم»، وقد 
تقرر في جميع الشرائع السماوية، وجميع القوانين الوضعية، تحريم االنتقام بالظنة، فالمتهم بريء 
إلى أن تثبت إدانته، والحدود الشــرعية تدفع بالشبهات، وليس لقاض مسلم أو غير مسلم أن يقدم 
على عقوبــة أحد لم تثبت في حقــه الجريمة التي يتهم بها، فال تســتحل الدماء، وينشــر الدمار، 
بمجرد ظنون وهواجس، ومــن فعل ذلك فقد بغى وتجــاوز الحد، وحق على العالــم كله أن يوقفه، 

وأال يظاهره على بطشه ورغبته في االنتقام بحال من األحوال.
ـ ونحن بهذا ال ننكر حق البشــر في دفع الصائل ورد العدوان، لكن هذا ال بد أن يتم في إطار 
ضوابط الحق والعدل، التي اتفقت عليها الشــرائع السماوية، والقوانين الوضعية على حد سواء، أما 
أن يســتضعف فريق من النــاس، وتكال لهم التهــم جزافا، تصفية لحســابات قديمــة، أو تحقيقا 
لتوسعات جائرة، فهذا الذي ال تصلح به دنيا وال يصلح به دين! وفي خصوص هذه النازلة لم تقدم 
الواليات المتحدة أدلة دامغة وال غير دامغة تبرر لها هذا البطش الذي تمارسه في مواجهة األبرياء 
والعزل في أفغانســتان، وفيما تتوجه إليه في مناطق أخرى من العالم اإلســالمي، بل إن األمر على 
النقيض من ذلك، فكل الدالئل تشير إلى تورط جهات أخرى في هذا الحدث، ال يبعد أن تكون من 
داخل الواليات المتحدة ذاتها، نظرًا لالحتراف والدقة التي نفذت بها هذه العمليات، والتي تتجاوز 
إمكانــات هذه التجمعات التي تعيش فــي دولة نائية مزقتها الحروب، وأنهكهــا الضنك االقتصادي، 

والتخلف التقني، وال يكاد يجد أحد من السواد األعظم فيها قوت يومه!
ـ ومن ناحية أخرى فإن من ضوابط العقوبة في كل من الشــريعة والقانون أن تكون عادلة، وأن 
ال تطال غير المذنبين، وأال يقع القائم بها في عين ما أنكره على خصومه من قتل األبرياء، وترويع 
اآلمنين، والتضرع فــي دماء العزل، لمجرد البطش واالنتقام واإلرهاب، وإال فإنه يفقد بذلك ســند 

مشروعيته، ويعود على حجته بالنقض!
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ـ لقــد اتفقت الشــرائع الســماوية والقوانيــن الوضعية علــى تحريم قصد غيــر المقاتلين 
بالعدوان، فــإذا كان ال يجوز لمن قاموا بهــذه العمليات أيا كانت هويتهــم أن يقصدوا إلى قتال 
األبرياء والعــزل، فإنه ال يجوز وبنفس المســتوى للواليات المتحدة أن تهــدم دولة بأكملها، لما 
تتوهمه من عدوان طائفة تعيش على أرضها، وهو وهم لم يقم على أســاس، ولم تقدم عليه أدلة 

مقنعة وال غير مقنعة إلى اآلن!

ـ إزالة آخر حصن من حصون التدين، وهو اإلنكار بالقلب:
ـ وذلــك بإصرار الفتوى على عدم المباالة بالتحرج الذي يجده المســلم فــي صدره، وهو يقاتل 
أخاه المسلم تحت راية غير المســلمين، أو الحرج الذي يجده عندما تمتد آثار عملياته القتالية إلى 
غير المقاتلين، من العامة والمدنيين، وأن هذا التحــرج مرفوع عنه في األولى بعدم امتداد النصوص 
التي تحرم ذلك إلى مثل حالته، وفي الثانية بالنية الصالحة، وعدم قدرته على منع هذه اآلثار، وفي 
كليهما بدرء المفاســد التي تلحقه عند االمتناع عــن القتال، واإلخالل بواجبــات المواطنة! مع ما هو 
معلوم ـ كما ســبق ـ من أنه إذا حرم على المســلم أن يقاتل أخاه المســلم منفردا أو مع جماعة من 
المســلمين، فأولى أن يحرم عليه مقاتلته تحت إمرة غير المســلمين، وتحت لواء جيوشــهم المدججة 
بالسالح! ألن مثل هذه الحال يجتمع في تحريمه ـ كما سبق ـ نوعان من األدلة: أولهما: نصوص تحريم 
االقتتال بين المسلمين من ناحية، وثانيهما: نصوص النهي عن مظاهرة غير المسلمين على المسلمين 
من ناحية أخرى. ومــع ما هو معلوم من أن المفاســد المذكورة وأضعافها ال تبيــح قتل أو قتال امرئ 
مســلم بغير حق، وقد قال ژ في حجة الوداع فيما أخرجه مســلم وغيره «فـــال ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد رأينا إجماع الفقهاء على أن اإلكراه على القتل ليس بعذر، ولو أتى 
على نفس المكره، الستواء كال النفسين في الحرمة، وأن مشروعية االلتحاق بالجيوش الكافرة منوطة 
عند من أجازها بأال تحمله على قتال مســلم، وأال تكرهه على شهر الســالح في مواجهة أمته أو فريق 
منها، وكل من تكلم في الترخيــص بااللتحاق بهذه الجيوش ربطه بهذا الشــرط، وبالتأكيد على بقاء 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ .الوالء خالصا هللا ولرســوله ولجماعة المســلمين

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ﴾ [المائدة: 55، 56].

ـ أما االســتدالل على ذلك بقول النِبّي ژ : «إذا أمرتكم بشـــيء فأتوا منه ما استطعتم» فال 
يبعد أن يكون مــن جنس تحريف الكلم عــن مواضعه، فإن الحديث يقول: «إذا نهيتكم عن شـــيء 
فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اســـتطعتم». ونحن هنا أمام أمر محظور منهى عنه، وهو 
قتال المســلمين، ومظاهرة أعدائهم من غير المســلمين، فأولى أن ينطبق عليه صدر الحديث، وهو 

مطلق االجتناب واالنكفاف، وليس عجزه الذي يربط ذلك بالوسع والطاقة!
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ـ وأما االســتدالل بقاعدة ارتكاب أخف الضرريــن، فإن القاعدة في ذاتها صحيحة وال شــك، 
ولكن يبقى بعد ذلــك التوفيق أو الخذالن في حســن تطبيقها، وااللتفات إلى شــرائطها، وتحقيق: 
مناطها بدقة، فال بــد أن يكون الضــرران محققين، فــإن كان أحدهما محققاً، واآلخــر مظنونا أو 
متوهما، فال مجال لتطبيق هذه القاعدة، وال بد أن يكون أحدهما أكبر من اآلخر، بموازين الشريعة، 
وليس بموازين الهوى، أو المصلحة المجردة كما يتوهمها كل أحد، والســؤال اآلن: أيهما آكد وقوعا 
وأكثر تيقنا: ما يترتب على هذه العمليات من إراقة الدماء المحرمة، أم ما يتوقع من بعض األضرار 

النفسية أو المادية للممتنعين عن المشاركة أو لغيرهم من عامة المسلمين؟!
ـ والسؤال اآلخر: أيهما أعظم عند اهللا: استباحة دماء المسلمين بغير حق، أم شيء من الحرج 
النفسي أو المادي الذي قد يلحق بهؤالء المجندين من المسلمين في الجيش األميركي عند االمتناع 
عن المشــاركة في قتال فريق من أمتهم، في دولة يقرر دستورها حرية التدين، وحرية اإلرادة، وحق 
المقاتل في االمتناع عن القتال، إذا كان هذا القتال يتنافى مع معتقداته الدينية، وثوابته اإليمانية؟! 
أتكون الوظيفة مدنية كانت أو عســكرية أكثر قدسية في ميزان اإلســالم من حياة مسلم، والجنسية 
األميركية أعظم حرمة من حرمة دماء المســلمين؟ اللهم غفرا! وأعجب من هذا كله االستدالل لهذه 
المشاركة أو االعتذار عنها بالمحافظة على الوالء للدولة التي يحملون جنسيتها ويعملون في جيوشها!! 
وهذا لعمر الحق معقد جديد للوالء والبراء، ما ســمعنا بمثله إال من أمثــال هؤالء، أو في مثل هذه 

الفتوى! وهللا في خلقه شؤون!

ـ إضعاف التوجه إلى استبدال العمليات اإلغاثية بالعمليات القتالية:
ـ وذلك فيما نصت عليه الفتوى عندما ســئلت: عما إذا كان يسع العسكريين المسلمين في الجيش 
األميركي، أن يطلبوا الخدمــة موقتا في أثناء هذه المعارك، في الصفــوف الخلفية للعمل، في خدمات 
اإلغاثة وما شــابهها؟ فكان الجواب: أن ذلك مشــروط بما (إذا لم يســبب حرجا وال ضررا، وإال فإنه 
ال ينبغي هذا الطلب) ثُم مثلت لهذا الضرر بالشــك في والئهم (!) أو تعريضهم لسوء ظن (!) أو التهام 
بالباطل (!) أو إليذائهم في مستقبلهم الوظيفي (!) أو للتشكيك في وطنيتهم (!) وأشباه ذلك فإنه ال يجوز 
عندئذ هذا الطلب! هذه هي نماذج الضرر التي تســوغ الفتوى مع توقعها مظاهرة غير المســلمين على 
المسلمين، وانحيازهم إلى معسكر غير المسلمين، في حروب شاملة، صرح مؤججوها أنها طويلة المدى، 

وأنها ستمتد إلى عشر سنين، وجيشوا لها من الجيوش والعتاد ما يكفي إلبادة العالم!
ـ وعلى هذا فال سبيل إلى طلب التحول إلى العمليات اإلغاثية ـ عند من أصدروا هذه الفتوى ـ 
إال إذا انتفت جميع هذه المحاذير، وكأن كل واحد منها على انفراده أكبر من حرمة دماء المسلمين، 
وأفتك بالدين، وأذهب للمصلحة، من االنســالخ عن جماعة المســلمين، واالنحياز إلى معسكر غير 
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المســلمين! وقد علم من الديــن بالضرورة عند أهل العلم، بل وعند الســواد األعظــم من العامة، 
تعظيم شأن الدماء، وتعظيم أمر الوالء والبراء، وأن زوال الدنيا أعظم عند اهللا من إراقة دم امرئ 
مســلم بغير حق، وأن مصلحة حفظ النفس تلي في المرتبة مصلحة حفظ الدين، وأنها مقدمة على 

مصلحة حفظ المال وغيره من بقية المقاصد.
ـ والعجيب أن يفتح العامة من العســكريين بابا لتقليل المفسدة المتوقعة في هذا المقام، وهم 
أعرف بدولتهم وأنظمة جيوشــها، فيقف بعض أهل الفتوى في وجههم، ليوهنوا هذا التوجه، ويغلقوا 

هذا الباب، ويعبدوا لهم الطريق للولوغ في دماء المسلمين في هذه الحرب الضروس!
ـ وفــي نهاية المطاف أتوجه بهذه الزفــرة إلى كل من يحملون هموم العمل اإلســالمي في هذه 
األمة أفرادا كانوا أو مؤسســات: لقد أسفر الصبح لذي عينين، وتخندقت كل قوى االستكبار العالمية 
في خندق واحد، ال ضد دولة من الدول، وال ضد شــعب من الشــعوب، وإنما بالتحديد ضد تجمعات 
الصحوة اإلســالمية المعاصرة، وفيما أعلنوه من قائمة المؤسسات التي نعتوها باإلرهاب وأعلنوا عليها 
الحرب أبلغ األدلة على ذلك، وال يأتي ذكر الدول إال تبعاً باعتبار إيوائها لهذه المؤسسات، أو دعمها 
لها، فهل يعي رجاالت الحركة اإلســالمية هذا المعنى؟ وهل يحملهم هذا على رأب صدوعهم، وجمع 

شتاتهم، وتضميد جراحاتهم، وإصالح ذات بينهم، والخروج من حظوظ أنفسهم ولو إلى حين؟!!
ـ واهللا نســأل أن يردنا إليه ردًا جميًال، وأن يحملنا في أحمد األمور عنده، وأجملها عاقبة، وأن 
يرينا الحق حقا وأن يرزقنــا اتباعه، والباطل باطال ويرزقنا اجتنابه، إنــه ولي ذلك والقادر عليه. 

اللهم آمين، واهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

äÉ«°UƒàdGh á°UÓîdG

(1) الفتوى منصب عظيم األثر، بعيد الخطر؛ فالمفتي ـ كما قال اإلمام الشــاطبي ـ قائم مقام 
النِبّي ژ فهــو خليفته ووارثــه «العلماء ورثة األنبياء»، وهــو نائب عنه في تبليــغ األحكام، وتعليم 
األنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشــريعة.. قائم 
مقامه في إنشــاء األحكام في المستنبط منها بحســب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه ـ كما قال 

الشاطبي ـ شارع، واجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخالفة على التحقيق.
واعتبر اإلمام أبو عبد اهللا بن القيــم المفتي ُموقعاً عن اهللا تعالى فيما يفتي به، وألف في ذلك 
كتابه القيم المشــهور «إعالم الموقعين عن رب العالمين» الذي قال فــي فاتحته: «إذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله، وال يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب الســنيات، 

فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسماوات؟!»
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وقد عرف السلف @ للفتوى كريم مقامها، وعظيم منزلتها وأثرها في دين اهللا وحياة الناس، 
ومن هذا تهيبهم للفتوى، وتريثهم في أمرها، وتوقفهم في بعض األحيان عن القول، وتعظيمهم لمن 
قــال: «ال أدري» فيما ال يدري، وإزراؤهم علــى المتجرئين عليها من دون اكتراث، اســتعظاما منهم 

لشأنها، وشعورا بعظم التبعة فيها.
(2) والفتوى في االصطالح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال 

في الوقائع وغيرها.
(3) فقــه النوازل هو معرفة األحكام الشــرعية للوقائع المســتجدة الملحــة. فالنوازل ال بد أن 

تتوافر فيها شروط ثالثة:
أوًال: أنها واقعة بالفعل وليست متخيلة..

ثانياً: أن تكون ملحة؛ أي تتطلب حكما فقهيا في أقرب وقت، وإال فات وقتها.
ثالثاً: أن تكون مســتجدة؛ فــإن كانت قديمة وأفتــى فيها العلماء من قبل لــم تعد نازلة، لكن 
مصدر الجدة هنا ربما ال يأتي من المســألة نفســها لكن يأتي من تغير الزمان والمكان واألحوال، 

وهذا يؤثر في تغير األحكام.
(4) بــدأت خدمة الفتوى مع بدايــة الموقع في أكتوبر 1999، وقد تمــت اإلجابة عما يزيد على 

500000 (خمسمائة ألف) مسألة خالل السنوات السبع الماضية، تتقسم هذه الفتاوى إلى ما يلي:
أوًال: فتاوى البنك الدائم: وفيه 13000 فتوى مصنفة بحســب الموضوع واسم المفتي، ويمكن 
للمستخدم أن يبحث بأي كلمة في العنوان أو النص، كما يمكنه البحث من خالل اسم المفتي، وهذا 
البنك يضم الفتاوى التي ســألها الناس خــالل هذه الفترة، وأيضاً كتب الفتــوى المعاصرة مثل ما 
كتبه فضيلة الشــيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشــيخ جاد الحق، والشيخ عطية صقر، وبعض ما 
كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، وســماحة الشيخ الخليلي وغيرهم، سواء كانت 
فتاوى مجتهدين أفــرادا أو فتاوى مجامع فقهية مثــل مجمع الفقه الدولي بجــدة، والمجمع الفقهي 
بمكة، ومجمع البحوث اإلســالمية بمصر، والمجلس األوروبي للبحــوث واإلفتاء وغير ذلك من فتاوى 

دور اإلفتاء في العالم اإلسالمي.
ثانياً: الفتاوى المباشرة: وقد عقدت ما يزيد على 1000 حلقة للفتاوى المباشرة، متوسط عدد 
الفتاوى في هذه الحلقات 25 فتوى؛ فيكون مجموع الفتاوى 25000 فتوى تقريباً، وتتميز الفتاوى في 
هذه الخدمة بسرعة الرد على المســتفتي، لكنها ربما تفتقد إلى شيء من التأصيل والتفصيل لكنها 

تفي بحاجة المستفتي.
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ثالثاً: فتاوى البنك الموقت: وهذه تمثل النســبة الكبرى من الفتاوى الواردة، وهذه إما مكررة 
أو تحمــل نوعا من الخصوصية يريد الســائل أن تظل محفوظة له، وهي موجــودة لدينا على قاعدة 

بيانات لكنها غير معلنة.
(5) يعتمد الموقع منهج الوسطية في تقديم الفتوى للجمهور، ونعني بالوسطية في تقديم الفتوى 
الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتغير، بين الحركة والسكون، وهي التي تأخذ بالعزائم من 

دون التجافي عن الرخص في مواطنها. ويعتمد هذا المنهج على أربع قواعد وهي:
1 ـ تغير الفتوى بتغير الزمان.

2 ـ العرف.
3 ـ النظر في المآالت.

4 ـ تحقيق المناط في األشخاص واألنواع
(6) ونستطيع أن نلخص منهج تقديم الفتوى في الموقع في النقاط التالية:

ًال: التحرر من العصبية المذهبية، والتقليد غير العلمي للمتقدمين أو المتأخرين. أَو
ثانياً: تغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير.

ثالثاً: مخاطبة النــاس بلغة عصرهم التــي يفهمون، متجنبــون وعورة المصطلحــات الصعبة، 
وخشونة األلفاظ الغريبة، متوخين السهولة والدقة.

رابعاً: اإلعراض عما ال ينفع الناس.
خامساً: االعتدال بين المتحللين والمتزمتين.

سادساً: إعطاء الفتوى حقها من الشرح واإليضاح.
سابعاً: المعالجة النفسية للسائل حتى ال يتلقى أوامر اهللا بجفاء وغلظة.

ثامناً: البحث عن البديل الحالل مــا أمكن فال نكتفي بأن نحرم على الناس ما يســألون عنه 
ولكننا نبين لهم البديل الحالل ما أمكن.

(7) آداب وشروط المفتي والمستفتي:
(أ) آداب وشروط المفتي

ـ أن تكون له نية: فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نــور، وال على كالمه نور وأن يخلص بهذا 
العمل هللا.  ـ أن يشـــعر باالفتقار إلى اهللا تعالى: وصدق التوجه إليه، وأن يقــف على بابه متضرعاً، 
داعيا أن يوفقه للصواب، ويجنبه زلل الفكر واللســان والقلم، ويحفظــه من اتباع الهوى. ـ أن يحيل 
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ســـائله إلى من هو أعلم منه بموضوع الفتوى، وال يجد في ذلك حرجا فــي صدره؛ فقد فعل ذلك 
معظم أئمة الدين. ـ أن يســـأل إخوانه من أهل العلم ويشـــاورهم: ليزداد اســتيثاقا واطمئنانا إلى 
األمر. ـ أن يرجع عـــن الخطأ إذا تبين له: فالرجوع إلــى الحق خير له من التمــادي في الباطل، 
وال إثم عليه في خطأه؛ ألنه مأجور عليه، وإنما يأثم إذا عرفــه ثُم أصر عليه عنادا وكبرا، أو خجال 
من الناس، واهللا ال يســتحيي من الحق. ـ أن يفتي بما يعلم أنه الحق ويصر عليه: ولو أغضب من 
أغضب من أهل الدنيا، وأصحاب السلطان، وحسبه أن يرضي اهللا تبارك وتعالى. ـ أن يكون له حلم 
ووقار وســـكينة. ـ أن يكون على قدر كبير من العلم باإلســـالم: واإلحاطة بأدلة األحكام، والدراية 
بعلوم العربية، مع البصيرة والمعرفة بالحياة وبالناس أيضاً باإلضافة إلى ملكة الفقه واالســتنباط. ـ 
أن تكون له صلة وثيقة وخبرة عميقة بالقرآن الكريم: حفظا، وتالوة، وفهما وتدبرا، وأن يلم بعلوم 
القرآن وعلوم الســنة المطهــرة. ـ أن تكون له ملكة في فهم لغة العـــرب وتذوقها: ومعرفة علومها 
وآدابها حتــى يقدر على فهم القرآن والحديث. ـ أن يكون متمرســـا بأقـــوال الفقهاء: ليعرف منها 
مدارك األحكام، وطرائق االستنباط، ويعرف منها كذلك مواضع اإلجماع ومواقع الخالف. ـ أن يكون 

عالما بالفقه وأصوله، ومعرفة القياس والعلة، ومتى يستعمل القياس، ومتى ال يجوز.
ونســتطيع أن نضيف إلى ذلك بعــض اآلداب للمفتي الــذي يفتي الناس عبر وســائل االتصال 

الحديثة كاإلنترنت واإلذاعة والتلفاز ما يلي:
أن يكون عالما بواقع الناس، مدركا لمشكالتهم االجتماعية والنفسية. -
معرفة الواقع بكل تشابكاته السياسية واالقتصادية المحلية والدولية، وأن يكون له مستشارون  -

أمناء متخصصون في هذه الجوانب يرجع إليهم لمعرفة الواقع قبل أن يفتي فيه.
التوقف في المسائل التي يكون فيه تنازع بين األطراف حتى يسمع من الطرفين معا كمسائل  -

الطالق مثال أو ينص في اإلجابة على أن السائل يســأل عن كذا فإن كان ما يقوله صحيحا 
فاإلجابة كذا.

معرفة وســائل االتصاالت الحديثة كاإلنترنت وكيفية توقيع العقود عليها مثل البيع والشراء،  -
والزواج والطالق، وغير ذلك من المعامالت الحديثة؛ حتى يتصور المســاءلة تصورًا دقيقاً؛ 

حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
معرفة قــرارات المجامع الفقهية المعتبرة، وعدم الخروج عليهــا إال بدليل قوي، بخاصة في  -

الفتاوى التي تهم األمة.
معرفة خصوصية الفتوى عبر اإلنترنت؛ حيث إن شــخصية الســائل مجهولة، ومكانه أيضاً ربما  -

يكون مجهوال أو مجهّال، وكذا ِســنه وجنســه؛ فال بد من وضع هذه االعتبارات جميعا، وكذلك 
الفتوى الخاصة قد تتحول إلى عامة؛ حيث يقوم المستفتي بنشرها بشتى الطرق المتاحة لديه.
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(ب) آداب المستفتي:
أن ُيحسن صياغة الســؤال: وال يخفي من مالبســاته شــيئاً، حتى يأتي حكم المفتي موافقا  -

لحكم الحادثة، فإنما مثل المستفتي مع المفتي كمثل الطبيب مع المريض.
السؤال عما ينفع: يجب عليه أن يحسن السؤال؛ فحسن السؤال نصف العلم، كما هو مأثور،  -

وتطبيقا لهذا المعنى يجب أن يكون سؤاله عما ينفع، أي يسأل في واقعة يعانيها هو أو غيره 
ويريد الحكم فيها، وال يســأل فيما هو مفتــرض بعيد الوقوع؛ فهذا من «أغاليط المســائل» 

التي جاء الحديث بالنهي عنها.
أن يستفتي أهل العلم: لقوله تعالى: ﴿  * + , - . / 0 ﴾ [النحل: 43]. -
يجب على المستفتى أن يبين عن مسألته والظروف التي تكتنفها: ألن الفتوى تتغير بذلك،  -

ا يتعلق بمسألته حتى يكون الحكم منزال على  من غير تمويه أو مواربة، وأن ال ُيخفي شيئاً ِمم
عين الحقيقة الواقعة.

االختصار في عرض الفتوى. -
عدم عرض الفتوى أكثر من مرة على أكثر من عالم أو جهة بقصد الحصول على ما يريد -
ال يجوز للمستفتي بحال أن يتعرض لغيره بالهمز أو اللمز من خالل ما يسأل عنه -
اســـتفتاء القلب: على المســتفتي أن يتقي اهللا ويراقبه في اســتفتائه إذا استفتى، وال يجعل  -

الفتوى ذريعة إلى أمر يعلم من قرارة نفسه أنه غير جائز شرعا.
تبين الفتوى بكل تفاصيلها وقيودها. -

(8) ضوابط اإلفتاء في قضايا النوازل:
التأكد من وقوعها. ـ  1
أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها ـ  2
فهم النازلة فهما دقيقا. ـ  3
التثبت والتحري واستشارة أهل االختصاص. ـ  4
مراعاة مقاصد الشريعة ـ  5

(9) نماذج من فتاوى النوازل في العبادات:
اســتحالة النجاســة (األدوية ومســتحضرات التجميل، مياه الصرف الصحي بعد المعالجة،  -

أطعمة بها شــحوم الخنزير. وخلصنا فيها إلى: القول بأن النجاسة إذا تحولت أو استحالت 
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إلى شــيء آخر طاهر صارت طاهرة يجوز االنتفــاع بها في الطعام والشــراب ورفع الحدث 
وغير ذلك.

إمامة المرأة للمســلمين فــي صالة الجمعــة وخلصنا إلى: حرمة إمامة المــرأة لغيرها من  -
الرجال األجانب بهذه الصورة التي تمت بظروفها ومالبساتها

(10) نماذج من فتاوى النوازل في المعامالت المالية:
فتاوى المسابقات: وخلصنا إلى: أن المســابقات الهاتفية التي تتم بغية الحصول على المال  -

لون من ألــوان القمار المحرم الذي نهت عنه الشــريعة اإلســالمية مهمــا كان الدافع من 
ورائها.

التسوق الشــبكي: وانتهينا إلى: أن التســوق الشــبكي أو الهرمي بكافة صوره وأشكاله غير  -
جائز لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة.

التأميــن والمعامالت المصرفيــة. وانتهينا إلى: ما انتهت إليه المجامــع الفقهية من حرمة  -
االقتراض واإلقراض للبنــوك بفائدة محددة، وأيضاً حرمة التأميــن التجاري وجواز التأمين 

االجتماعي أو التعاوني.
إجراء العقود بوســائل االتصــاالت الحديثــة. وانتهينا فيه أيضاً: إلى جواز العقود بوســائل  -

االتصال الحديثة باستثناء عقد النكاح والصرف والسلم.

اْلمبحث الرابع: نماذج من قضايا النوازل في األحوال الشخصية
بقاء المســلمة التي أســلمت من دون زوجها مع زوجهــا. وعرضنا فيــه آلراء العلماء الذين  -

يجيــزون للمرأة البقاء مع زوجها من دون المعاشــرة أو مع المعاشــرة الكاملــة ما دام لن 
يفتنها في دينها، وإن كنت أرجح عدم جواز المعاشرة.

صور مستحدثة من النكاح (زواج المسيار ـ الزواج الســـري ـ زواج األصدقاء...). وخلصنا  -
إلى جواز زواج المســيار من الناحية الشــرعية وحرمة الزواج الســري أو الزواج الموقت، 

وأحلنا إلى الموقع فيما بقي من الصور.
الخطبة والزواج عن طريق اإلنترنت. -

وانتهينا إلى: أننا ال نمانع من قيــام مواقع تقوم بتعريف من يريد الــزواج بعضهم ببعض إذا 
روعيــت الضوابط التي تمنــع من الخلــوة المحرمة أو العبث بين الجنســين علــى أن تتم الخطبة 

والتعارف بصورتها التقليدية الحقيقية حيث يتعارف الخاطب والمخطوبة بصورة حقيقية ال متوهمة.
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المبحث الخامس: نماذج من قضايا النوازل في الحدود والجنايات
حوادث النقل الجماعي وكيفية دفع الديــة. وانتهينا إلى: ما انتهى إليه مجمع الفقه من أن  -

السائق مسؤول عن التقصير واإلهمال ويطبق عليه قانون الجنايات، ويعفى السائق أو القائد 
إذا وقع الحادث نتيجة ظروف قاهرة ال يمكن دفعها.

اختطاف الرهائن والطائــرات. وخلصنا إلى: أن خطف الرهائن وتفزيعهم حرام مهما كانت  -
الظروف الداعية إلى هذا الخطف وأن الجهاد في اإلســالم جهاد نظيف ال يغدر وال يتعدى 

الظالم إلى غيره.

المبحث السادس: نماذج من قضايا النوازل في القضايا الطبية
رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض. وانتهينا فيه إلى: جواز رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض  -

الذي تقرر لجنة طبية اســتحالة رجوعه للحياة الطبيعية مرة أخرى بحسب االجتهاد البشري 
الذي يعتمد على السنن الكونية الصحية.

نقل األعضاء وزراعتها. وخلصنا فيه إلى: جواز التبرع باألعضاء التي ال يؤثر نقلها على  -
حياة المتبرع باســتثناء نقــل الخصيــة واألعضاء التناســلـية التي تــؤدي إلى اختالط 

األنساب.
استئجار األرحام والتلقيح الصناعي خارج الرحم. وخلصنا إلى: جواز التلقيح الصناعي  -

بماء الزوج وبييضة الزوجة مع مراعاة كافة الضوابــط واالحتياطات التي تمنع اختالط 
األنساب وعدم جواز ذلك عن طريق استئجار رحم امرأة ال تربطها بالرجل عالقة زوجية 

صحيحة.

المبحث السابع: نماذج من قضايا النوازل في السياسة الشرعية:
القواعد العسكرية في البالد اإلســالمية. وانتهينا إلى: عدم جواز إنشاء القواعد العسكرية  -

في البالد اإلسالمية حيث يؤدي هذا إلى االحتالل الفعلي للبالد، وإحداث ضرر بالبلد الذي 
يسمح بوجود هذه القواعد العسكرية وكذلك دول الجوار.

 مشاركة المسلم األميركي في الحرب على المســلمين. ونقلنا رؤية العلماء وسبب اختالفهم  -
حول هذه المسألة وإن كنا نرجح عدم جواز المشاركة.
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يوصي الباحث بإنشاء مركز أو مؤسسة دولية للفتوى في موضوعات النوازل تضم هذا الهيئة  -
كافة التخصصات الشرعية والقانونية والسياسية واالقتصادية... إلى آخره.

تكون هذه الهيئة في انعقاد دائم، وال تكتفي بعمل المؤتمرات أو الندوات الســنوية كما تفعل  -
المجامع الفقهية؛ فعلى الرغم من أهمية هــذه المؤتمرات والندوات ِإال أَنهَا ال تفي باإلجابة 
عن األسئلة العاجلة المتكررة على مدار العام، لكن هذه المؤسسة تكون مهمتها جمع المسائل 
المثارة على الســاحة ثُم عرضها على العلماء ومحاولة الوصول إلــى رأي جماعي موحد في 

المسألة المثارة.
ال تنشغل هذه المؤسسة بالمسائل التقليدية ولكن مهمتها تقف عند فتاوى النوازل أو الفتاوى  -

التي تهم عموم األمة وليست الفتاوى الفردية.
تكون هذه الهيئة مســتقلة ال تخضع لســيطرة أحد كائنا من كان حتى نضمــن لها النزاهة  -

والحيدة.
 تســتطيع هذه الهيئة أن ترصد الوقائع المســتقبلية القريبة الحدوث وطرحها على العلماء  -

للوصول إلى رأي جماعي ويعد هذا نوع من استشراف المستقبل بل والتأثير في األحداث قبل 
وقوعها بشكل إيجابي يشعر األمة بالخطر ويحفزها لألخذ باألسباب التي تؤدي إلى دفعه.

٭ ٭ ٭
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أوًال: القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يتعلق بهما:
أحكام القــرآن، تأليف اإلمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص (ت ســنة 370هـ)، دار  ـ  1

الفكر، سنة 1414هـ / 1993م.
د بن عبد اهللا األندلســي المالكي المعروف  ـ  2 أحكام القرآن البن العربي ألبــي بكر محم

بابن العربي (543هـ)، دار الكتب العلمية.
«جامع البيان عــن تأويل آي القرآن» ألبي جعفر الطبــري، دار الفكر، 1404 - 1984،  ـ  3

بيروت ـ لبنان.
د بن أحمــد األنصاري القرطبي (تفســير  ـ  4 الجامع ألحــكام القرآن ألبي عبــد اهللا محم

القرطبي). دار الريان للتراث.
د بن  ـ  5 ســبل السالم شــرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام، تأليف الشيخ اإلمام محم

إســماعيل األمير اليمني الصنعاني (ت سنة 1182هـ)، تحقيق: عصام الصبابطي وعماد 
السيد، ج 3، ص 50 ـ دار الحديث، سنة 1994م.

ســنن أبي داود لإلمــام الحافــظ أبــي داود ســليمان بن األشــعث السجســتاني، ط  ـ  6
1408 - 1988، دار الحديث.

د فؤاد  ـ  7 د بن يزيد أبو عبد اهللا القزوينــي (207 - 275هـ)، لمحم ســنن ابن ماجه لمحم
عبد الباقي، دار الفكر ـ بيروت.

ســنن البيهقي ألحمد بن الحســين علي بن موســى أبو بكر البيهقي، (384 - 458هـ)،  ـ  8
د عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة. سنن الدارقطني. تحقيق: محم

د بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، (209 - 279هـ)، تحقيق:  ـ  9 سنن الترمذي لمحم
د شاكر. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. أحمد محم

ســنن الدارقطني لعلي بن عمر أبي الحســن الدارقطني البغــدادي، (306 - 385هـ)،  ـ  10
تحقيق: السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني، دار المعرفة ـ بيروت، 1386 - 1966.

سنن النســائي ألحمد بن شــعيب أبي عبد الرحٰمن النســائي (215 - 303هـ)، تحقيق:  ـ  11
عبد الفتاح أبو غدة، حلب، ط1986/2.
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د بن إســماعيل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي، (194 - 256هـ)،  ـ  12 صحيح البخاري لمحم
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ـ بيروت 1407 - 1987.

صحيح مســلم لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيســابوري، (206 - 261هـ)،  ـ  13
دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

مســند اإلمام أحمد ألحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشــيباني، (164 - 241هـ)، مؤسسة  ـ  14
قرطبة ـ مصر.

د فؤاد  ـ  15 موطأ مالــك لمالك بن أنس أبي عبد األصبحــي، (93 - 279هـ)، تحقيــق: محم
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ مصر.

د بن علي الشوكاني، دار الحديث. ـ  16 نيل األوطار لمحم

ثانياً: الفقه وأصوله وما يتعلق بهما:
د بــن أحمد ميارة  ـ  17 اإلتقان واإلحــكام في شــرح تحفة الحكام، (شــرح ميــارة)، لمحم

الفاسي  ـ  دار المعرفة.
اإلحكام في تميز الفتاوى عن األحكام للقرافي، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة. ـ  18
أسنى المطالب شرح روض الطالب ألبي يحيى زكريا األنصاري. دار الكتاب اإلسالمي. ـ  19
د السيوطي (911هـ ـ  ـ  20 األشــباه والنظائر لجالل الدين عبد الرحٰمن بن أبي بكر بن محم

1505م)، دار الكتب العلمية
د بــن أبي بكر بن أيوب المعروف  ـ  21 إعالم الموقعين عن رب العالمين ألبي عبد اهللا محم

بابن قيم الجوزية (751هـ ـ 1350م)، دار الكتب العلمية.
د بن إدريس الشافعي، (204هـ ـ 822م). دار المعرفة. ـ  22 األم ألبي عبد اهللا محم
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف لعالء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداوي  ـ  23

(885هـ ـ 1480م)، دار إحياء التراث العربي.
أنوار البــروق في أنواع الفروق لشــهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المشــهور  ـ  24

بالقرافي، (684هـ ـ 1285م). دار الكتب العلمية.
د الشهير بابن نجيم  ـ  25 البحر الرائق شــرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محم

(970هـ ـ 1563م). دار الكتاب اإلسالمي.
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د بن بهادر بن عبد اهللا الشــافعي الزركشي، (745هـ ـ  ـ  26 البحر المحيط لبدر الدين محم
794هـ)، دار الكتبي.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،  ـ  27
(587هـ ـ 1191م). دار الكتب العلمية.
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مدير تحرير الملتقى الفكري لإلبداع من ضوابط اإلفتاء، 
في الجمهورية العربية السورية

ما فتئت الحياة داخل المجتمعات اإلسالمية تعّج بالكثير من النوازل والمستجدات، حتى تغلغلت 
المقولة القديمة التي كانت تهيمن على كثير من العقول: بأنه «ما ترك األول لآلخر شيئاً»؛ فالحياة 
الحديثة موّارة بالمتغيرات التي زجت بالفقه اإلســالمي في ســاحتها، وبثت فيه الكثير من الحيوية 
وأرغمته على الدخول في مجاالت لم يعهدها، إال أن هذا التفاعل ـ وإن غطى جوانب كثيرة ـ أســفر 
عن بعض القصور في المنهجية القياسية الســائدة التي كانت تأخذ بِجَماع صنيع الفقهاء، وتحملهم 
على إلحاق ما اســتجّد ونزل؛ بشبيٍه أو مقارٍب له باألمس. فصدمة الغرب، وتهديد الوجود اإلسالمي 
ذاته، حملت على إعادة اكتشــاف اإلسالم من جديد، والتفتيش عن مســالك قادرة على الوفاء بتلك 
المستجدات ـ على شمولها واتساعها ـ فضًال عن جّدتها بما لم ُيعهد؛ فكان أن نشأت فكرة «المجال 
العام» أو «المنافع العمومية»، األمر الذي أثمر توســعاً في االجتهاد ومّد سلطان الفقه إلى كثير من 

المجاالت الحديثة التي كان قصر عنها في زمن االنحطاط.
 غير أن المستجدات نفسها، وتوسع االجتهاد، في ظل متغيرات واقع السياسة ونظامها الحديث، كل
ذلك أدى إلى اضطرابات عديدة في مسالك الفتوى، خاصة مع نشوء «الفتاوى السياسية»؛ من مدخلين: 
إن اإلسالم نظام شامل، وأن الفقه نفسه احتوى مسائل السياسة، وخاصة ما سمي بالسياسة الشرعية.

إال أن الذي لم يتّم االنتباه إليه أن شــمولية اإلســالم لم تعِن شــمولية الفقيه في ذاته، بحيث 
يصبــح هو وحده المتحكــم بالمجال العام، وأن كتب السياســة الشــرعية تختلف عن كتب السياســة 
السلطانية، فاألولى أكثر ما تنشغل بالجانب المدني من حياة المسلم من حقوق وحدود، بينما أكثر ما 
تنشغل الثانية بالجانب السياسي للدولة من وظائف وجيش وأشكال التدبير السياسي وحكم الرعايا(1).

انظر: العالم؛ عز الدين، اآلداب السلطانية، الكويت: عالم المعرفة، عدد 324، ط1، 2006، ص 138 - 139. ولهذا يبدو من   (1)
كالم الحنفية أن السياسة تتعلق بجانب العقوبات والتأديب ال تتعداه، ولذا قالوا: السياسة والتعزير مترادفان. كما أن المقارنة 

بين كتاب السياسة الشرعية البن تيمية وكتاب اآلداب السلطانية يظهر فرقاً كبيرًا بينهما.
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بل إن الماوردي نفســه يقســم اآلداب االجتماعية إلى قسمين: أدب شــريعة وأدب سياسة، 
فأدب الشــريعة ما أدى الفرض، وأدب السياســة ما َعَمر األرض، «وكالهمــا يرجع إلى العدل 
الذي به ســالمة الســلطان، وعمارة البلدان؛ ألن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خّرب 
األرض فقد ظلم غيره»(1). وبهذا فإنه كان هناك تفريق وتمييز بين شــمولية اإلســالم، ووظيفة 
الفقه والفقهاء، كما كان هناك تمايز بين الفقه والسياسة، إال أن متغيرات الواقع السياسي هي 
التي أدت إلى هذا االضطراب الحاصل اآلن في «األدوار» ووظيفة الفتوى ومجالها وحدودها كما 

سنوضح.

يقوم هذا البحث على معالجة أربع مسائل تتصل بجملة ما سبق التمهيد له، هي:
مركزية الفقه في تاريخ الحضارة اإلسالمية. ـ  1
ومسالك الفتوى التي انتظمت مسار الفقه وفتاويه. ـ  2
ثم جدلية العالقة بين الفقه والسياسة. ـ  3
وانتهاء بالحديث عن ظاهرة الفتاوى السياسية وإشكاالتها. ـ  4
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شــكّل علم الفقه في تاريخ الحضارة اإلسالمية أحد أبرز العلوم اإلســالمية التي نشأ في ظلها 
عدد من العلوم، فحتــى بعض المدونات المبكرة في الحديث النبــوي اعتُبرت مدونات فقهية كموطأ 
مالك ثُم صحيح البخاري، وكذلك كتب الســنن التي لم يكن هدفهــا األَول جمع األحاديث النبوية 
بقدر ما كان الهدف جمع السنن بحســب الوعي الفقهي المبكر، لتكون فيما بعُد مادًة لعمل الفقيه، 
بل إن االنقســام القديم الذي نشــأ في نهاية القرن الهجري األَول بين من ُســموا  «أهل الحديث» 
و«أهل الرأي» كان في حقيقته انقساماً داخل دائرة واحدة هي دائرة طريقة االستنباط وبناء األحكام 

الفقهية، قبل أن ينفصل الحديث عن الفقه مع فئة انشغلت بجمع الروايات دون فقهها.

والفقــه الذي يعنــي الفهم، وبمعنــاه االصطالحي هــو العلم باألحكام الشــرعية مــن أدلتها 
التفصيلية، يتداخل مع الشريعة، فالشــريعة اإلسالمية هي جملة األوامر اإللهية التي تنظم حياة كل 
مســلم مكلف ـ بتعبير الفقهاء ـ من جميع وجوهها. وهذه الوجوه الشــاملة تشمل العبادات والشعائر 
الدينية والقواعد السياســية والقانونية وآداب الطهارة وصور التحية وآداب األكل وعيادة المرضى، 

وصوالً إلى أصول النظام السياسي التي تحدد واجبات اإلمام وحقوقه على الرعية.

الماوردي، أدب الدين والدنيا، تحقيق مصطفى السقا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1978/4م، ص 136.  (1)
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وهكذا يتداخل الفقه بالشــريعة، وينوب المفتي مقام النبي، من حيث تبليغ األحكام الشرعية، 
المســتندة إلى المصادر المعروفة في التشريع، فالمسافة التي تفصل بين الوحي واالجتهاد البشري 
تضيــق كثيرًا في ظــل ذلك التداخــل؛ بحيث يصعــب التفريق بين الشــريعة التي هــي أحكام اهللا 
الخالصة، والفقه الذي أنشــئ من حول الشــريعة ومد ســلطانها على سائر المســتجدات واألزمان 

والوقائع التي طرأت عبر تاريخ الحياة اإلسالمية.
فالشريعة اإلسالمية إذًا هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة اإلسالمية، وهي لب اإلسالم ولبابه، 
وقد أصبح لهذا المصطلح شــيوع في الثمانينات من القرن العشرين في سياق سياسي خاص أضفى 
عليه بعدًا سياســيّاً في ظل الصــراع على الســلطة ومرجعية الدولــة، فبات يحمل تعبيــر: «تطبيق 

الشريعة».
وقد «ظهر التشريع اإلســالمي إلى الوجود ونما في ضوء خلفية سياسية وإدارية متنوعة الصور» 
منذ عصر النبي ژ مرورًا بخلفائه إلى دولة األمويين ثم العباســيين، و«آخر األمر صار للتشــريع 
ا فقده من سيطرة على أجسادهم» في بعض الفترات  اإلسالمي على عقول المسلمين سلطان أكبر ِمـم
التاريخية السياســية. وعلى الرغم من انقسام الواقع السياسي للمســلمين، بقي التشريع اإلسالمي 
يمثل العامل الرئيس في الوحدة، من خالل الخاصية الرئيســة التــي ترتكز فيه وهي نظرته لجميع 
أفعال البشــر وعالقاتهم بعضهم ببعض، وعبر كل المجاالت الفــردي والجماعي، القانوني والعبادي 

وغير ذلك.
«إن التشــريع اإلســالمي يقدم مثاالً لظاهرة فريدة يقوم فيها العلم القانوني، ال الدولة، بدور 
المشــرع، وتكون فيها لمؤلفات العلماء قــوة القانون، وكان هذا يعتمد على توافر شــرطين: هما أن 
العلم القانوني كان هو الضامن الســتقرار ذاته واســتمراره، وأن ســلطة الدولة حلت محلها سلطة 
أخرى هي ســلطة الفقه والفقهاء، وكانت هذه الســلطة من العلو بحيث فرضت نفسها على الحاكم 
والمحكوم. وقد تحقق الشــرط األول بفضل مبدأ اإلجماع الذي له الســلطة العليا بين أصول الفقه 

اإلسالمي، وحقق الشرط الثاني القول بأن أساس الشريعة اإلسالمية هو حكم اهللا»(1).

:iƒàØdG ∂dÉ°ùe ``  kÉ«fÉK

أجمع فقهاء المســلمين ـ على اختالف مذاهبهم واتجاهاتهم؛ ما بين أثري وقياســي وظاهري، 
ومقاصدّي ـ على أن الشــريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين، ال يخلو فعٌل لمكلف إال وللشــريعة 

شــاخت؛ جوزيف، تراث اإلســالم، ترجمة: حســين مؤنس، وإحســان العمد، الكويت: عالم المعرفة، عدد 234، ط1998/3م،   (1)
160/2. وانظر: 2/ 95 - 100.
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فيــه حكم مندرج في األحكام الخمســة: الوجوب والندب والحرام والمكــروه والمباح، ومن هنا مّد 
الفقه اإلسالمي ســلطانه على المســلمين جميعاً، فتناول خطابه جميع تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم 
بتحديد موقعها من الشريعة أو موقف الشريعة منها، ومن ثم شغلت الفتوى مساحة كبيرة من تاريخ 
حياة المســلمين الذين كانوا ـ وال يزالون ـ يفزعون إلى المفتي لمعرفــة حكم تصرفاتهم وأقوالهم 

من الشريعة.
وقد عّرفوا الفقه بأنه «العلم باألحكام الشــرعية العملية المكتســبة مــن أدلتها التفصيلية»، 
ــنة واإلجمــاع والقياس، وهذه المصادر المتفق  وهذه األحكام بنوها على مصادر هي: الكتاب والس
عليها بينهم يفزعون إليها لمعرفة الحكم الشــرعي على اختالف منهجياتهم في طرق االســتنباط 
ا كانت النصوص متناهية والوقائع واألحداث غيــر متناهية بحكم تراكم العصور،  منها، ولكن لَـم
وكثافــة المتغيرات والمســتجدات، ما أمكن أن يســتمر االتجــاه األثرّي طويًال علــى جموده على 
النصوص واآلثار، ومذهبه في اإلمساك عن القول بمسألة ليس له فيها إمام من أئمة السلف، وإال 
تعطلت صالحية الشــريعة لألزمنة الالحقة، ولهذا فما كان بد مــن إعمال الرأي واالجتهاد، حتى 
ال نكاد نجد فقيهاً اآلن في هذا العصر إال وهو قائٌل أو ممارس للرأي على نحو من األنحاء مضيقاً 

كان أو موسعاً.
وأصول الفقه الذي هو األساس المنهجي لتنزيل النصوص المتناهية على الوقائع غير المتناهية، 
أو الستنباط تلك األحكام الخمسة إلنزالها على وقائع الدهور وتصرفات الناس، تنحصر في ركنين: 
«أحدهما: علم لســان العرب، وثانيهما: علم أسرار الشــريعة ومقاصدها...»(1). والنوع اَألول مع ما 
ُضّم إليه من تصور األحكام ومقدمات علم الكالم ومسائله هو «غالب ما ُصنف في أصول الفقه»(2)، 
الذي «معظم مسائله ال ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، َوُكلها تدور حول محور استنباط 
األحكام من ألفاظ الشــارع؛ بواســطة قواعد تمكّن العــارف من انتزاع الفروع منهــا، أو من انتزاع 
أوصاٍف تؤذن بها تلك األلفــاظ، ويمكن أن تجعل تلك األوصاف باعثاً على التشــريع؛ فتقاس فروع 
كثيرة على مورد لفظ منها؛ باعتقاد اشــتمال تلك الفروع كلها على الوصــف الذي اعتقدوا أَنهُ مراد 
من لفظ الشــارع، وهو الوصف المســمى العلة»؛ فهم «قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى 

المعاني التي أنبأت عنها األلفاظ؛ وهي علل األحكام القياسية»(3).
وبالرغم من وجود مصادر أخرى لمعرفة األحكام الخمســة، فإن تلك األربعة السابقة هي التي 
اتفقت عليهــا المذاهب في اســتنباطها لألحكام، ســواء كان الحكم منصوصاً عليه فــي القرآن أو 

دراز؛ عبد اهللا، مقدمة الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار المعرفة، 5/1.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

ابن عاشور؛ الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق الطاهر الميساوي، األردن: دار النفائس، ط2001/2م، ص 167.  (3)
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الســنة، أم لم يكن منصوصاً عليه، ولهذا قال اإلمام الشافعي: «ُكلّ ما نزل ِبمسلم ففيه حكم الزم، 
أو على ســبيل اْلـَحقّ فيه داللة موجودة، وعليه: فإذا كان فيه بعينــه حكم لزم اتباعه. وإذا لم يكن 

فيه بعينه ُطلب الداللة على سبيل اْلـَحقّ فيه باالجتهاد، واالجتهاد: القياس»(1).
وعلى هذا فالقياس كان هو المدخل الشــرعي ـ على األقل في نظر الشافعي ـ ِلمد سلطان نّص 
الوحي على الوقائع المستجدة والنوازل المســتحدثة، ومن ثم فال تخلو واقعة أو نازلة إال وهللا فيها 
حكم منصوص أو مقيس على المنصوص؛ وهي بهذا دائرة في حمى النصوص فقط. هذا كان المسلك 
األول والرئيس الذي غلب على الفقه اإلسالمي منذ نشأته المبكرة، وال يزال مستمّراً حتى اآلن، 
بل إن القياس توســع الحقاً مع نشــأة التقليد في القرن الرابع الهجري واســتقرار المذاهب األربعة 
ونشــأة القول بوجوب تقليد أحدها، وحدثت فرقة قالت: «إذا نزلت بالمفتي والحاكم نازلة لم يجز 
أن ينظر فيها كتاب اهللا وال سنة رســوله ژ وال أقوال الصحابة؛ بل إلى ما قاله متبوعه ومن جعله 
ــنة، فما وافق قولــه أفتى به وحكم بــه، وما خالفه لم يجــز له أن يفتي  عيارًا علــى القرآن والس

وال يقضي به، وإن فعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم»(2).
ــع القياس هنا جاء من إحالل نص الفقيه محل نص الشارع(3). قال أبو عمرو بن الصالح  توس
(ت 643هـ): «وإذا كان المفتــي يفتــي على مذهب إمــام، فرجع لكونه بان له قطعــاً مخالفة نص 
مذهب إمامه، وجــب نقضه ـ وإن كان في محــل االجتهاد ـ ألن نص مذهــب إمامه في حقه كنص 
الشارع في حق المجتهد المستقل»(4). ولهذا اشترطوا في المجتهد المقيّد أن يكون «قيماً بإلحاق ما 
ليس منصوصاً عليه إلمامه بأصوله... ثم يتخذ نصوص إمامه أصوالً يســتنبط منها كفعل المستقل 

بنصوص الشارع»(5).
لقد شــكّل القياس منهجيــة طاغية عبر تاريخ الفقه اإلســالمي، ســواء لجهة تنزيــل الوقائع 
المســتجدة على نصوص الوحي من قبل المجتهدين المستقلين، أم لجهة إلحاق وتنزيل الوقائع على 
نصوص الفقهاء الســابقين من قبل ُمجتهدي المذاهــب أو المجتهدين المقيدين(6)، وهذا المســلك 

الشافعي؛ محمد بن إدريس، الرسالة، شرح أحمد شاكر، القاهرة، ط2، 1979م، ص 474.  (1)
صّديق؛ حســن خان، ذخر المحتي مــن آداب المفتي، تحقيق أبي عبد الرحٰمن الباتني، بيــروت: دار ابن حزم، ط1، 2000م،   (2)

ص 62. والمؤلف ينتقد ذلك قائًال: «وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين».
انظر دراسة موســعة في هذا: معتز الخطيب، نّص الفقيه من تحول السلطة إلى اتحاد السلطة، ضمن كتاب: خطاب التجديد   (3)

اإلسالمي: األزمنة واألسئلة، دمشق: دار الفكر، ط1، 2004م، ص 197 - 217.
النووي؛ محيي الدين، المجموع شرح المهذب، بيروت: دار الفكر، د. ط. 45/1.  (4)

النووي، المجموع، مصدر سابق، 43/1.  (5)
ذهب الطرسوســي (758هـ)، الحنفي في كتابه: «تحفة الترك فيما يجب أن ُيعمل في الملك» (نُشــر سنة 1993)، إلى تحذير   (6)
المالكية من القرافي والشــاطبي على حد ســواء، باعتبار أنهما يخرجان على قواعد المذهب، وكذلك األمر بالنسبة إلى ابن 

تيمية مع الحنابلة!
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ال يزال ســارياً حتى اليوم لدى كثير من الفقهاء، وأبرز ما يظهر في المســتجدات والنوازل، ولقد 
شهدت عددًا من وقائع الجدل في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي) 
الذي يجمع كثيرًا من فقهاء العالم اإلســالمي، وكان عامتهم يجادل في إلحاق جميع أو جلّ العقود 
والشركات المســتحدثة على الشركات والعقود التي عرفها الفقه اإلســالمي قديماً، رغم المتغيرات 
الهائلة التــي انطوى عليها االقتصاد الحديث، وكأن تلك المنهجيــة تريد القول: إن كل جديد اليوم 
ال يعتّد به ِإال إذا كان له قديم مشــابه أو مقارب يمكن إلحاقه به، وعلى هذا فالمســلك القياســي 
ال يعــدو هنا أن يكــون تفريعاً علــى الموجود لــدى فقهائنا األقدميــن. وما ذلك ِإال وفــق منهجية 

«التخريج» التي ابتكرها مقلّدة المذاهب إللحاق ما ال نص فيه إلمامهم على ما فيه نص له.
المسلك الثاني من المسالك التي تنتظم فتاوى الفقه اإلسالمي عامة: هو المسلك المصلحّي، 
ت إعادة اكتشاف المقاصد في أواخر  أو مســـلك المصلحة، والتي هي ركن القول بالمقاصد، وقد َتم
ة في  ل مرطبع كتاب الموافقات للشــاطبي ألو القرن التاســع عشــر، وتحديدًا ســنة 1884م حين َتم
تونس(1)، يقول اإلمام الطاهر بن عاشور: «ال ينبغي االختالف بين العلماء بتصاريف الشريعة المحيطين 
بأدلتها: في وجوب اعتبار مصالح هذه األمة ومفاســد أحوالها عندما تنزل بهــا النوازل، وتحدث لها 
النوائب. وإنه ليس للعالم أن يترقب حتى يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين، أو الملحقة بأحكام 
نظائرها بالقياس، بل يجب عليــه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين وال الملحقة بأحكام 

نظائرها بالقياس»(2).
وينقل ابن عاشــور عن شيخه ســالم بوحاجب قوله: «إن اهللا ســبحانه ما جعل شريعتنا خاتمة 
د بها األزمان والمواقع بحيث مهما حدث شيء  الشرائع، إال وقد أودع فيها اعتبار المصالح التي تتجد
ُيعرض على موازينها العادلة، فإن لم يوجــد فيها ما يمنعه لم ُيتوقف في االنتفاع به، خصوصاً على 

القول باإلباحة األصلية»(3).
ومن المفيد هنا التذكير بأن اكتشــاف موافقات الشــاطبي الذي يتحدث عن مقاصد الشريعة، 
د عبده هذا الكتاب ونبه إليه تالمذته  كان من قبل اإلصالحية التونســية، والتي بفضلها عرف محم

فنشطت فكرة المقاصد في اإلصالحية المصرية أيضاً وانتشرت.
لكن أي فارق بين المسلكين اإلفتائيين؟ وما داللة نشــوء مسلك المصلحة أو المقاصد على يد 

اإلصالحيين؟

انظر: معتز الخطيب، الوظيفة المقاصدية: مشــروعيتها وغاياتها، بحث منشور في أعمال ندوة مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها   (1)
في المجتمعات المعاصرة، الجامعة اإلسالمية العالمية، كوااللمبور، 2006م، 100/1.

ابن عاشور؛ الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 310.  (2)
ابن عاشور؛ الطاهر، أليس الصبح بقريب، تونس: الشركة التونسية لفنون الرسم، 1988م، ص 110.  (3)
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في الواقع إن المسلك القياســي ـ على أهميته ـ لم يِف باحتياجات المجتهد ومتغيرات العصر، 
فهو نهج تقنّي الطابع، جزئي، يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها 
ا القضايا العامة فال يفي بحقها هذا القياس الذي «لم يجاوز بالعقل المسلم  حكم بنّص شرعّي، أم
دائــرة االنتقال من جزئي إلــى جزئي... ولــم يترتب عليه النقلــة المنهجية والمعرفيــة التجريبية 

المنتظرة والتي ظهرت بعد ذلك في أوروبا»(1).
لكن ينبغي القول إنه منذ أن حصر الشافعي االجتهاد بالقياس، واعتُبر القياس المصدر الرابع 
من مصادر التشريع المتفَق عليها، أنتج الفقه القياسّي إنتاجاً ضخماً في كلّ المذاهب الفقهية، عبر 
العصور، ولكن تلك اآللية القياســية تراجعت تحت وطأة عاملين اثنين، أحدهما اجتماعي سياســي، 
واآلخر ثقافي تقنــي. «أول هذين العاملين: االنفصام التدريجي للسياسة عن الشريعة في التاريخ 
السياســي والثقافي اإلســالمي الذي أوجزه هنا بالتقابالت التاريخية التاليــة: الخليفة المأمون في 
مواجهة المحدثين والفقهاء، ثم الســلطنة فــي مواجهة الخالفة، ثم أهل الســيف في مواجهة أهل 
القلم. هذا التطور التاريخي الذي اســتمر قروناً وعاه ابن عقيل الحنبلــي (513هـ) باعتباره تجاوزًَا 
للشريعة لحساب السياســة، ثم وعاه المقريزي (845هـ) باعتباره انفصاماً بين الشريعة والسياسة. 
وثاني هذين العاملين: إقامة آليات القياس على المنطق الصوري األرســـطي؛ وهو منطق شــكلي 
تجريدي أساســه فكرة الكليــات في حين أن مجــال عمل الفقه اإلســالمي فقه الفــروع، هو عالم 

الجزئيات والوقائع»(2).
أما داللة إعادة اكتشــاف واســتثمار المصلحة على يد اإلصالحيين، فعنى الكثير؛ ففي سياق 
صدمة الغــرب وهاجس البحث عــن التقدم ووطــأة اإلحســاس بالتخلف، وفي مواجهــة الموقف 
المحافــظ والتقليدي فــي العالقة مــع الغرب، لجــأ اإلصالحيون إلى اســتثمار فكــرة المقاصد 
والمصالح، لبناء وتأسيس مشــروعية األخذ االنتقائي عن الغرب بما يتوافق مع الشريعة، وضرورة 
المقاصد بالنســبة لهم جاءت من حيث إن العوالم الجديدة والتجديــد المطلوب إحداثه في ظل 
هجمة الغرب أو «الســيل الذي ال يمكن دفعه» ال يفي بها المسلك القياسّي. فقد وصل خير الدين 
التونســي ومحمود قابادو (1871م) بعد تحليل لألوضــاع األوروبية إلى أن أســباب التقدم والقوة 
والمناعة لكل أمة واحدة وهذه الوســائل كامنة في التقدم العلمي لــدى األمم، وخاصة في تقدم 
العلوم الرياضية والطبيعية، وهما يتفقان على التشــهير بمن يــرون األخذ عن الغرب بدعة وكفرًا 

العلواني؛ طه جابر، تقديم كتاب: الحسني، نظرية المقاصد، عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، فيرجينيا: المعهد العالمي   (1)
للفكر اإلسالمي، ط2، 2005م، ص 6. وانظر تفصيل الحديث عن قصور القياس الفقهي: معتز الخطيب، الوظيفة المقاصدية، 

مرجع سابق، 95/1.
السيد؛ رضوان، سياسات اإلسالم المعاصر: مراجعات ومتابعات، بيروت: دار الكتاب العربي، ط1997/1م، ص 172 - 173.  (2)
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ولو كان علماً نافعاً وخطة محكمة(1)، بل إن سالم بو حاجب تلميذ قابادو وشيخ ابن عاشور (سلسلة 
المقاصد واإلصالح في المغرب) يســتثمر النهج المقاصدي في بيان ضــرورة العلوم فيقول: «وال 
شك أن إمعان النظر في العلوم المشار إليها [العلوم الطبيعية من طب ورياضيات...] من شأنه أن 
يبين رجوعها إلى حفــظ األمور التي اتفقت الشــرائع على وجوب المحافظة عليهــا، أعني الدين 

والبدن والعرض والمال»(2).
أما خير الدين التونسي الصدر األعظم، فقد كان همه جمع ما تيسر من مستجدات األوربيين 
المتعلقة بسياستي االقتصاد والتنظيم، والتخير منها ِلما هو أليق بنا وبنصوص شريعتنا(3)، وقال: 
«العلمــاء الهداة جديرون بالتبصر في منوال الشــريعة معتبرين فيها مــن المصالح أحقها، ومن 
المضــار الالزمة أخفهــا»(4). وهذا يحمل داللة عــن عالقة رجل الدولة برجــل اإلصالح الديني 

سنعود إليها الحقا.
د علّي، وكذلــك إصالحيو تونس وغيرهم،  إذن واجه العثمانيــون ورجاالت الدولة في عهد محم
واجهوا تحديات بنــاء دولة عصرية بما يتطلبه ذلــك من بناء المجال العام االجتماعي والسياســي 
وغيرها، بمعنى اســتحداث مؤسســات جديدة تماماً، ال عهد للفقه القديم بالتعاطي معها، وهي على 
هــذا تعّد من أهم النوازل بالتعبير الفقهي القديم، لكن مســلك التعاطي مــع النوازل الذي هو في 
الغالب قياســي تقني جزئي ال يصلح للتعاطي معها، وكذلك مسألة «فرض الكفاية» ال تفي للتعاطي 
مع هذا الشمول، من هنا جاء اكتشــاف أو اســتثمار فكرتي المصالح والمقاصد، في هذا اإلصالح 

الشامل، ولهذا اعتبرُت سابقاً أن فكرة المقاصد هي تجاوز لمسألة «فرض الكفاية»(5).
ومســائل الشــأن العام أو المجال العام التي بسط الفقه اإلســالمي الجديد سلطانه عليها هي 
النظام السياسي ومؤسساته، وبناء الجيش، والنظام التعليمي، والخدمات العامة، والحياة السياسية 
والدستور واالنتخابات، وصوالً إلى مسائل حقوق اإلنسان وحماية البيئة، والعقود والشركات الحديثة، 
وغير ذلك، وهي في مجملها نتاج المســلك المصلحي ـ أو المقاصدي كما غلب على تســميته ـ وإن 

كان ُيستدل لبعضها ِبمقوالت فقهية قديمة أو قياسات.

عمر بن سالم قابادو: حياته وآثاره وتفكيره اإلصالحي، تونس: مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية، ط1975م،   (1)
ص 320.

نقل كالمه: ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص 110.  (2)
انظر: التونســي؛ خير الدين، أقوم المســالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق المنصف الشــنوفي، تونس: الدار التونســية   (3)

للنشر، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ط. 1986م، ص 85.
التونسي، أقوم المسالك، مصدر سابق ص 153.  (4)

فــي حوار دار بيني وبين د. محمد رأفت عثمان، خالل ندوة مقاصد الشــريعة، في مســقط 2006م، وانظر تفاصيل ذلك في:   (5)
رضوان السيد، مقاصد الشريعة وممارسات االجتهاد والتجديد، صحيفة الحياة اللندنية، 2006/4/1م.
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إذا كانت الشــريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين، فإن الفقه ـ الذي يرادف الشريعة لدى 
البعض، أو هي جزء منه لدى آخرين ـ بأحكامه الخمســة الســابقة يحكم على تلك األفعال أيضاً، 
وهذه األفعال تعّم ُكلّ المجاالت، فالسياســة داخلة فيها إذًا. وعلى هذا فـ«ليست هناك مسافة بين 
الفقه والسياســة»(1). بل إن أطروحة «اإلســالم نظام شامل» ال تقّر بمشروعية ســؤال العالقة بين 

الفقه والسياسة.
نشــأت أطروحة النظام الشــامل، في ظل الصراع األيديولوجي بين القائليــن بوجوب الحلّ 
اإلســالمي (أي المرجعية اإلســالمية لألمــة)، والقائلين بالحــلّ الغربي العلمانــي على اختالف 
توجهاته الليبرالية واالشتراكية وغيرها. وفي هذا السياق «قدم حسن البنا فكرة شمول اإلسالم، 
وارتباط الفكر بالعمل، والدعوة بالتنظيم الحركي، والدين بالسياسة»، واعتُبرت دعوة البنّا دعوة 
ُتنشــئ «تنظيماً يجمع الناس وينظمهم ويأخذهم بالتعليم والتربية الدينية والسياسية»(2). يذهب 
الشيخ القرضاوي إلى أن أطروحة النظام الشامل هي أصيلة وتكوينية في اإلسالم، وليست طارئة 
عليه، يعني أن البنا لم يســتحدثها(3)، وهذا المعنى أدركه بعض المستشــرقين، حتى إن شــاخت 
قال: «إن الشــريعة اإلســالمية هي جملة األوامر اإللهية التــي تنظم حياة كل مســلم من جميع 
وجوهها، وهي تشــتمل على أحكام خاصة بالعبادات والشــعائر الدينية، كما تشــتمل على قواعد 
سياســية وقانونية (بالمعنى المحــدود)، وعلى تفاصيل آداب الطهارة وصــور التحية وآداب األكل 
وعيادة المرضى. والشريعة اإلســالمية هي أبرز مظهر ُيميز أســلوب الحياة اإلسالمية، وهي لّب 

اإلسالم ولبابه»(4).
وفي إطار هذا التصور جاء كتاب القرضاوي «الحل اإلســالمي فريضة وضرورة» (ط1974/1م) 
يتناول قضايا اإلسالم الشــامل والجوانب الدستورية والحرية وغير المســلمين والسياسة الخارجية 

وشروط المرشحين للمجالس النيابية وغير ذلك بمنهجية متجاوزة لمسلك القياس الفقهي.

محمد حسين فضل اهللا، حوار سناء الجاك، صحيفة الشرق األوسط، لندن 2007/3/15.  (1)
البشــري؛ طارق، المالمح العامة للفكر السياســي اإلســالمي فــي التاريخ المعاصــر، القاهرة: دار الشــروق، ط2005/2م،   (2)

ص 24 - 26.
القرضاوي؛ يوســف، الدين والسياسة: تأصيل ورد شبهات، قيد الطبع في دار الشــروق، ويمكن مطالعته على الرابط التالي:   (3)

http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&template_id=

شــاخت، تراث اإلسالم، مرجع ســابق، 95/2. وهذا هو التصور الصحيح الذي نشــأ عليه الفكر اإلباضي ودرج عليه علماؤها   (4)
وفقهاؤها منذ نشــأتهم إلى يومنا هذا، وهذا الفكر ينبني على قاعدة لم تنفك عنهم منذ أن نادوا بشــعار اإلســالم المنبثق 
من كتاب اهللا تعالى «اإليمان اعتقاد بالجنان وقول باللســان وفعل لألركان»، فلذلك كان لهم سياسة شرعية على منهج النبوة 

والخالفة الراشدة جهلها معظم الكتاب والدارسين يحتاج إلى دراسة واستعراض لمعرفته واالستفادة به. (المراجع).
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غير أنه ال بد من توضيح جملة من المسائل هنا ال يتم التنبه إليها أو التفريق بينها، أوالها أن 
اإلسالم نظام حياة يشمل نشاط المســلم بما هو إنسان يعيش حياته مســتهدياً بالوحي، يوازن بين 
النّص والواقع، ويجتهد في تنزيل النصوص على الوقائع التي تتناولها (تحقيق المناط)، كما يجتهد 
فــي تحقيق المقاصــد والمصالح في مســائل «العفــو» التي خلت منهــا النصــوص وفوّضت أمرها 

لتقديرات البشر ومتغيرات األزمان واألعراف وتراكم المعارف.

لكن التطور الذي حدث في العصر الحديث هو ذلك االنفصال بين الشريعة والسياسة في بناء 
وتصور ومرجعية الدولة الحديثة، بما هي مهيمنة على تفاصيل حياة البشر، وفي هذا السياق حدثت 
تحوالت كبيــرة في وعي تلك الفكرة المركزية في اإلســالم، وهي «النظام الشــامل»، فتحولت من 
دة لها وقائمة بها، إلى إطار جماعة أو تنظيمات إسالمية، فجرى الدمج بين اإلسالم  إطار دولة مّجس
بوصفه نظاماً شامًال، وبين ما سمي الحقاً «اإلســالم السياسي» على معنى المشاركة في السلطة، أو 

السعي إليها كما سنبينه تالياً.

فاشتمال الشريعة اإلسالمية على مسائل السياســة أمر ال مفّر من اإلقرار به، وهو ما يشهد به 
ذلك النتاج الفقهي الضخم، والتاريخ اإلسالمي أيضاً، بل ويشهد به التحليل المنطقي الذي قدمناه 
عن تعريف الفقه اإلســالمي وبناء تصوراته. لكن الجديد والطارئ هو َمْن يمارس الســلطة، ويقوم 
على تطبيق تلك التصورات. هنا حدث ـ ويحدث ـ الكثير من االضطراب منذ نشــأة الدولة الوطنية 

الحديثة والصراع على السلطة والمرجعية أيضاً.

اإلسالم منذ نشأته األولى ما قام على ُســوقه إال في ظل وجود دولة وسلطة حاكمة تستند إليه 
في الحكــم والمرجعية، وفي ظل هــذه األجواء ُبني الفقه كلــه وخضعت تصوراتــه الكلية وأحكامه 
التفصيلية إلى ذلك األفق الذي ُيظلله، أي إلى مســلّمة موجودة وهي وجود ســلطة (إسالمية) تطبق 
شريعته، ومكمن اإلشكالية اإلسالمية المعاصرة هي معضلة التعايش في ظل سلطة مناهضة للمرجعية 
شــة لها في أحيان كثيرة، والمطلوب مــن الفقيه في ظل هذه  اإلســالمية في معظم األحيان، أو مهم
الســلطة تنزيل النصوص وتطبيق تصورات الفقه (الشامل) المؤّســس على الشكل المشار إليه (في 
ظل سلطة إسالمية) على أرض واقعٍ كهذا (اإلسالم فيه مناَهض أو مهّمش)، وعن هذه المعضلة تنشأ 
كل مشــكالت الظاهرة اإلســالمية الحديثة والمعاصرة، وتنبثق فئات كثيرة تعكس كل منها استجابة 

معينة لتلك المعضلة.

وحتــى االجتهادات الفقهية التــي تحاول التجاوب مع هــذا الواقع تعاني مــن ارتباك كبير؛ إذ 
تحاول ـ جاهدة ـ تكييف تصورات هي نتاج فضاء معين، مــع واقع مختلف كليّاً عن واقع إنتاج الفقه 
المتراكم عبر قرون طويلة، كما أنها ال تســتطيع تجاوزه، ومن هنا تتنوع تلك االجتهادات وتضطرب 
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أحياناً في عالقتها بالسلطة القائمة أو في ممارستها لمسائل الشأن العام أو في موقفها من القضايا 
الكبرى والعالقات الدولية بالمقارنة مع تاريخ الفقه اإلسالمي وتصوراته.

فالسلطة اإلسالمية التي نشــأ في ظلها الفقه اإلســالمي كله، كان يقف على رأسها الخليفة أو 
اإلمــام، وقد عــّرف الفقهــاء اإلمامــة أو الخالفة بأنهــا: «نيابة عامــة عن صاحب الشــرع ـ وهو 
رسول اهللا ژ ـ في حراســة الدين وسياسة الدنيا به»(1)، فالخالفة حراسة وسياسة، ومن هنا اعتُبر 

«الدين والُملك توأمين»، منذ عهد أردشير الفارسي وحتى عهد اآلداب السلطانية(2).
غير أن هذه المســألة حين تتم قراءتها ـ وفق مرجعية علمانية ـ تصبح معكوسة؛ فيصبح فقهاء 
اآلداب الســلطانية «عملوا على توسيع دائرة الديني في الفقه والشــريعة لتشمل فضاء السياسي في 
المســتوى العقائدي ويضمن عدم الفصل بين شؤون الحكم وشــؤون الشريعة اإلسالمية»(3)، من دون 
أن يعي هؤالء أنهم يقــرأون التاريخ قراءة منحازة مســبقاً، وأنهم يحاكمونه إلى مفهوم مســتحدث 
طارئ هو مفهوم «الفصل» بين الديني والسياســي، أو «توســيع» الديني وهي مفاهيم علمانية نشأت 

بعد ذلك بقرون!.
فالغرض من اإلمامة أصًال هو حفظ الدين، يقول الجويني: «الغرض اســتيفاء قواعد اإلســالم 
طوعــاً أو كرهاً، والمقصــد الدينُ، ولكنه لما اســتمد اســتمراره مــن الدنيا كانت هــذه القضية 
مرعية»(4)، كمــا أن الواجبات التي يتعين على اإلمام القيام بها هي: حفــظ الدين، وتنفيذ األحكام 
بيــن المتخاصمين، وحماية البيضــة، وإقامة الحــدود، وتحصين الثغور وجهاد من عاند اإلســالم، 
وجباية الفيء والصدقات وتقدير العطايا واســتكفاء األمناء وأن يباشر اإلمام بنفسه مشارفة األمور 
وتصفــح األحوال(5)، وهكذا فإن «ســلطة اإلمام كانت ببســاطة تفويضاً يهدف إلى تطبيق الشــريعة 

انظر: الرّيس؛ ضياء الدين، النظريات السياسية اإلسالمية، ط 6، ص 125. وانظر: ابن جماعة؛ بدر الدين (733هـ)، تحرير   (1)
األحكام في تدبير أهل اإلســالم، تحقيق فؤاد عبد المنعم، قطر: رئاســة المحاكم الشــرعية والشــؤون الدينية، ط1991/2م، 

ص 48.
جــاء في عهد أردشــير: «اعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان ال قوام ألحدهما إال بصاحبــه؛ ألن الدين أّس الملك وعماده،   (2)
ثــم صار الملك بعــُد حارس الدين...». وهو مــا نجده لدى الماوردي الحقــاً والجويني ثم الغزالي الذي يقــول: «إن الدنيا 
مزرعة اآلخرة وال يتم الدين إال بالدنيا، والملك والدين توأمان؛ فالدين أصل والســلطان حارس، وما ال أصل له فمهدوم وما 
ال حارس له فضائع». عهد أردشير، تحقيق وتقديم إحســان عباس، بيروت: دار صادر، 1967م، ص 53. والغزالي؛ أبو حامد، 

إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، باب: العلم الذي هو فرض كفاية، 17/1.
عبد اللطيف؛ كمال، في تشريح أصول االستبداد، بيروت: دار الطليعة، ط1، 1999م، ص 239.  (3)

الجويني؛ أبو المعالي، الغياثي: غياث األمم في التياث الظلم، تحقيق عبد العظيم الديب، قطر: الشؤون الدينية، ط1400/1هـ ،   (4)
ص 183، فقرة 268.

انظر: الماوردي، األحكام الســلطانية، ص 15 - 16. والجويني، الغياثي، مصدر ســابق، ص 183 وما بعد. وابن جماعة، تحرير   (5)
األحكام، مصدر سابق، ص 65. إال أن ابن جماعة ذكر أن الواجب العاشر هو العدل.
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اإلسالمية والدفاع عنها فقد ورث عن الرسول الســلطتين القضائية والتنفيذية فحسب، أما السلطة 
التشريعية فلم يكن له منها شيء، بل إن سلطته في االجتهاد كانت محدودة»(1).

غير أن الذي حــدث مع قيام الدولة الوطنية الحديثة، ونشــأة القــول بالعلمانية، أنه انفصلت 
الدولة عن الشــرعية، والشرعية هنا كما هي في الفقه اإلسالمي شــرعية دينية تكون فيها السلطة 
محتكمة إلى الشــريعة وصــادرة عنها؛ ويقوم فيها اإلمــام بحفظ الدين وباقــي الواجبات المذكورة 
سابقاً. وبهذا انفصلت السلطة عن الشــريعة، وقام ما سمي «اإلسالم السياسي» ليتولى هذا الشأن، 
فاختلت التصورات واألفعال التي أرساها ما ســمي السياسة الشرعية التي نظمت العالقة بين اإلمام 
والرعية، وحــددت واجباته وحقوقــه، وبيّنت ما يختص به ممــا ال يحق له التدخل فيه من الشــأن 

الديني: أصله وفروعه، كما نجدها لدى الجويني مثًال.
وفي ظــلّ ذلك التنظيم كانــت العالقة بين الفقيــه واإلمام تقوم علــى اختصاصات وتمايز، 
فاإلمام يختص بالشــأن السياســي، يقول الجويني: «ال يختــص به ـ أي الســلطان ـ إال ما يتعلق 
ا ألقيه  بالسياســة»(2). ويوجب على نظام الملك الحاكم في عصره، أن يراجع العلماء فيقول: «وِمم
إلى المجلس السامي وجوب مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر؛ فإنهم قدوة األحكام وأعالم اإلسالم 
وورثة النبوة، وقادة األمة، وســادة الملــة، ومفاتيح الهدى، ومصابيح الدجــى، وهم على الحقيقة 
أصحاب األمر استحقاقاً، وذوو النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم، واقتصاص أمرهم، واالنكفاف 

عن مزاجرهم»(3).
«فحماة الشريعة هم الملوك واألمراء، وحفاظها هم األئمة العلماء»(4)، وإذا كان اإلمام ورث عن 
الرســول الســلطتين القضائية والتنفيذية فحســب، فإن السلطة التشــريعية كانت للفقهاء وحدهم. 
ويقول أحد كبار الفقهاء المعاصرين: «السياســة لها دورها فــي التطبيق، وأما الفقهاء فدورهم في 
التأصيل، وينبغي للفقيه أن يكون هو السيد في هذه األمور، أما الحاكم فهو المنفذ ألصول الشريعة 
وأحكامها»(5). ونحو هذا عند اإلمام الغزالي الذي يقول: «الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق 
التوســط بين الَخلق إذا تنازعوا بحكم الشــهوات، فكان الفقيه معلم الســلطان ومرشــده إلى طرق 

سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا»(6).

شاخت، تراث اإلسالم، مرجع سابق، 121/2.  (1)
الجويني؛ الغياثي، مصدر سابق، ص 238، فقرة 345.  (2)

الجويني؛ الغياثي، ص 379، فقرة 540.  (3)
ابن جماعة، تحرير األحكام، ص 87.  (4)

الزحيلي؛ وهبة، الهدنة والسلم، حلقة برنامج الشريعة والحياة، 2007م:  (5)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/75D48BE0-4762-4F86-89AD-87188178BC73.htm

الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، 17/1.  (6)
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لكن بالتأكيد لم تكن العالقة بين الفقيه والسياســّي على هذا النحو من االســتقرار تاريخيّاً، 
فقد شــهدت فترات اضطراب، ربما بدأ منذ عصر المأمون العباســّي (198 - 218هـ) حيث أمر بلعن 
معاوية على المنابر، وامتحن مــن اختارهم من علماء بغداد في عقيدتهم في القرآن، وهي ما عرفت 
الحقاً بفتنة خلق القرآن. وفــي واقع األمر هذا تدخل من اإلمام في الشــأن الديني، قد تختلف فيه 
األفهام هل يحق لــه أم ال، وإن كان الجويني مثًال يرى أنه «يجب اتبــاع اإلمام قطعاً فيما يراه من 
المجتهدات فيُرتب القتال على أمر مقطوع به، وهو تحريــم مخالفة اإلمام في األمر الذي دعا إليه 
وإن كان أصله مظنوناً...»(1) وهــو يعني هنا اإلمام المجتهد(2)، لكن اإلمــام أحمد بالتأكيد لم يكن 
يرى هذا الرأي، بــل يرفض رأي الخليفة وأن تكون له كلمة في مســألة هي مــن صميم اختصاص 
العلماء، وإال ما بقي في السجن! وإنما يقع الصراع في العالقة أيضاً في المسائل التي ال يختص بها 
اإلمام فيحــاول اجتذابها، فاألمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر ال يختص به، بل هــو موكول إلى 
المســلمين عامة بشــروطه، غير أنه ال بد من اإلقرار بأنه كان للســلطان مداخل عديدة يتيحها له 
الفقه اإلســالمي نفسه أو السياســة الشــرعية على وجه الخصوص، للتدخل في الشأن الديني، من 
خالل جباية الزكاة، أو اختيــار مذهب ونصرته على آخر، أو من خالل عقوبــات التعزير التي أوكل 
أمرها إلى اإلمام وهي عقوبات غير مقدرة شــرعاً، أو من خالل تقريــر المصالح خاصة إذا ضعف 

مبدأ الشورى، أو تم التشاور مع اعتباره معِلماً غير ملِزم، وغير ذلك.
وربما يكون هذا النزاع المبكر في عهد المأمون، هو الذي دفع إلى تقرير ما هو شرعي مما هو 
غير شرعي من شؤون «السياسة» فكتب الفقهاء كتب «السياسة الشرعية» لتوضيح الحقوق والواجبات 

لإلمام والرعية على السواء.
لكن مع كل هذا بقي اإلمام يختص بشؤون السياســة، والفقيه يختص بشؤون الدين، حتى عهد 
اإلصالحية اإلســالمية فــي تونس ومصر، حيــث رأى الفقيه أو اإلصالحي أنه مشــارك في الشــأن 
السياسي وفي إصالحه، في ظل الهجمة االستعمارية، ومحاولة بناء دولة عصرية تقف في وجه ذلك 
الســيل الذي يهدد الوجود والهوية، ويكاد يطيح بالدين. هنا لجــأ الفقيه اإلصالحي إلى المصالح 
والمقاصد لبناء تلك الدولة التي تحمي الوجــود والهوية كليهما، وتصون ضرورات الدين التي جاء 
بها. وقــد تحالف رجال الحكــم ورجال اإلصالح في تونس من أجل ذلك وتم تشــريع المؤسســات 
الحديثة من باب المصالح كما أشــرنا ســابقاً، من أجــل تحقيق اإلصالح الديني والسياســي معاً، 
فحدث الوصل بين الفقه والدولة، لكن ذلك لم يستمر طويًال فسرعان ما انفصل الفقه عن الدولة 

الجويني؛ الغياثي، ص 216 - 217، فقرة 318.  (1)
يقول الجويني بعد أن يوجب على نظام الملك حاكم عصره مراجعة العلماء ألنهم على الحقيقة أصحاب األمر اســتحقاقاً، يقول:   (2)
«وإذا كان صاحب األمر مجتهدًا فهو المتبوع الذي يستتبع الكافَة في اجتهاده وال يتبع». الجويني؛ الغياثي، ص 380، فقرة 540..
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فوجدت النخبة اإلصالحية نفسها معزولة عن الشأن العام الذي استبد به السياسّي لكن هذه المرة 
بمعزل عن الشريعة فاختل الفقه من أساســه، وبقيت المعضلة جاثمة في الفكر اإلسالمي المعاصر 
في كيفية التعاطي مع هذه الدولة الناشــئة، التي ما أمكن االعتراف بشــرعيتها، ونشــأت أطروحة 
الدولة اإلســالمية، وتحولت المشــكلة مع بعض التنظيمات اإلســالمية العنيفة إلــى تكفير الدولة 
ومحاولة الحلول محلها ما يعنــي أن تلك الفئة من الناس رأت من حقها وحدها تولي أمور الشــأن 
العام فحــدث الصدام الذي ال تزال آثاره حتى اآلن قائمة. وإذا كان الفقه ـ كما قلنا ـ ينتظم أفعال 
الناس جميعها، ويحكمها، فإن هذا يصدق أيضاً على الســلطان أو اإلمام في خاصة نفســه، كما أن 
الشريعة الشــاملة تصدق على السياسة والعبادة وسائر المجاالت، ومن هنا فإن الفقه يتناول مسائل 
السياسة، إال أن تعاطيه معها بما هي تدبير الشأن العام خارج عن منهج تعاطيه مع مسائل األفراد، 
ولهذا أوجد الفقهاء اســماً خاّصاً لهذا، سّموه «السياسة الشرعية»، وعرفها ابن نجيم الحنفي بأنها 
«فعل شــيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئــي»(1)، مع أنه قال قبل 
ذلك: «لم أر في كالم مشــايخنا تعريف السياسة». وعماد السياسة الشــرعية عند جمهور الفقهاء 
قائم على المصلحة المرسلة، ولذلك نقل الجويني عن بعضهم قوله: «إن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن 
مناصب السلطنة والوالية ال تســتّد إال على رأي مالك 3 ، وكان يرى االزدياد على مبالغ الحدود 
في التعزيرات، ويســوّغ للوالي أن يقتل في التعزير. ونقل النقلة عنــه أنه قال: لإلمام أن يقتل ثلث 
األمة في اســتصالح ثلثيها»(2)، وقد انتقد الجويني هذا انتقادًا الذعاً قائًال: «وهذا الفن يستهين به 
األغبياء، وهو على الحقيقة تســبٌب إلى مضاّدة ما ابتُعث به سيّد األنبياء». فالجويني شافعي ومذهبه 
أضيق المذاهب في اعتبار المصالح، فقد تقدم أن الشــافعي حصــر االجتهاد في القياس فقط وهو 

المسلك األول من مسالك الفتوى كما أشرنا.

إذًا فكرة المصلحة نفسها، هي جوهر ما ُعرف بالسياســة الشرعية، وحين كان رجال اإلصالح 
هم رجال الدولة توســعت المصالح، ونشأت مقوالت وتطورات وإنتاجات فقهية كثيرة لقضايا العصر 
مدت ســلطان الفقه، ونّمته، في ظل مســلك المصلحة والمقاصد من دون تجاهــل منهجية القياس 
والنص. وعن مسلك المصلحة والمنافع نشــأت مقوالت فقه الواقع، والموازنات واألولويات باالستناد 
لمقوالت ابن القيم والعز بن عبد السالم، والتي أدت إلى نشوء فقه األقليات، وتوسعة دائرة الحالل، 
وغيرها بحكم المنزع الدعوي الذي يهدف إلى نشــر اإلســالم وإعادة الطابع اإلســالمي للحياة مع 

القرضاوي وتيار ما ُيعرف بالوسطية.

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت: دار المعرفة، ط3، 1993م، 76/5.  (1)
الجويني؛ الغياثي، ص 219، فقرة 321. وانظر ما يؤيد أن السياســة الشــرعية عند الفقهاء هي العمل بالمصلحة المرســلة:   (2)

الحصيّن؛ خالد، عالقة مقاصد الشريعة بعلم السياسة الشرعية، ندوة مقاصد الشريعة، ندوة مشار إليها سابقاً، 166/2.
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وفي تقديري أنه أمكن للنهج القياســّي أن يســتمر مــن دون تحديات، وأن ُينتــج ذلك النتاج 
الضخم في ظل تصور يفصل بين المجالين الخاص والعام، تكفل القياس بالمجال الخاص، وتكفلت 
«السياســة الشــرعية» بالمجال العام التي يتوالها اإلمام، مثل شــؤون الجهاد، قال الجويني: «أما 
الجهــاد فموكول إلى اإلمام، ثم يتعين عليه إدامة النظر فيه على ما قدمنا ذكره فيصير أمر الجهاد 
في حقه بمثابة فرائض األعيان؛ والسبب فيه أنه تطوّق أمور المسلمين وصار مع اتحاد شخصه كأنه 
المســلمون بأجمعهم فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد األلوية والبنــود باإلمام وهو نائب عن كافة 

أهل اإلسالم صار قيامه بها على أقصى اإلمكان به كصالته المفروضة التي يقيمها»(1).
باإلضافة إلى وجود حكم فقهي يســمى «فروض الكفاية» يتناول (بعض) مســائل الشأن العام، 
ا ال يتخصص بإقامتها األئمة، بل  التي يقوم بهــا األفراد. يقول الجويني: «معظم فروض الكفايات ِمم
يجب على كافة أهل اإلمكان أال ُيغفلوه وال َيغفلوا عنه، كتجهيز الموتى ودفنهم والصالة عليهم. (...) 

وأما سائر فروض الكفايات فإنها متوزعة على العباد في البالد، وال اختصاص لها باإلمام»(2).

:É¡J’Éμ°TEGh á«°SÉ«°ùdG  ihÉàØdG  IôgÉX ``  kÉ©HGQ

وهكذا فإن العالقة بين الفقه والسياسة في الوعي الفقهي الكالسيكي بقيت محصورة بما سمي 
«السياسة الشرعية» قبل انفصال الســلطة عن الشــريعة، أما بعد ذلك، فإن عمل الفقيه توسع مع 
التحول الذي طرأ على فكرة «النظام الشــامل»، فنشــأت «الفتاوى السياســية» التــي يخاطب بها 
الجمهور، بعيدًا عن السلطة التي ناهضت أو هّمشت الشريعة، والتي اعتمدت مرجعية مفارقة في ظل 
نظام دولي معاصر. هنا حدث اختالل كبير، ففي التاريخ لم يكن الفقيه بحاجة إلى إصدار الفتاوى 
في مجال الشأن العام، وفي مسائل تخص اإلمام، لكن مع غياب اإلمام وفي ظل الصراع معه توسعت 

دائرة عمل الفقيه لتشمل المجال العام الذي يصطرع عليه مع الحاكم المنفصل عن الشريعة.
هذا التحول الجديد أفرز عددًا من المســتجدات، فقد حلت «الفتوى» محل «شــرعية» السلطة 
السياســية، وحلّ الفقيه محل اإلمام (الغائب منذ نشــأة الدولة الحديثة) فــي التعاطي مع المجال 
العام وتقدير المصالــح ومخاطبة الجماهير، ومع تعــدد الفقهاء أو المفتين حــدث اضطراب كان 
اإلمام يحول دونه ويملك ســلطة حمل الناس على أحد تلك االختيارات والمذاهب، بما يضمن وحدة 

الجوينــي؛ الغياثــي، 210، فقرة 307. وقد تصور كمال عبد اللطيف في تشــريح أصول االســتبداد، ص 236، أن العالقة بين   (1)
الفقيه والســلطان عالقة تنازع، قائًال: «إننا أمام قوة تنازع السياسّي في مجاله الخاص، مجال تدبير الشأن العمومي والعام، 
تدبير الخراج والجند والحرب والسالم»، وقد أوضحنا أن كتب السياسة الشرعية تقر بأن هذا من اختصاص اإلمام، وإن كان 

للفقيه فيها مدخل من خالل تقرير أحكام الشرع بناء على النصوص، لكن القرار وتقدير المصالح للسلطان.
الجويني؛ الغياثي، ص 210 ـ فقرة 307 - 308.  (2)
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الصــّف وتآلفه. ومع هذا التعدد اضطــر المفتون إلى إدراجه ضمن االختــالف الفقهي المعهود في 
المذاهب الفقهية مــن دون إدراك الفرق بين فتاوى األفراد وفتاوى المجال العام، أو بين المســائل 
الفرعية من العبادات والمعامالت وبين مسائل السياسة الكلية(1). هذه المتغيرات كلها فرضت إعادة 
تعريف السياسة بالقول: «السياسة اليوم قد أخذت معنى أوسع؛ ألنها لم تعد متعلقة بالحكام فقط، 
وإنما هــي متعلقة بالمجتمع كله بأفراده ومؤسســاته ونقاباتــه وأحزابه»(2)، هذا التوســع في مفهوم 
السياســة، اكتســب معنى جديدًا مع نشأة ما سمي «اإلســالم السياســي» الذي طرح مفهوماً شامًال 
للتدين، ما عاد تديناً فردّياً، وال تديناً عبادّياً قاصرًا فحســب، ولم يعــد مرتبطاً بالتقوى واإليمان 
الوجداني والقلبي فحســب، إنــه أبعد من ذلــك؛ إذ يعني «عملية رســالية تطلب التغيير الشــامل 
(الشخصي واالجتماعي والسياسي والقانوني)، وتتميز بموقف اجتماعي ـ نفسي ـ ثقافي مشّخص: من 

اآلخرين والدولة والمجتمع والعالم بأجمعه»(3).
اإلشكال األساسي هنا في صناعة «الفتوى السياسية» هو أنها تتبنى لغة المسلك القياسي أوالً؛ من 
حيث بناء األحكام الصارمة، وترتيب اإلثم والثواب، وإضافة فروض جديدة على المسلم في مجال الشأن 
العام، حيث تصبح المشــاركة في االنتخابات البرلمانية العراقية في ظل وجود االحتالل فريضة شرعية 
مثــًال (القرضــاوي 11 - 12 - 2005، والقره داغــي 13 - 12 - 2005)، إلى غير ذلك مــن فتاوى وجوب 
المقاطعة االقتصادية وغيرها، وهذه كلها فروض وواجبات شــرعية بحســب تلك الفتاوى تنهض بموازاة 
الدولة الوطنية، ومع فراغ منصب اإلمام (الخليفة) الذي تحاول أن تشــغل مكانه، بالفتوى إن لم يمكن 

ا يستلزمه واجب البيان الشرعي بحسب أصحاب تلك الفتاوى. بالسلطة وذلك أضعف اإليمان، َوِمـم
لكــن تحليل هذه الفتاوى ومنطقها القانوني الصارم، يوقع في مشــكالت فقهية، ال تقتصر على 
تعددها واضطرابها في مسائل الشــأن العام التي تتطلب قرارًا موحدًا فحسب، بل تطرح تساؤالً عن 
موقف الشريعة اإلسالمية نفســها من زيادة الفروض الشرعية، وتالياً تطرح ما موقع هذا المفتي أو 
ذاك من كون فتواه «توقيعاً عن رب العالمين» كما يعتبرها العلماء وابن القيم على وجه الخصوص، 

يقول فيصل مولوي: «هل اتفقت آراء العلماء جميعاً على حكم اهللا في مســألة من مســائل الفقه الفرعية؟ لم يحصل هذا على   (1)
اإلطالق، كما أنه لم يحصل في مسائل العبادات الفرعية والمعامالت واألحوال الشخصية، من الطبيعي أال يحصل في المسائل 

السياسية وال يضر». فيصل مولوي، الفتوى والسياسة، حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة، 2006م:
http: //www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=369055

فيصل مولوي، المرجع الســابق. وكذلك قال الشــيخ القرضاوي معلقاً على اعتبار الحنفية السياســة تتعلــق بجانب العقوبات   (2)
والتأديب فقط، قال: «الذي أرجحه أن السياسة أعم من التعزير؛ فهي تدخل في أكثر من مجال في شؤون العادات والمعامالت 
من اإلدارة واالقتصاد والســلم والحرب والعالقات االجتماعية والدســتورية والدولية وغيرها». القرضاوي، الدين والسياســة، 

مرجع مشار إليه سابقاً.
جدعان؛ فهمي، في الخالص النهائي: مقال في وعود اإلسالميين والعلمانيين والليبراليين، األردن: دار الشروق، ط2007/1م،   (3)

ص 317.
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ثم ما حكم مخالف تلك الفريضة الجديدة شــرعاً؟ وهل يملك المفتي بناءً على تقديره (الشخصي) 
للمصالح التي بنى عليها الفتوى الشرعية ترتيب اإلثم الشرعي على مخالف تلك الفريضة من دون 

وجود نصوص وحي تتناول ذلك أو تنص عليه؟
هذه أســئلة جديرة بالتأمل والبحث المتأنــي، بعيدًا عن «تكييفات» بعــض المفتين التي تقول 
مثًال: «من المرونة أن تكون هنــاك عدة آراء بعدد المفتين أو العلماء أو المراجع، وكلهم يعتبر أنه 
يقدم حكماً شــرعيّاً هو حكم اهللا في هذه المســألة، واألمة تتقبل هذا الحكم أو ذاك وتمضي به، 
وأي حكم تقبلته األمة طالما أنه صادر عن دليل شــرعي معتمد فهو إن شــاء اهللا حكم مقبول عند 
اهللا 8 »(1). فضًال على أن هناك خلطاً بين الحكم الشرعي الثابت والكلي والفتوى التي هي جزئية 

ويمكن أن تتغير.
والدخــول في مناقشــة منطق الفتاوى السياســية يكشــف عن إشــكاالت عدة، خاصــة إذا ما 
اســتحضرنا متغيرات الواقع الحديث الذي نشــأت فيه علوم جديدة، وأدوار فكرية واجتماعية عديدة 
بات الفقيــه واحدًا منها وليس معظمها أو يشــغل المركز فيها، فمع نشــأة الفكــر الحديث، برزت 
مصطلحات ومفاهيم جديدة على المنظومة اإلســالمية، كالمثقف، والمفكر، والسياسي، وغير ذلك. 
وبقي الفقيــه تحديدًا ينظر بعين الريبــة إلى ثالثة مصطلحات على وجــه الخصوص هي: المفكر، 
والمثقف، والداعية، إال أن مشــكلته مع المفكر بقيت أكثر بروزًا وحضورًا، فهو ينازعه في مركزيته 
بوصفــه نواة للعلــوم الدينية، ومصــدر األحكام الشــرعية، فـ«المفتــي قائم مقام النبــي»، بتعبير 
الشــاطبي، بل هو «موّقع عن رب العالميــن» بتعبير ابن القيم، ولهذا حــَرص د. البوطي في مقدمة 
كتابه «الجهاد» على أن ينبه الناس إلى الفرق الشاسع بين الفقيه والمفكر، ذلك الذي هو بعيد عن 
أحــكام اهللا (وهي الفقه بطبيعة الحال)، ونحو هذا نجده عنــد د. القرضاوي الذي اعتبر أن المفكر 

هو الذي ينطلق من منطلقات فلسفية قد تكون غير شرعية.
السمة األساســية في الفقه وعمل الفقيه هي الضبط والتقنين (ليس بمعناه القانوني)، ففضًال 
على مركزية الفقه ومرجعية الفقيه بحسب التاريخ اإلسالمي، فإن هذه السمة األساسية التي يختلف 
فيها المفكــر وفكره، والسياســي وعمله، عن الفقيه، ففي حين تشــكل النصــوص مرجعية الفقيه، 
فينطلــق من النّص لتنزيلــه على الواقع، أو من الواقــع للبحث له عن حل في النــص، فإن المفكر 
ينطلق أساســاً من الواقع أو من وقائع التاريخ، تاريخ األحداث واألفراد واألفكار، والمفكر اإلسالمي 
يضم إلى ذلك مرجعية الوحي على ســعتها، فنصوص الفقهاء التي شــكلت مرجعيات وسيطة للفقيه 

المعاصر، قد ال تعني المفكر، فقد يتجاوزها إلى ما يجده أقوى وأكثر مصداقية وواقعية.

مولوي، مرجع مشار إليه سابقاً.  (1)
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وفي ما يخص الشأن السياســّي، فقد كان هذا من اختصاص اإلمام، أو الخليفة، فحتى الجهاد 
كان موكوالً أمره إلى اإلمام واجتهاده(1)، ويلــزم الرعيَة طاعته فيما يراه من ذلك. هذا ما صّرح به 
جمهور الفقهاء؛ وقالوا: إنه أعلم بكثرة العدو وقلّتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن ُيرجع إلى 

رأيه؛ ألنه أحوط للمسلمين.

لكن كما نشأ االنفصال بين الدين والدولة، نشأ االنقسام بين الفقيه والسياسي في ظل الدولة 
الحديثة، ولكون السياســي في الغالب درس السياســة بمفهومها الغربــي، والفقيه لم يدرس إال ما 
يسمى السياسة الشــرعية، فإن ذلك االنقسام بين الدين والسياســة، انتقل إلى الفقيه والسياسي؛ 
ركني الثنائية األولى، ومن هنــا تختلف طبيعة تعاطي كلّ منهما مع األحــداث، وتقديره لها، بل إن 
األمر مع الفقيه يزيد على ذلك. فالسياسة الشرعية ـ قبل أن تهيمن عليها النزعة الفقهية القانونية ـ 
هي بحســب قول ابن عقيل الحنبلي: «السياســة ما كان فعًال يكون معه النــاس أقرب إلى الصالح، 
وأبعد عن الفســاد، وإن لم يضعه الرسول، وال نزل به وحي. فإن أردت بقولك: (إال ما وافق الشرع) 
أي لم يخالــف ما نطق به الشــرع؛ فصحيح. وإن أردت: ال سياســة ِإال ما نطق به الشــرع: فغلط، 

وتغليط للصحابة»(2).

وفي هذا ما َيُدل ألمرين: األَول: أن السياسة بهذا المعنى هي أقرب إلى عمل السياسي الحالي، 
وليس إلى عمــل الفقيه الذي يدور فــي فلك األحكام الخمســة التكليفية، فالسياســة بهذا المعنى 
لصيقة بالفكر ومنهجيته، والثاني: أن فكرة المصلحة ومتعلقاتها هي جوهر فكرة المقاصد الشرعية، 
والتي توســعت ونِضجت في رحم السياسة الشــرعية، مع كتاب «الغياثي» لإلمام الجويني، وهي لم 
تستقل ِإال بعد أن انفصلت عن باب «القياس» الفقهي، والذي هو جوهر عمل الفقيه في المستجدات. 
وفي هذا إشــارة إلى التباين بين النزعتين: الفقهية والفكرية، وتفســيٌر لماذا يصّر الفقهاء ـ على 
الدوام ـ على أن مقاصد الشــريعة إنمــا يقتصر دورها على مجرد «الكشــف» عــن ِحكمة األحكام 

الفقهية المقررة سلفاً، وال تصلح دليًال شرعيّاً.

وإذا كان الفقه ـ في معظمه ـ يخاطب الشــخصية الطبيعية (األفراد)، كما الحظ د. علي جمعة، 
وكان الفقهاء خّصوا اإلماَم (الخليفة) بالرأي في مســائل الجهاد والقضايــا الكبرى، فإن االنفصال 
بين الديــن والدولة، وانهيار ما بني على ذلــك من اختصاصات كانت تتوزع على مؤسســتين، جعل 
كثيرًا من الفقهاء يدخلون مساحة القضايا الكبرى والشأن العام (وهي قضايا سياسية) ويفتون فيها 
وفق منهجيتهم القانونية التي غلبت عليها مخاطبة الشخصية الطبيعية (األفراد) من دون إدراك كاٍف 

انظر: الجويني؛ الغياثي، ص 210، فقرة 307.  (1)
ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، القاهرة: السنة المحمدية، ص 13 - 15.  (2)
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بالتبعات والمتغيرات التي تنشأ عن هذا، سواء لجهة المستقِبل للفتوى أم لجهة بناء الفتوى نفسها. 
وهنا تأتي مقولة «فتاوى األمة» التي طرحها البعض(1) وحاول التنظير لها لتسد ذلك الفراغ الناشئ.

هذا التداخل بين الفقه والسياسة في عمل الفقيه، في سياق تفكك المنظومة القديمة التقليدية، 
التــي كانت تنّظم تلك العالقات واالختصاصات، ســاهم في إذكائه ما ســمي «فقــه الواقع»، الذي 
ال نجد له ضبطاً منهجيّاً محكماً، ليبقى لكل شخص تقدير ما يراه واقعاً، ومن المفارقة أنه تأسس 
هــذا الفقه اعتمادًا على مقوالت فقهيــة متأخرة، أبرزها مقوالت ابن القيم نفســه صاحب المنهجية 

النصية.
فلو مضينا مع هذا، ســنجد أن المفكر هو أكثر إدراكاً للواقع من فقيه اليوم نفسه في كثير من 
األحيان، ِلما سبق شرحه من منهجية ُكلّ منهما، غير أننا نجد العكس، فالسلفيون بادروا بالسخرية 
من «فقه الواقع»، والتقليديون ســخروا من «المفكر»، أما الســلفيون فرأوا في فقــه الواقع تجاوزًا 
للمنهجية النصية، وأما التقليديون فرأوا أن المفكر يتجاوز المنهجية نفســها وينازعهم في مركزية 

الفقه ألجل مخاطبة الشخصية االعتبارية (المجتمع واألمة).
وفي الواقع هناك فئة وســيطة تخلط بين عمل الفقيه والمفكر، فتستعمل لغة الفقهاء في قضايا 
ي لقضايا كبرى لم يعتد الفقه التقليدي التنظير لها؛ لكونه ـ في  ال تحتمل ذلك، في محاولة التصد

معظمه ـ كان يخاطب الشخصية الطبيعية (األفراد) أوالً، ولمنهجيته القانونية الصارمة ثانياً.
والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات.

د. ســيف الدين عبد الفتاح، مدخل لفهم فتاوى األمة، ضمن: أمتي في العالم: حولية قضايا العالم اإلسالمي، القاهرة: مركز   (1)
الحضارة للدراسات السياسية، ط 2003م، عدد5، 535/1.
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بوالية السيب، سلطنة ُعمان

ة، وشــهابها الذي يزيل عنها كلّ غمة، ونصلي ونسلم  الحمد هللا الذي جعل أحمد أعلم هذه األم
على الحبيب المصطفى، وعلى آله وأصحابه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم واقتفى.

ا بعد؛ فــإن العلماء على مــّر العصور وتعاقب الدهــور، كانوا نبراس األمة في جميع شــؤون  أم
حياتهــا، والنور الوقاد في كل مــا يهمها في دنياهــا وأخراها؛ فلذلك كانت تــدّون أحوالهم وينقل 
كالمهم، وال ســيما فتاواهم في نوازل الناس من أحداث مســتجدة وقضايا مســتحدثة، ومن هؤالء 
العالم المحقق الشــيخ سعيد بن خلفان الخليلي، الذي كان مدار الفتوى وقطب الرحى في عصره. 

ونسأل اهللا التوفيق والسداد في هذا البحث المختصر عن المحقق الخليلي واجتهاده بالفتوى.

:» p∏«∏îdG ¿ÉØ∏N øH ó«©°S ï«°ûdÉH ∞jô©àdG  ``  k’hCG

الشــيخ ســعيد بن خلفان الخليلي من أقطاب ُعمان ورجاالتها على مر التاريــخ، وكان فريد عصره 
ووحيد زمانه، وِبما أن المنهجية العلمية تقتضي أن نقف لنعرف بالشــيخ الخليلي َوِإال فهو أشهر من أن 
فه نحن، وربَما يشفع لنا وقفتنا هذه أن هذا العصر أصبح فيه رواد الحضارة اإلسالمية من الصحابة  نعر
والتابعين قد خفيت سيرتهم على أبناء هذا الزمان، فكيف بغيرهم من رجال العلم والفكر، وسوف نسلك 
سبيل االختصار في التعريف بالشيخ الخليلي، ومن أراد التوّسع في التعّرف على هذه الشخصية العظيمة 

فليرجع إلى المراجع التي نعتمد عليها في تعريفنا به، ولنا في هذا المطلب المباحث التالية:

اسمـه ونسبـه:
ســعيد بن خلفان بــن أحمد بــن صالح بن يحيى بــن أحمد بــن عامر بن ناصر بــن عامر بن 
د ابن اإلمــام الخليل بن  بوســالم بن أحمد، من نســل اإلمام الخليل بن عبد اهللا بــن عمر بن محم
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شاذان ابن اإلمام الصلت بن مالك بن بلعرب الخروصي، نسبه إلى خروص بن شاري بن اليحمد بن 
عبد اهللا وعبد اهللا من ســاللة نصر بن زهران بن كعب بن حارث بــن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن 
نصر بن أزد بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(1). والظاهر 
أن هناك بونا من الزمن بين الخليل بن شاذان والصلت بن مالك، وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى 
أن يقولوا إن الخليل بن شاذان يأتي بعده، كذلك الخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك(2). والمحقق 
الخليلي من أسرة عريقة أسرة إمامة، إمامة في العلم وإمامة في الحكم، ففي ساللته نجد ثالثة من 

األئمة:
ر باإلمامة  الصلت بن مالك الذي بويع باإلمامة بعد اإلمام المهنا بن جيفر سنة 273هـ ، وقد عم

ما لم يعمر غيره من أئمة ُعمان(3).
الخليل بن شــاذان، وهو إمام جليل عقدت له اإلمامة ســنة 407هـ ، وكانت ســيرته حسنة في 

الرعية(4).
الخليل بــن عبد اهللا، من ذريــة اإلمام الجليــل الخليل بن شــاذان كانت بيعته بنــزوى، وقاتل 

النباهنة فيها واستولى عليها(5).
ويقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي في هذا الفرع الذي ينتمي إلى هذه الدوحة الكريمة:

فناف عـــن فنن اْلَمجـــد الـمنيفاتوفرع نمتـــه إلـى العليـــاء دوحـتـه
كانـــت مـنـابتـه إذا  زكـيــــاتوالفرع يزكـــو  بـجــراثيــــم  تعلـقـــت 
األنام فقد إن ســـاد  ســـادات(6)ال غرو ال بدع  خـيـر  جـــدود  تقدمتـــه 

مـولـده:
اختلف في تحديد تاريخ مولد المحقق الخليلي لثالثة أقوال:

د بن عبد اهللا السالمي: نهضة األعيان بحرية ُعمان، مطابع دار الكتاب العربي، مصر ـ القاهرة، ص 377. ُمـَحم  (1)
يراجع: أحمد بن ســعود السيابي، سعيد بن خلفان الخليلي وأثره وعلمه (تسجيل فيديو) مسقط، جامعة السلطان قابوس بمركز   (2)
مة ســعيد بن خلفان الخليلي وفكره)، ص 111، من كتاب  تقنيات التعليم. ومبارك الراشــدي: القراءة السادسة (الشــيخ العال
المنتدى األدبي، قراءات في فكر الخليلي، مسقط وزارة التراث، ط1414/1 هـ1994م. وسليمان بن خلف الخروصي، مالمح من 

التاريخ الُعماني، مكتبة الضامري، مسقط.
انظر: دليل أعالم ُعمان، إشــراف محمد بن الزبير، جامعة السلطان قابوس، مكتبة لبنان، ص 96. وابن زريق، الشعاع الشائع   (3)

باللمعان في ذكر أئمة ُعمان، وزارة التراث والثقافة، 1405هـ/ 1984م، ص 48.
راجع: دليل أعالم ُعمان، 59. وابن زريق، الشعاع الشائع، ص 67.  (4)

دليل أعالم ُعمان، ص 59.  (5)
خلفان بن جميل السيابي، بهجة المجالس، وزارة التراث، مسقط، ط1409/2هـ ، ص 257.  (6)
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د بن نور الدين السالمي قال: بأن والدته كانت عام 1236 هـ(1). ـ  1 أبو بشير محم
أما المؤرخ الخصيبي: قال بأنه ولد بتاريخ 1226 هـ(2). ـ  2
واألرجح هو قول الشــيخ أحمد الخليلي وقول الشيخ سعيد القنوبي: ولد بتاريخ 1231 هـ(3).  ـ  3

وذلك بناء على أنه توفي وعمره 57 عاماً.

نشـأتـــه:
 فق المصــادر على أن مولده كان ببوشــر، والتي هــي اآلن من أعمال محافظة مســقط، َوِإالتت
فاألصل أن أجداده األقدمين كانوا باألصل من بهــالء، ومن ثم طردهم بعض البغاة إلى إزكي حيث 

دارت بينهم وقائع اضطروا للنزوح منها إلى بوشر واالستقرار فيها(4).
والمحقق الخليلي توفي عنه والده وهو صغير(5)، فنشأ في كنف جده أحمد بن صالح الذي اهتم 
به وأحسن تربيته. ففي بوشر نشــأ هذا العمالق ورضع لبان المجد، وســلك طريق العلم والسؤدد، 
وفي منشــأه األَول بدأ دراســته للقرآن الكريم حفظاً وتالوة(6)، هذا الكتاب العزيز نجده يفجر في 

الشيخ ينابيع المعرفة وخزائن العلم وطاقات اليقين.
وبعد وفاة أبيه تزوجت أمه ببوشــر بني عمران وكان 5 يذهب يومياً ليسلم عليها(7)، ثم انتقل 
لمســقط لطلب العلم بها على يد مشايخ أجالء ســنأتي على ذكرهم، وبعد أن تبحر في العلم انتقل 
للعيش في سمائل وقام بواجبه فيها خير قيام فنشر العلم والتف إليه الطالب وأمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر وصار يتنقل بين بوشر وسمائل، ففي الصيف أكثر ما يكون بسمائل وفي الشتاء ببوشر(8).

وكذلك ســكن فترة من الزمن بالرســتاق ومســقط، وذلك فرضه عليه الدور السياســي الذي 
اضطلع بالقيام به حيث كان ذلك الدور على فترتين:

السالمي، نهضة األعيان، ص 381.  (1)
محمد بن راشد الخصيبي، شقائق النعمان، وزارة التراث، مسقط، 1984، ج 233/2.  (2)

د بن سعيد المعمري، مقدمة تحقيق كتاب إغاثة الملهوف في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمحقق الخليلي، رسالة  ُمـَحم  (3)
بكالوريوس، معهد العلوم الشرعية، 1996، غير منشورة، ص 32.

يراجع: شريفة اليحيائية، شعر سعيد بن خلفان الخليلي، دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، 1995، غير   (4)
منشورة، ص 15 - 16.

السالمي. نهضة األعيان، ص 381.  (5)
الراشــدي، الشــيخ ســعيد بن خلفان وفكره، من كتاب المنتدى األدبــي: قراءات في فكــر الخليلي، مســقط، وزارة التراث،   (6)

ط1414/1هـ/ـ1994م، ص 115.
أحمد بن سعود الســيابي، سعيد بن خلفان الخليلي وأثره وعلمه (تسجيل فيديو) مسقط، جامعة السلطان قابوس بمركز تقنيات   (7)

مة سعيد بن خلفان الخليلي وفكره)، ص 111. التعليم. ومبارك الراشدي القراءة السادسة (الشيخ العال
الراشدي، قراءات في فكر الخليلي، (الورقة السادسة)، ص 115.  (8)
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الفترة األولى: بالرســتاق وصحار ومــا حولهما حينما دعــاه إليها الســيد حمود بن عزان بن 
قيس ابن اإلمام أحمد بن ســعيد البوســعيدي، ألجل أن يقــوم بواجب األمر بالمعــروف والنهي عن 
د بن سلطان البطاشي، ثُم ما لبث السيد  المنكر بنظام يشــبه نظام الحسبة، وكان معه الشيخ محم

أن انقلب على المشايخ وأخرجهم من بالده، عاد بعدها الشيخ الخليلي ِإلَى بوشر(1).
الفترة الثانية: وهي فترة يظهر فيها الدور السياســي والقيادي الكبير الــذي قام به المحقق 
الخليلي، في بعث اإلمامة من جديد والرغبة في تحكيم شــرع اهللا حيث نصب اإلمام عزان بن قيس 
د بن سليم الغاربي  البوسعيدي إماماً على ُعمان، هو ومجموعة من المشايخ األجالء منهم الشيخ محم
وصالح بــن علي الحارثي، واســتمرت إمامته ســنتين وأربعة أشــهر (1869 - 1871م) وكان المحقق 
الخليلي رجل الدولة األَول في هذه الدولة الفتية، حيث استطاع توحيد ُعمان وطرد الغزاة الطامعين، 

وخالل هذه الفترة اتخذ منزال بمسقط التي كانت عاصمة للدولة في ذلك الحين(2).

حياتـه العلميـة:
بعد أن نشأ الشيخ نشأة قرآنية تاقت نفسه للعلوم األخرى، فانتقل ِإلَى بلدة سيبا ببوشر للدراسة 

على يد الشيخ سعيد بن عامر بن خلف الطيواني فتعلم على يديه مبادئ العربية وعلوم الشريعة(3).
ولقد اعتنى هذا الشــيخ عناية فائقة بالخليلي، حيث يروى أَنهُ افتقــده فترة من الوقت، فذهب 
ألمه يســألها عن ســبب انقطاعه، فذهبت األم بدورها البنها فأخذت تلومه وتقرعه على تأخره عن 
شيخه، فذهب بعد ذلك لشــيخه وهو يحمل باكورة إنتاجه العلمي وهي ألفية في فن الصرف شرحها 

بعد ذلك(4).
عت مداركه رغب في االستزادة من العلم؛ انتقل إلى مسقط، وهناك التقى بعالمين من  ا توس َفلَم

علماء ذلك العصر، وهما:
األَول: الشــيخ ناصر بــن أبي نبهــان جاعد بن خميــس الخروصي وهــو يتصل نســبه باإلمام 
الخليل بن شاذان بن الخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك بن بلعرب الخروصي. ولقد ولد الشيخ 
ببلدة الِعليا (بكســر العين) مــن وادي بني خروص ســنة 1192هـ ، وقد تلقى العلــم على يد والده 
مة الكبير أبي نبهان جاعد بن خميس المسمى (العالم الرباني والسيد الرئيس)(5)، ولقد عانى  العال

يراجع: أحمد بن سعود السيابي، مرجع سابق.  (1)
انظر: محمد السالمي، نهضة األعيان، ص 387. والسالمي، تحفة األعيان، 2/ 259.  (2)

الراشدي، الشيخ سعيد بن خلفان وفكره، ص 115.  (3)
الشيخ أحمد الخليلي، قراءات في فكر الخليلي (الورقة األولى)، ص 13.  (4)

الراشدي، الشيخ سعيد بن خلفان وفكره، ص 119.  (5)
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كثيرًا من شــظف العيش وعدم االســتقرار، وابتلي بأهل زمانه لقيامه باألمــر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، ولقد عاش سنة كاملة بعالية نزوى ال طعام له ِإال الخبز اليابس مع القاشع والليمون، وقد 

قال الشيخ ناصر عن تلك الفترة:
قـوتـنـا لغالــــب  وقـاشــــعمعيشـــتنا خبـــز  ومـلـح  وليمـــون  ومـــاء 
والتقى الجسم  قـانـعفإن حصلت مع صحة  بما هــــو  فيا حبـــذا هـــذا 

ا علم عنه حاكم ُعمان بعصره الســيد ســعيد بن سلطان البوســعيدي؛ قربه وأحسن وفادته  َولَـم
واستقدمه لمسقط ومن ثم سافر معه لزنجبار وتوفي بها سنة 1263هـ.

وكان للشــيخ ناصر باع طويل في علوم الشــريعة الغراء، وأصبح شــيخ زمانه(1)، وقد تلقى منه 
الشيخ سعيد بن خلفان أصول الدين وأصول الفقه بتوسع، والفقه بأبوابه المختلفة، وكذلك فقد تأثر 
بمدرسته السلوكية، فالشيخ ناصر راسخ القدم في علمي الشريعة والحقيقة، وله مؤلفات كثيرة تفوق 

العشرين مؤلفاً.
ولقد عرض المحقّق الخليلي ألفيته (مقاليد التصريف) على الشيخ ناصر، فأعجب بها وأمره أن 
 يثبت عليها شــرحاً مختصرًا، حيث يقول الخليلي في مقدمة كتابــه (مقاليد التصريف): «...فقد من
ا اطلع على نظمها  يتها (مقاليد التصريف)، َولَـم بألفية مغنية في هذا الفن الشــريف، ســم اهللا علي
د  العالــم الرباني والبحــر النوراني وحيد دهــره بال ُممانعــة، وفريد عصره بال منازعــة، أبو محم
مة المولوي الولي أبــي نبهان جاعد بن خميس الخليلــي الخروصي أمرني أن أثبت  ناصر ابن العال
عليها شــرحاً لطيفاً مختصرًا...»(2)، والذي يظهر أن تأليفه لمقاليد التصريــف كان باكورة إنتاجه 
العلمي، حيث ابتدأ تأليفه وعمره 16 سنة، ولقد ذكر كتابه مقاليد التصريف ما يقارب العشر مرات 
في كتابه (مظهر الخافي) الذي انتهى من تأليفه وعمره إحدى وعشــرون ســنة، كما يظهر ذلك من 
مخطوطة (مظهر الخافي) (مخطوطة مصورة بقاعة ُعمان بمكتبة جامعة الســلطان قابوس) التي أثبت 
فيها المحقّــق الخليلي أنه انتهى من تأليفــه للكتاب في 23 من ذي القعدة ســنة 1257هـ، ـ وعلى 
أســاس أَنهُ ولد عام 1236هـ فيكون عمره 21 سنة، ثُم توالت بعد ذلك مؤلفاته في العربية والفلك 

والسلوك وأصول الدين والفقه.
د البســط الذي كان قاضيا ِبمســقط ومطرح، وأصله من نخل  والشــيخ الثاني: حماد بن محم

بجنوب الباطنة، ومنه أخذ علوم العربية(3).

انظر: السالمي، نهضة األعيان، ص 387. والسالمي: تحفة األعيان، ج 259/2.  (1)
الشيخ أحمد الخليلي، فقيهاً ومحققاً، ص 14، (ضمن كتاب قراءات في فكر الخليلي).  (2)

أحمد السيابي (مرجع سابق).  (3)
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ا ظهر لهذا الشيخ نبوغ تلميذه طلب منه نظم كتاب («الكافي في علمي العروض والقوافي) َولَـم
ا عرض عليه النظم طلب منه أن يثبت عليه شــرحاً مختصرًا، ففعل وســماه:  للخواص البغدادي، َفلَم
(مظهر الخافي المضمن الكافي في علمي العروض والقوافي)، وقد بين الخليلي ســبب تأليفه لهذا 
الكتاب في مقدمة كتابه بقوله: «التمس مني من كنت ربيط أسباب إحسانه، وغدوت مستمسكا بأوتاد 

فضله وامتنانه، ذلك الشيخ الفصيح الكامل الذي عناه وصح باسمه هذا األديب القائل:
البـســــط لبني  نعمة  اهللا  ـــــى بـــــهـــــا حـــــمـــــادبســـط  كــــان األول
المولى نعمـــة  وأولــــــى بـالنعـمـــة الـحــمـــــادفهـــو ال زال حامد 

فهــو الذي تحكم علي بــأن أنظم له كتاب (الكافي فــي علمي العروض والقوافــي)، وهو كتاب 
حجمه لطيــف مع أَنهُ شــريف، أنشــأه أبو العباس بن شــعيب أحمد الشــهير بالخــواص فالتزمت 

إجابته...»(1).
لعت على مسألة فقهية  النزر القليل، لكن اط اد هذا ِإال والمصادر ال تذكر شيئاً عن الشــيخ حم
د بن أحمد البوســعيدي  واحــدة فقط في مخطوطــة أجوبة الخليلــي (رقم 60أ) بمكتبة الســيد محم

اد البسط وملكة الترجيح التي تمكن منها. بالسيب، والمسألة تظهر فيها الملكة الفقهية للشيخ حم
وبعد فترة الطلب توجه الشــيخ للعطــاء فوفد إليه الطالب من ُكلّ مــكان وقصدوه فتخرج على 
يديه طالب كثيرون وردوا منهله العذب، فقام بالتدريس أوالً في بوشــر ثُم انتقل لسمائل وأّسس بها 
مدرســة فكان ذلك ســببا لكثرة من تخرج عنده، ولقد أنفق الكثير من ماله على طالبه حيث كان 
شــديدا في اختبار من يفد عليه فال يقبل إال من عرف أن له رغبة أكيدة فــي طلب العلم؛ فأنتجت 

مدرسته الكثير من أساطين الفقه واألدب والقلم والسيف، نذكر منهم:
الشيخ األمير صالح بن علي الحارثي. ـ  1
د بن خميس السيفي ـ  2 مة محم العال
الشيخ األديب أبو وسيم خميس بن سليم اإلزكوي. ـ  3
الشيخ القاضي سالم بن عديم الرواحي. ـ  4
اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي. ـ  5
مة األديب جمعة بن خصيف الهنائي. ـ  6 الشيخ العال
الشيخ عمرو بن عدي البطاشي. ـ  7

مقدمة تحقيق لطايف الحكم في صدقات النعم للشيخ سعيد الخليلي وتحقيق سلطان بن خميس الناعبي، مكتبة الجيل الواعد،   (1)
مسقط، ص 32 - 33، نقًال من مخطوطة من وزارة التراث، رقم 2515.
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الشيخ حمد بن سليمان اليحمدي. ـ  8
الشيخ سعيد بن ناصر الكندي. ـ  9

إنتاجه العلمي:
نكتفي بذكرها باإلجمال من غير تفصيل لها:

مقاليد التصريف في فن الصرف، ثالثة أجزاء مطبوع من غير تحقيق. ـ  1
مظهر الخافي في نظم الكافي في علمي العروض والقوافي «مخطوطة». ـ  2
سمط الجوهر الرفيع في فن البديع «مخطوطة». ـ  3
فتح الدوائر، منظومة في العروض «مخطوطة». ـ  4
كرســي أصول الدين في الوالية للمؤمنيــن والبراءة من الكافرين، قــام بتحقيقه: خليفة  ـ  5

البوسعيدي (يوجد بقاعة ُعمان بمكتبة جامعة السلطان قابوس) ولم ُينشر.
إغاثة الملهوف في األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويســمى كذلك إغاثة الملهوف  ـ  6

د بن ســعيد  بالســيف المذكر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قام بتحقيقه محم
المعمــري، ويوجد بمعهد العلوم الشــرعية ولم ينشــر، وحققه الشــيخ صالح بن ســليم 

الربخي، وموجودة بقاعة ُعمان بجامعة السلطان قابوس ولم ينشر.
لطايف الحكم في صدقات النعم، في زكاة األنعام، محقق ومطبوع. ـ  7
د الرحبي (بمعهد العلوم الشرعية) ولم تنشر. ـ  8 رسالة في الجهاد وأحكامه، حققها محم
النواميس الرحمانية في تسهيل الطريق إلى العلوم الربانية، مصور ومنشور وعني بنشره  ـ  9

د بن أحمد البوسعيدي. مكتب السيد محم
عسجدة المسكين شرح القصيدة السليمانية للشيخ أحمد بن مانع بن سليمان العقري، في  ـ  10

د بن أحمد البوسعيدي(1). الفلك والمنازل، مطبوع، وعنى بطبعه مكتب السيد محم
د الذهلي (ِبمعهد العلوم الشرعية)  ـ  11 قه محمكتاب التيسير في شيء من النحو اليســير، حق

ولم ينشر.

بعض الباحثين نسب بعض المؤلفات للمحقق الخليلي وهي ليست له كالباحث د. إبراهيم الدسوقي في القراءة الثانية (مقاليد   (1)
التصريف دراســة مقارنة) من كتاب قراءات في فكر الخليلي، ص 32، ذكر من كتب المحقق الخليلي كتاب اإلنفاق ركيزة من 
ركائز اإليمان وكتاب جواهر التفســير وكتاب الحق الدامغ وهي كتب لســماحة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي وليست للمحقق 
ســعيد بن خلفان الخليلي، وكذلك نجد الباحث ســلطان بن خميس الناعبي في مقدمة تحقيقه لكتاب لطايف الحكم، ص 48، 
ذكر أن له مختصرًا في الفقه بدار المخطوطات بوزارة التراث تحت رقم «1479» والرقم الخاص «ب 192»، والواقع أنه ليس 

َوِإنَما هو كتاب يشتمل على كتاب لطايف الحكم ورسالة الرد على المنذري ومسائل متفرقة. كذلك 
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تمهيد قواعد اإليمان وتقييد شوارد مسائل األحكام واألديان، طبع وزارة التراث في 12 جزءًا. ـ  12
رسالة أخذ الخراج من الساحل، طبع من دون تحقيق. ـ  13
رسالة في الرد على المنذري وهي موجودة ضمن كتاب التمهيد. ـ  14
رسالة في االنتصار للزمخشري (ذكرها الراشدي ضمن كتاب قراءات في فكر الخليلي). ـ  15
د بــن أحمد  ـ  16 رســالة في علــم التجويــد، مخطوطة بــوزارة التــراث ومكتبة الســيد محم

البوسعيدي.
ديوان شعري مطبوع جمعه وحققه عادل المطاعني. ـ  17
أجوبة الخليلي وأجوبة المسائل، وهي َمجموعة كتب متفرقة مخطوطة تحمل هذا االسم في  ـ  18

د بن أحمد، ومكتبة التراث، وأغلبها يحتوي بعض كتب ورسائل الشيخ  مكتبة الســيد محم
المذكورة سابقاً، وبعض المسائل التي في غالبها تكرار لما في كتاب التمهيد.

وفـاتـــه:
توفي الشــيخ الخليلي في شهر ذي القعدة 1287هـ بمســقط(1)، بعد حياة قضاها في العلم والعمل 
ورفعة هذا الدين، والراجح أن عمره كان 57 سنة حين وافته المنية ƒ وأرضاه وأسكنه فسيح جناته.

:º«gÉØªdG ójóëJ ``  kÉ«fÉK

1 ـ االجتهاد:
في اللغة: االجتهاد مأخــوذ من الجهد بفتح الجيم أو ضّمها ويعني: الطاقة، وورد في اللســان 
البــن منظور: الجهد الطاقة وجهد يجهــد جهدًا واجتهد، أي جد. واالجتهاد والتجاهد بذل الوســع، 
والمجهود واالجتهاد بذل الوسع في طلب األمر، وهو افتعال من الجهد(2)؛ فمعناه اللغوي: هو استعمال 
القــدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه يشــقّ، يقــال: اجتهد فحمل الصخــرة، وال يقال: اجتهد 

فحمل الذرة(3).
أما تعريف االجتهاد في االصطالح: فنجــد أن علماء األصول اختلفوا فــي تعريفه ويؤخذ على 
بعضهــا أنها غير مانعة وليســت بجامعــة، ونحن هنا ليس مقصدنــا تقصــي أدّق التعاريف وضبط 

الراشدي، سعيد بن خلفان وفكره، ص 206.  (1)
ابن منظور، لسان العرب، مادة جهد، 133/3 - 134.  (2)

نور الدين السالمي، طلعة الشمس، وزارة التراث، مسقط، 1405 - 1985، 274/2.  (3)
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أفضلها، بــل نكتفي بذكر بعض هذه التعاريف؛ ألن مقصدنا تقريــب هذه المصطلحات وتحديد هذه 
المفاهيم، َوِإال فمعنى االجتهاد ال يخفى على أحد، وإليك بعض هذه التعريفات:

عرفه الشــيخ الســالمي: هو أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشــرع، ويبذل في ذلك  ـ  1
مجهوده بحيث ال ُيمكنه المزيد عليه في الطلب(1).

الغزالي: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. ـ  2
اآلمدي: استفراغ الوســع في طلب الظن بشيء من األحكام الشــرعية على وجه يحس من  ـ  3

نفسه العجز عن المزيد فيه(2).
الزركشي: بذل الوسع لنيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط. ـ  4
السبكي: استفراغ الوسع في إدراك األحكام الشرعية(3). ـ  5

وبعد هذه الطائفة من تعريفات العلماء لالجتهاد يمكن أن نذكر تعريفاً نظنه األقرب للصواب، 
ومن ثّم نأتي على شرحه شرحاً موجزًا:

«بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي عملي بطريق االستنباط»(4).
بذل: أي غاية الجهد بحيث ال يبقى لديه شيء من الطاقة، وبالعجز عن المزيد.أ ـ  
الفقيه: وهــو إخراج للغوي والمفســر؛ فبذلهم للوســع ال يســمى اجتهــادا في اصطالح ب ـ  

األصوليين، والفقيه عند األصوليين هو من لديه الملكة على اســتنباط األحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية.

تحصيـــل الظن: ليخرج البحث فــي االعتقادات فإنــه ال يكفي فيها الظــن بل ال بد من ج ـ  
الوصول فيها إلى العلم المفيد للقطع.

بحكم شرعي: فالمقصود هو الحكم الشرعي، وليس الحكم العقلي أو الحسي.د ـ  
عملي: يخرج االعتقادية.هـ ـ  
بطريق االســـتنباط: ليخرج أخذ الحكم من ظاهر النصوص أو عن طريق حفظ المسائل و ـ  

أو عن طريق الكتب أو سؤال العلماء.

السالمي، طلعة الشمس، 274/2.  (1)
اآلمدي: األحكام في أصول األحكام.  (2)

ابن السبكي، االبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1404 / 1984، ط1، 3/ 246.  (3)
ندوة االجتهاد في اإلسالم، بحث ضوابط االستدالل لقيس عبد اهللا الحميدي، مؤسسة آل البيت، 1419هـ/1998، ص 834.  (4)



فقه النوازل وتجديد الفتوى398 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

2 ـ الفتوى:
الفتوى لغة: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه، والفتيا: تبيين المشكل من األحكام، أصله من 
الفتي الحدث الذي شّب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل بيانه فيشب ويصير فتيا قويا. والفتيا والفتوى: 

ما أفتى به الفقيه(1).
أما في االصطالح: فقيل هو اإلخبار بحكم اهللا تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل(2).

وقيل: هي اإلخبار بحكم الشرع ال على وجه اإللزام.
وتطلق الفتوى: على الحكم الــذي وقع به اإلفتاء به، فيقال: فتوى مشــهورة، والســائل الذي 
ى المستفتي، والمفتي: هو الفقيه المجتهد الذي  ا نزل به ُيَسم يرغب في معرفة الحكم الشــرعي ِمـم

يعرف المقلدين باألحكام الشرعية(3).
ا  وقد أجاد ابن القيم عند حديثه عن الشــروط التي تجب فيمن يبلغ عن اهللا ورســوله «...َولَـم
كان التبليغ عن اهللا 4 يعتمد العلم فيما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا 
ِإال من اتصــف بالعلم والصدق؛ فيكون عالماً ِبما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حســن الطريقة، 
مرضي الســيرة، عدال في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعالنية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا 
كان منصــب التوقيع عن الملــوك بالمحل الذي ال ينكــر فضله وال يجهل قدره وهــو أعلى المراتب 

السنيات؛ فكيف ِبمنصب التوقيع عن رب األرض والسماوات؟»(4).

3 ـ االجتهاد في الفتوى:
فإذا علمنــا معنى االجتهاد ومعنى الفتــوى كال على حدة، فما المقصــود باالجتهاد في الفتوى، 
بالرجوع لكتب األصول نجد مصطلح االجتهاد في الفتوى، هي مرتبة من مراتب االجتهاد حيث جعلوا 

مراتب المجتهدين ثالث طبقات وهي:
المجتهد المطلق أو المســـتقل: وهو من اتصف بملكة االجتهاد المطلق، حيث حفظ وفهم أكثر 
الفقه وأصوله وأدلته وأدرك المقاصد الشــرعية العامة من دون التقيد بإمام معين أو مذهب معين، 

كفقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب.

لسان العرب، مادة فتو، ج 10، 180 - 181، تاج العروس، مادة فتو، ج 20 / ص 38 - 39.  (1)
د. محمد سليمان األشقر، الواضح في أصول الفقه، دار النفائس، األردن، ط5، 1421 / 2001م، ص 277.  (2)

أبو القاسم بن سراج األندلسي، فتاوى قاضي الجماعة، تحقيق د. محمد أبو األجفان، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1420 / 2000،   (3)
ص 48.

ابن قيم الجوزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1418 / 1998، 19/1 - 20.  (4)
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المجتهد المقيد (أو غير المستقل) وهذان قسمان:
األول: مجتهد غير مقلد إلمامه في الحكم والدليل لكن نحا نحوه وســلك طريقته في االجتهاد 
والفتوى، فما استحســنه من إمامه أخذ به وما رآه مخالفا الجتهاده تركه. وهذا القسم فتواه كفتوى 

المجتهد المطلق في العمل واالعتداد بها في اإلجماع والخالف.
الثاني: مجتهد معتد بمذهب إمامه يســتقل بتقرير الدليل لكن ال يتعدى أصوله وقواعده، فهو 
متأثر بمدرســة إمامه وعنده القدرة على التفريغ والتخريج في المســائل المســتجدة مستندًا إلى 

مذهب إمامه.

المجتهد في الفتوى: وهو الذي ليس لديه القدرة على التخريج، بل له الملكة على الترجيح، 
ى بصاحب الترجيح(1). ويسم

فاالجتهــاد في الفتــوى: هو أن يســتفرغ الفقيه جهده في طلب حكم بشــرع ألجــل أن يخبر به 
ى  مستفتيه على غير جهة اإللزام؛ فالمجتهد بالفتوى يختلف عن مرتبة ُمجتهد في الفتوى، أو ما يسم
صاحب الترجيح، فالمجتهــد بالفتوى قد تعتريه مراتــب المجتهدين الثالث، فربمــا يكون مجتهدا 

اجتهادا مطلقا في فتواه، أو مجتهدا اجتهادا مقيدا أو يكون مجتهدا في الفتوى «صاحب الترجيح».

:iƒàØdÉH OÉ¡àL’Gh »∏«∏îdG ¿ÉØ∏N øH ó«©°S ï«°ûdG  ``  kÉãdÉK

إن الدين اإلســالمي نزل وهو يتصف بخاصيتين تكفل له الوجود إلى أن يرث اهللا األرض ومن 
عليها وهما:

إنهُ ديــن واقعي يقّر بتطور الحياة وتجددها وال يتصادم مــع عجلة التطور بقدر ما يوجهها  ـ  1
الوجهة الصحيحة.

إنهُ هــو الدين الخاتم الذي ال يأتي بعده أي دين ينســخه ويغير أحكامه، وهذا يضمن له  ـ  2
االستمرار والخلود.

فإذا علمنا هاتين المســلمتين في درك اإلنســان الحاجة لذلك الفقيه المجتهد القادر على 
فهم قابلية النّص اإلســالمي الســتيعاب المتغيرات والمســتجدات في الكون المحيط بنا، وهللا در 
شيخنا أحمد الخليلي ـ حفظه اهللا ـ حين قال: «.. فما على المسلمين بعد بزوغ شمس الهداية أن 
يستقوا تصوراتهم من فالسفة الشــرق أو الغرب فالدين كامل والنعمة به تامة فما عليهم إال أن 

راجع: عبد اللطيف كســاب، أضواء حول قضية االجتهاد في الشــريعة اإلسالمية، من دون ناشــر، ط1، 1404 / 1984، وندوة   (1)
االجتهاد في اإلسالم التي عقدت بمسقط، مؤسسة آل البيت، 1419 / 1998، ص 116 و878.
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يفجروا طاقات النصوص الشــرعية التي يشــع نورها كلما تراكمت فتن كقطع الليل المظلم حتى 
تبدد ذلك الظالم وبما أن ديننا علمي الشــريعة فال يمكن قصره بمكان أو تحديده بزمان إذ هو 
يطول األقطار ويعم العصور اســتوجب االجتهاد والتجديد لظهور قضايا لم ينص عليها الكتاب أو 

نة صراحة»(1). الس
ونحن نجد هذا القطر العربي اإلســالمي ُعمان اســتطاع أن يقدم لألمة فــي كل عصر علماء 
مجتهدين سخروا علمهم وطاقاتهم الســتخراج مكنون الشريعة السمحاء وتنزيل أحكامها في الواقع 
ولم يتأثروا تأثرًا كبيرًا بفكرة ســد بــاب االجتهاد وتعصب كل أهل مذهــب إلمامهم، هذه القضية 
التي جاءت متساوقة مع بداية تخلف المســلمين عن ركب الحضارة البشرية وإخالدهم إلى األرض 
حيث ضعفت حركة االجتهاد من بداية القرن الرابع الهجري وحكر الفقهاء أنفســهم في أقوال أئمة 
مذاهبهم حيث لم يتجاوزوا آراءهم وانحسار حركة االجتهاد هي حالة طارئة مخالفة لروح الشريعة 
الســمحاء بل هي مخالفة كذلــك ألولئك األئمة الفحــول وهي أيضاً مخالفة للمنطــق والعقل هذا 
العقل الذي بــدأ يغيب عن المعاش متزامناً مع شــعور عــام بالضعف والهــوان والجمود والتحجر 
وتقديس العلماء السابقين وربما كان من أسباب هذه الحركة المخالفة ألسس سير الحياة البشرية 
النظم السياسية التي تســلطت على عقول الناس وفرضت عليهم ما يتناســب مع أهوائها ورغباتها 
حيث نجد أن الخليفة العباسي المستعصم أمر أساتذة المدرسة المستنصرية أال يتعدوا حدود كالم 

المشايخ السابقين؟
أما عن الحيــاة الفكرية في ُعمان فال نســتطيع أن ندعي أنها تســتطيع أن تخرج عن اإلطار 
العام لألمة اإلســالمية لكن الباحث المنصف يدرك أن المذهــب اإلباضي كان له دور ريادي في 
اســتمرارية حركة االجتهــاد والتجديد وذلك عن طريق مؤسســة أهل الحل والعقــد حتى إن أحد 
الباحثين المنصفين الجادين استخلص من التاريخ الُعماني أهمية هذه المؤسسة فقال: ويستخلص 
بوضوح مــن التاريخ الُعمانــي أن العلماء أهل الحل والعقــد ضمير المجتمع وممثليــه قاموا بدور 
مركزّي.... وفضًال عن دورهم كمرشــدين روحيين للمجتمع وكقضاة وحراس لتطبيق مبدأ الشورى 
والعدالة االجتماعية إلى غير ذلك، يعود إليهم أيضاً أمر التشــريع في إطار مبدأ االجتهاد في كل 
مستجدات الحياة وخاصة في الشؤون التجارية والعالقات الخارجية... فقد حرصوا أن يكون أيضاً 
من خالل أعمالهم النظرية والفقهية والتاريخية ذاكرة هذه الثقافة السياسية بل ذاكرة الحضارة 

الُعمانية ثقافة وهوية(2).

بحث االجتهاد وأثره في التجديد، للشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ضمن كتاب االجتهاد والتجديد، إعداد سيد جالل الدين مير   (1)
آقاتي، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية، ط1، 1424 / 2003، 95/1.

د. حسين عبيد غانم غباش، ُعمان الديمقراطية اإلسالمية، دار الجديد، ط1، 1997، ص 347.  (2)
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ولكن في هذا العصر نفض المســلمون عنهم ركام الجهل، وأخذوا يأتون هذا الفن من بابه، 
ولقد قال الشــيخ علي يحيى معمر كالمــاً رائعاً في ذلك: «.. وإنه لما يبعث على أن شــرح قلوب 
المؤمنيــن أن أدرك أكثر علماء المســلمين في هذا العصــر صواب هذه النظرة عنــد اإلباضية، 
فانتفضوا يقطعون هذه السالســل التي كبلت فرقاً من المســلمين عصورًا طويلة، ويكســرون هذه 
األبــواب التي أغلقت مــن دون االنطالق في ســماء التفكيــر واالجتهاد ويقتحمون هــذا الميدان 
المهجور الذي خصصته النظرة الجامدة متحفاً للموتى ويبيحون للمســلمين ما أباحه اهللا لهم بل 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ ندبهــم إليــه

Ï Î Í ﴾ [التوبة: 122](1)».

1 ـ منزلته االجتهادية:
إنّ العلماء المجتهدين الذين زخرت بهم هذه التربة الطيبة الشــيخ المحقّق ســعيد بن خلفان 
الخليلي الذي كان مرجع أهل زمانه، ومقصد الســائلين وكعبة الوراد، فأثنى عليه علماء عصره ومن 
د بن يوســف اطفيش عالم إباضية بالمغرب، والذي ألف أكثر  جاء بعدهم، فنجد اإلمام القطب محم
من ثالثمائة عنوان يثني على الشــيخ ســعيد بن خلفان ويصفه ِبجامع المعقول والمنقول(2)، وعندما 
 I H G F E D CB ﴿ جاء لتفســير قول اهللا تعالى في ســورة الفتح
Q P O N M L K J ﴾ [الفتح: 29]؛ فالزرع: النِبّي ژ والشطء: أصحابه، 
وقيل: الشطء المسلمون إلى يوم القيامة، وهو قول حسن من جهة المعنى ونفس األمر... وذكر جملة 
ا ذكرت ومن أهل  قال: «ُكلّ هؤالء أئمة عدول كبار، ومن لــم أذكر أكثر ِمـم من األئمــة والعلماء ثُم

مة سعيد بن خلفان»(3). عصري العال
د بن ســليم الغاربي ـ الذي كان معاصرًا للشــيخ الخليلي ومن كبار علماء الباطنة  والشيخ محم
يومئذ ـ كان يطلق عليه إمام المذهب، ولقب الشــيخ العالم النبيه مع أن الشيخ الغاربي وقعت بينه 
وبين المحقق الخليلي معارضة في بعض المسائل، وخاصة في مسألة تغريق أموال البغاة، لكن ذلك 
مة»(4). وقال عنه الشيخ نور الدين  لم يمنع الغاربي من أن يخاطبه في إحدى رســائله «بسيدي العال

السالمي في جوهر النظام:
الـعـــلــــمقامـــوا يحاكمـــون بها مـــن حكم وذلـــك  عـــزان  أيــــام 
الـخـلـيـلـــيأفتـــى به فـــي المـــال والنـخـيـل الـمحـقـــق  إمـامنـــا 

علي يحيى معمر، اإلباضية في موكب التاريخ، مكتبة االستقامة، مسقط، ط1410/2هـ/1989م، 74/1.  (1)
الراشدي، سعيد بن خلفان وفكره، ص 146.  (2)

د يوسف اطفيش، تيسير التفسير، ط1، وزارة التراث، ُعمان، 344/12. محم  (3)
انظر: الراشدي، سعيد بن خلفان وفكره، ص 144.  (4)
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وذلك عند ذكره لمسألة تغريق األموال، وكذلك يصفه في موضع آخر: «.. فبقي الخطاب بينه 
(يعني صالح بن علي) وبين الشيخ ســعيد بن خلفان الخليلي عالم ُعمان في ذلك الوقت وأطلق عليه 

كذلك عالمهم األكبر... وقد خرجوا ومعهم عالمهم األكبر الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي»(1).
ا الشيخ أبو مســلم سالم بن عديم الرواحي فقد وصفه بعدد من الصفات منها قوله: «السيد  أم
ـ ... الجهبذة القطب للشــيخ  الجليل العالمة الخليلي... ســيدنا الخليلي ـ رضوان اهللا عليه أجمعين 
المحقق الخليلي». وقال في موضع آخر: وإنما أتينا بهذا األثر الرفيع عن ســيدنا الخليلي ـ رضوان 
اهللا عليه ـ لزيادة التحقيق لتلك المعاني السابق ذكرها وحرصاً منا على تحصيل بركات آثاره نفعنا 

اهللا والمسلمين بها في ديننا ودنيانا ورحمة اهللا وبركاته عليه وعلى مشايخ االستقامة أجمعين»(2).
د بن راشد بن عزيز الخصيبي فقد ذكره في منزلة أعلم الشعراء  أما الشيخ الفقيه األديب محم
وأشــعر العلماء وعده مع ثالثة من علماء ُعمان بلغوا هذه المنزلة وهم ابن النظر والمحقق الخليلي 

وأبو مسلم الرواحي وعد الشيخ المحقق الخليلي بأنه ثاني ثالثة في هذه المرتبة وقال فيه شعرا:
ســــعـيد العـلـــوم  ذو  ابـــن خلفـــان كاشـــف المعضـالتوالخليلـــي 
الثـبـت القـــدوة  المحقـــق  الـثـقــــات(3)اإلمام  خـيـــر  الفعال  زكـــي 

ا شــيخنا أحمد بن حمد الخليلي فقد وصفه في إحدى الندوات بالعمالق العظيم، حيث قال:  أم
«.. وإني وان حاول الشــيخ العزيز مدير الجلسة بأن يجعل بيني وبين المتحّدث عنه قاسماً مشتركاً، 
فإن هذا القاســم ال يعدو كونه ُمحاولة للتتلمذ على تراث ذلك العمالق العظيم، َوِإال َفِإنهُ ال ُيمكن 

أن يقاس ما بين الجبل األشّم وما بين ربوة متواضعة؛ ألَن هذا القياس متعذر»(4).
هذه الشــهادات ناطقة بمنزلة هذا الرجل وعلو كعبه ورفعة درجته فــي أعين العلماء فهم األدرى 
واألقدر على قياس درجته ومعرفة ســعة علمه، فجميع معاصريه والمتأخرين عنه من العلماء شهدوا له 

بالفضل وسعة العلم ولقد تركنا الكثير من الشهادات مخافة التطويل واكتفينا بشهادة هؤالء الفحول.

2 ـ مكانته في الفتوى:
فإذا علمنا مكانته االجتهادية في موازين العلماء فلنعلم أن هذا البحر اســتطاع أن يسخر علمه 
إلفادة النــاس، وتبصيرهم بدينهم، وتنزيل حكم اهللا في معاش الناس، مع شــدة تواضعه وتحرجه 

السالمي، تحفة األعيان، 194/2.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

محمد بن راشد الخصيبي، شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء ُعمان، وزارة التراث ُعمان، 1984، 332/2.  (3)
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الخليلي فقيهاً ومحققاً، ص 12.  (4)
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من المسارعة لإلفتاء، فهو القائل في إحدى فتاويه عن مسألة حّد الخمر: «... وقد تركت التعرض 
إلى ما فوق ســؤالك بما دون الكفاية بما دونه وإني ألكره أن أتعرض لكالم الســلف بما دون هذه 
البحــوث، ولوال أن اهللا قــد أخذ الميثــاق ﴿ ) ( * + ﴾ لكان مني فــي غير هذا 

الموضوع ما رأيت»(1).
وكانت تفد إليه مراســالت وفتاوى مــن زنجبار والمغــرب العربي ومصــر، وكان معه اتصال 
مة سعيد بن قاسم الشماخي الذي كان أحد رجال اإلصالح ِبمصر؛ وقد انتقل إليها من  بالشيخ العال
تونس كســفير لها في أرض الكنانة، بعدما كان يسكن جزيرة جربة في تونس... بل إن هناك بعض 
الكتابات التي تدلّ على أن المحقق كانت بينه وبين علماء مصر اآلخرين مراسالت أيضاً(2)، وكانت 
د بن يوسف اطفيش يعترض عليه  ا جعل الشــيخ محم تفد إليه فتاوى من وادي ميزاب بالجزائر ِمـم
لع عليها، وخاصة في مسألة االســتئذان، وقد ذكر تلك االعتراضات في  في بعض المســائل التي اط

كتابه كشف الكرب.
ا  د بــن علي المنذري عالم زنجبار يومئــذ معارضات، ِمـم وكذلك كانت بينه وبين الشــيخ محم
ض فيها لمسألة جواز  على المنذري، وقد تعر جعل الشــيخ المحقق الخليلي يؤلف رســالة في الرد
ذكر المفتــي قوالً واحدًا للمســتفتي المبتلى ببعض النــوازل، ولم يكن قادرا على الترجيح بحســب 

مقتضى حال المستفتي، ومسألة تنفيذ الوصية التي يوجد فيها بعض األخطاء بكتابتها.
لع الشــيخ المنذري على فقه الشيخ وســعة اطالعه وقدرته على االستنباط شهد له  ا اط َولَـم

بذلك(3).
ولمنزلته هذه تعددت األســئلة واالستفتاءات الوافدة إليه فمن مســائل نثرية إلى فتاوى نظمية 
ومن شفوية إلى مطارحات فقهية ولمكانته الشــعرية فقد كثرت األسئلة الشعرية من تالميذه خاصة 

فمن تلك األسئلة سؤال لخميس بن سليم اإلزكوي:
على عـلـميا شـــيخي الزاكي األفعال والشـيـم ومن غدا في الورى ناراً 
الشــــمـمغير الخليلي مـــا أعني أحـداً فـهـو أولي  يا  بمدحي  القمين 
ســــيـدنا قول  فحوى  لي  محمد قـــال وهو الصـــادق الكـلـمفأوضحا 
الدعـاء وال  ِإال القضـــا  يرد  إن  فـانـتـظـمما  البر   ِإال العمر  في  يزيد 
ألرى كنه المراد وتم اآلن مـنـتظميهـــذا الحـديـــث وأرجـو كـشــــفـه

التمهيد، 275/13.  (1)
الشيخ أحمد الخليلي: الخليلي فقيهاً ومحققاً، ص؟.  (2)

الراشدي، سعيد بن خلفان وفكره، ص 145.  (3)
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فجاوبه الخليلي بقوله:
والـقـدم البــــاع  قصير  جواب  الحديث عميهذا  أسرار  عن حل مشكل 
بـســــاحـتـه يومـاً  ســـائله  حل  والـحـكـمما  العلـــم  أهل  لفقدان  إال 
قد يستســـمنون بال شحم أخـا ورمإذ أصبح النـــاس من فرط العـبـادة
قـدره ضربـيــــن  علـــى  القضا  النـسـمإذ  بارئ  مولى  الســـماوات  رب 
الـقـدمفمنـــه ما هـــو حتم ال مــــرد لـه في  المعلوم  كالموت لألجل 
ويـعـلـمـه يقضيـــه  هـــو  ما  أن ال يكـــون بأســـبـاب بهـن حـميومنه 
بحســــب الظاهـر... إلخمنها الدعـــاء وســـماه الـنـِبـّي لـه رداً مجازاً 

وغيرها كثير من األسئلة النظمية المبثوثة في سفر تمهيد قواعد اإليمان.

وباعتباره المرجع األكبر ألتباع المذهب اإلباضي في عصره، فقد تنوعت المسائل التي تفد إليه 
من العبادات والمعامالت إلى األحكام والسياســة الشرعية، وما يدلل على سعة علمه وكثرة مستفتيه 

تعّدد الكتب التي اعتنت بجمع أجوبته وفتاويه.

3 ـ كتب الفتاوى والجوابات للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي:
ِلمكانته في الفتوى السابقة الذكر فقد تناثرت فتاويه في المشرق والمغرب، ولم ييسر اهللا أن 
د بن خميس الســيفي  بعد وفاته من قبل أحد تالميذه، وهو الشــيخ محم تجمع في كتاب جامــع ِإال
النزوي المتوفى سنة 1333هـ ، وقد بلغ من العمر 72 سنة(1). حيث قام بجمع الفتاوى جمعاً أولياً في 
كتاب وســماه: «الجامع الصغير لكتاب تمهيد اإليمان وتقييد شــوارد األحــكام واألديان»، فرآه غير 
مستوعب لمســائل الشــيخ حيث يقول في مقدمة كتاب التمهيد: «كنت قد جمعت منها كتاباً وسميته 
مة  الجامع الصغير لكتاب تمهيد اإليمان وتقييد شــوارد األحكام واألديان من جوابات الشــيخ العال)
ســعيد بن خلفان)؛ لكن جاء غير مســتوعب المســائل واألبواب، ولم يفهم دليل القول فيه من لحن 
الخطاب، ولم يشــتمل على كيفية النهاية واإلتمام، عن لي أن أجمع منها كتاباً وألفه أبواباً ليســهل 
يته: (الجامع الكبير لكتاب تمهيد قواعد اإليمان، وتقييد  على المطلع إن أسفرت منه المطالع... وسم

شوارد مسائل األحكام واألديان)»(2).
وهذا الكتاب قامت وزارة التراث والثقافة بطبعه في اثني عشــر جزءًا مــع أَنهُ كان في األصل 
أربعــة مجلدات، والكتاب ِبحقّ هو ثروة معرفية هائلة ِلما اشــتمل عليه من َتحقيق لمســائل عويصة، 

السالمي، نهضة األعيان، ص 233.  (1)
التمهيد، 8/1 - 9.  (2)
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وتخريج لكنوز دفينــة، وإفتاء في نوازل عصيبة، بل اشــتمل على مســائل لغويــة ومطارحات فقهية 
وقضايا عقدية، بخالف الفتاوى الفقهية.

مته لكتاب التمهيد أَنهُ قد ألحق بالكتاب مسائل للشيخ أبي  ولقد ذكر الشــيخ الســيفي في مقد
لنا بعض مســائل هذا الكتاب بأجوبة نسج طرتها، وأبرز للمبصرين غرتها،  نبهان حيث قال: «وقد ذي

السيد الجليل أبو نبهان ƒ توضيحاً ِلما أبهمه شيخنا الخليلي من لبس وإبهام».
فإن كان أكثر الســيفي من ذكر جوابات للشــيخ أبي نبهان، لكنا نجد كذلــك فتاوى وجوابات 
د بن سلطان البطاشي، وأيضاً: للعالم ناصر بن خميس بن جاعد بن خميس الخروصي(1)،  للشيخ محم
د بن ســليم الغاربي(2)، وكذلك مسألة عن القطب(3)، وكذلك ينقل أبواباً  وكذلك جوابات للشيخ محم
من كتب المحقق الخليلي، فهو ينقل مــن كتاب لطايف الحكم في صدقات النعم، وكذلك من كتاب 
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من رسالة الجهاد، 
ورسالة ترد للمحقق الخليلي ضمن كتاب التمهيد سماها (كتاب الدرة النورانية في األحكام القرآنية) 
 في عشــر صفحات َتقريباً، نقلها الســيفي كما يذكر من تســاويده في قرطاســة، والذي يظهر أن

المحقق لم يتمكن من إكمالها(4).
وكذلك رســالة من عشــر صفحات في تفســير ســورة الفاتحة(5)، وكذلك خطب بليغة لصالة 
العيديــن، وكذلك لفظ البيعة لإلمامــة، وبعض أحــكام ومكاتبات اإلمام عزان بن قيس، فالشــيخ 

السيفي حفظ لنا تراث قرن كامل، ولواله لذهب أكثر هذا النتاج الفكري هباء منثورا.
وما تجــدر مالحظته على كتاب التمهيد بطبعته الحالية أَنهُ اشــتمل علــى كثير من األخطاء 
ا دعا ســماحة الشــيخ أحمد الخليلي أن يقول: «إن الذي  المطبعية، ولم يحقق َتحقيقاً علمياً ِمـم
يطالع اآلن ما طبع من مؤلفات الشيخ رُبَما ينتقل من الجهل البسيط إلى الجهل المركب، بسبب 
األخطاء التي ملئ بها كتاب مقاليد التصريف، والتي امتأل بها أيضاً كتاب َتمهيد قواعد اإليمان، 
ـى أن يكون الكتابــان مطبوعين طبعة ُمحققة علمية لالســتفادة مــن هذا التراث  فكم كنت أَتمنـ
لع على بعض المخطوطات التي َتحمل اسم  العلمي الواسع»(6)، كذلك يســر لي المولى 2 أن أط
أجوبة المحقق الخليلــي في ُكلّ من دار المخطوطــات والوثائق بوزارة التــراث والثقافة، ومكتبة 

انظر: التمهيد، 8/ 278.  (1)
التمهيد، 278/7.  (2)

التمهيد، 9/1.  (3)
انظر: التمهيد، 1/ 169.  (4)
التمهيد، 150/1 - 160.  (5)

الشيخ أحمد الخليلي: الخليلي فقيهاً ومحققاً، ص 12.  (6)
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د بــن أحمد البوســعيدي المستشــار الخــاص لصاحــب الجاللة للشــؤون الدينية  الســيد محم
والتاريخية، وهي كالتالي:

د بن أحمد البوسعيدي، عدد ورقاتها 524. ـ  1 المخطوطة رقم «183أ» بمكتبة السيد محم
والمخطوطة تشــتمل على كتب: لطايف الحكم، وإغاثة الملهوف، ورســالة الجهاد، وبعض 

المسائل العقدية، ومسألة في تكبيرة اإلحرام واألذان.
د بن أحمد البوســعيدي الخاصة بالسيب، تشتمل  ـ  2 المخطوطة «442أ» بمكتبة الســيد محم

على العديد من المسائل الفقهية المهمة، كمسائل التسعير، وفتنة الصحابة، وأخذ الخراج 
من الساحل، وتغريق أموال البغاة، وغيرها من المسائل المتفرقة.

د بن أحمد البوســعيدي الخاصة بالســيب وهي  ـ  3 المخطوطــة «60أ» بمكتبــة الســيد محم
مخطوطة مصورة كذلك تشــتمل على رســالة الجهاد وكتاب إغاثة الملهوف ورسالة الرد 
على المنذري، ومجموعة من جوابات المشــايخ جاعد بن خميس الخروصي وابنه الشــيخ 
د بن سليم الغاربي، والشيخ جميل بن خميس السعدي، ومسألة للشيخ  ناصر والشيخ محم
حماد البســط مع فتاوى الشــيخ ســعيد بن خلفان الخليلي، ومراســالت المحقق الخليلي 

لإلمام عزان بن قيس.
د بن أحمد البوسعيدي الخاصة بالسيب، وهي  ـ  4 المخطوطة رقم «729» ِبمكتبة الســيد محم

مخطوطة في األصل لكتاب (الشــمس الشــارقة) للشيخ أبي عبيد الســليمي، قد ألحق بها 
مسألة تكبيرة اإلحرام للشيخ الخليلي في 30 صفحة تقريباً.

المخطوطة رقــم «2844» بدار المخطوطات بــوزارة التراث والثقافة، فقــد ابتدأت بكتاب  ـ  5
لطائف الحكم، ومن ثّم شــرح القصيــدة الدالية للمحقّق الخليلي التي شــرحها الشــيخ 
د  جمعة بن خصيــف الهنائي، ومجموعة من قصائد المحقق الخليلي، وقصيدة للشــيخ محم
البطاشــي فيمن قال بالرؤية، وخطب المحقق الخليلي للعيدين، ومســألة أخذ الخراج من 

الساحل، ومسألة تغريق أموال البغاة، وفي النهاية رسالة الجهاد.
المخطوطــة الرقم العــام «1479» الخــاص «192ب» بــدار المخطوطات بــوزارة التراث  ـ  6

والثقافة؛ فقد ابتدأت أيضاً بكتاب (لطايف الحكم)، ومن ثم ِبمسائل الزكاة والنكاح وباب 
في النوافل وباب في المساجد والطرق وأحكامها، ومســائل في األذان واإلقامة والوصايا، 

وختمت برسالة الرد على المنذري.
والذي يظهر أن هــذه المخطوطات هي كتب خاصة قــام أصحابها ِبجمع بعــض النتاج العلمي 
للمحقق الخليلي، والمــادة العلمية التي اشــتملت عليها هذه المخطوطات هي أبــواب لكتب متفرقة 
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للمحقق الخليلي وهي موجــودة، وبعضها محققة بحمد اهللا وبعضها نشــر، واآلخــر ينتظر من يقوم 
بنشــره، أما المســائل والفتاوى التي في بطــون هذه الكتــب، فأغلبها موجود بكتــاب تمهيد قواعد 
اإليمان، مع العلم أن هناك مخطوطات تحمل نفس االســم «أجوبة المحقق الخليلي وأجوبة المسائل» 
د بن سعيد المعمري: «...ينبغي  متفرقة في مكتبات ُعمان الخاصة، ونؤكد على ما قاله الباحث محم
التأكد من عدم تكرارها ـ أعني تكرار المســائل التي فيها ـ إذ هي تجميع أناس مختلفين في أزمان 
ة أفــراد يقومون بحصر ُكلّ كتب  بتضافر الجهود، وتشــكيل لجنة من عد متفاوتة، وهذا ال يكون ِإال

المحقق الخليلي، ومن ثم فرزها وتقسيمها وتبويبها تالفيا للتكرار، وحفظا لها من الضياع»(1).

4 ـ منهج الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في فتاويه:
إن العلماء المجتهدين في ُكلّ عصر تبرز لهم سمات خاصة في المنهج الذي َيخطونه ألنفسهم، 
في إصدار فتاويهم والرد على مســتفتيهم، والمحقق الخليلي باعتباره قطب الرحى ومدار الفتوى في 
ُعمــان، في عصر ملــيء بالمتناقضــات السياســية، والنزاعات القبليــة والفتن الداخليــة واألطماع 

الخارجية، كان ال بد أن يكون له نهج خاص في التعامل مع مستجدات عصره وقضايا ُمجتمعه.
فمن خالل تتبعنا لكتاب التمهيد وبعض المخطوطات التي جمعت فتاوى الشيخ يتبين لنا بنظرنا 
القاصر شيئاً من النهج العام، والخطوط العريضة لمنهج المحقق الخليلي في فتاويه، وال نقول إننا 
نستطيع أن نســلط الضوء على المنهج، فنحن أقصر هامة من أن نتطاول على ذلك العمالق، ولكن 
نبذل قصارى جهدنا بأن نبين شيئاً من ذلك المنهج بحسب ما هدانا إليه رشدنا، فنجد أن المحقق 

الخليلي يتسم باآلتي:

1 ـ اعتماده على األدلة الشرعية:
اء، يغوص في أعماقها ويسبر أغوارها، يلتمس الدليل من  اف عند نصوص الشــريعة الغرفهو وق
مظانّه ويطرحه على بســاط التحليل والتفكيــر وفقاً للقواعد األصولية، حيث يقــول مبينا ذلك: «ال 
يكون ِإال ِبمقدمــات تخرج بالتأويل من كتاب أو ســنة أو اجتماع، أو أثر صحيح، وهذا بحر واســع، 
يعســر الخوض فيه»(2). فاعتماده على األدلة الشرعية يجري فيه وفق أصول الفقه، ويستشهد أحيانا 
بأئمة هذا الفن في فتاويــه كالغزالي مثًال، فمن ذلك قوله: «االجتهــاد الفقهي في أصله أمر ظنّي 
ح به الغزالي». وإن كان  ال مدخل له في البراهين القطعية، فيجوز التعلّق فيه بأدنى ســبب، كما صر
المحقق الخليلي ال يكثــر من تلك المصطلحــات األصولية في فتاويه، ولكنه يجــري وفق ذلك في 

األدلة الشرعية واعتمادها من عدمه، بناء على المعايير األصولية.

د بن سعيد المعمري، مقدمة تحقيق إغاثة الملهوف، ص 94. ُمـَحم  (1)
التمهيد، 185/2.  (2)
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ولقد بين الشــيخ األصول التي يعتمد عليها، وقد نص على ذلك بقوله: «وأعلم أن أصول الدين 
ثالثة بال خالف: كتاب وســنة وإجماع، وإن اختلف أهل الكالم والنظر في ثبوت اإلجماع وفي معناه 
وما ينعقد به، كاختالف العلمــاء في ذلك، فليس هنا موضوع بحثه، والفروع في قول أصحابنا ثالثة 
ع الشــجرة مــن أصولها، أال وهي في  أيضاً، ســّميت فروعاً لتفرعهــا من األصول الثالثة، كما تتفر

قولهم: الرأي والقياس واألثر»(1).
فالقرآن الكريم هو األصــل األَول، فبما أَنهُ قطعي الثبوت لكن داللتــه رُبَما تكون قطعيه، فهنا 
ــا إذا كانت الداللة ظنية، فال بــد أن يجري فيه وفق  ال يجوز االختالف في فهــم المراد منه، َوأَم
القواعد األصولية، ولذلك فهو يوجه أحد مستفتيه بقوله: «القرآن ال يجوز خالف أحكامه، لكن فيها 
عموم وخصوص ومحكم ومتشــابه، وقد بينته الســنة، واســتقر علــى تفصيله اإلجمــاع في موضعه، 
واالجتهاد في مسائل الفروع، والتعلّق بظواهر األلفاظ ال يسوغ في غالب العبارات القرآنية... فاألمر 
بالحدود ظاهره مطلــق اإلباحة ِلكُل قادر؛ لقوله تعالى: ﴿ + , - . / 0 1 2 ﴾ 

[النور: 2]، واإلجماع أن هذا لألئمة وقد بينت السنة ذلك»(2).

أما الســنة النبوية فهي األصل الثاني من أصول الشــريعة الغراء، وال بــأس أن نذكر نماذج من 
تهمــا جاء جوابه كالتالــي: «اعلم أن  ة النبوية؛ فعندما ســئل عــن حديثين ومدى صحــن تعامله مع الس
الحديثين المسؤول عنهما والمؤسســة هذه البحوث فيهما هما من األخبار المقاطيع التي لم َيثبت لها 
سند صحيح، ولم نجدهما فيما وقفنا عليه من صحيح جوامع الحديث، كالصحيحين والموطأ وأصحاب 
الســنن الثالثة: أبو داود والنســائي والترمذي، وبحســب ما في تيســير الوصول وجامع األصول كال، 
وال حفظناهما فيما عرفنا مــن أصحابنا من خبر في صحيــح األثر، إال أنني ال أســتبيح ردهما جحدا 
وجزما إذ لم أتيقنهما علما إلمكان أن ال أحيط خبرا، بما شــاع بيــن الناس ذكرا، وال أجيز اعتقادهما 
من صحيــح الحديث فأعتمدهما، فكيف لي بأن أســندهما إلى من ال يجوز التقــوّل عليه ـ صلوات اهللا 
ة بكونهما عنه، وألنهما ال من المتواتر الشهير وال من المتصل بالسند  ـ ، ولم تثبت اْلـُحج وسالمه عليه 
الصحيح، فأولى ما بهما عندي وِلمن علمه منهما مثلي أن يكونا موقوفين؛ لكونهما في األصل مجهولين 
تهمــا، وال أقول على الجزم ببطلهمــا، وال أتكلف علم الغيب فيهمــا، ولكن أقول كما قال  ال أقطع بصح
ا حكمهما لو صح أَنهُما من صحيح الحديث فيجوز  الســلف في مثلهما: أهل الحديث أولى ِبما رووا، َوأَم
أن يكون لهما طريق نافذ في تأويل اْلـَحقّ ِلمن أحســن تخريج ما بهمــا من جواهر األحكام، بوضعهما 
في ميزان الخاص والعام، لكن العناية بهما مع الوقوف عن صحة أصلهما خوض فيما ال طائل تحته»(3).
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فالمحقق الخليلي يعتمد على كتب الســنة المشــهورة، وعلى كتاب تيســير الوصــول إلى جامع 
األصول ألبي الربيع الشيباني، وعلى آثار أصحابنا وإن لم يذكر كتاب الجامع الصحيح مسند اإلمام 
الربيع صراحة، وربما كانــت تحوجه بعض مصادر كتب الحديث األخــرى التي لم تصل إليه ـ على 
ت بها ُعمان في ذلك الوقت، من حروب داخلية وأطماع  الراجح ـ للحالة السياســية المزرية التي مر
استعمارية، ولذلك نجد أن المحقق الخليلي يعتذر ألحد ســائليه لعدم توفّر كتب الحديث بين يديه 

أثناء مقامه بسمائل، َوِإنَما هي ِبمكتبته في بوشر.
ومع ذلك نجد كثيرًا ما يشــير إلى تخريج األحاديث التي يستند إليه في فتاويه، ويستشهد بها 
في ردوده. والمحقق الخليلي ال يجيز االجتهاد في مواضع النصوص القطعية الداللة فقد قال: «وفي 
المجتمع عليه أن القول بالرأي في مواضع الدين حرام ُمجتمع على بطالنه، وال يوّسع فيه القول به، 

وال يجوز ألحد قبوله»(1).
نة الصحيحة، حيث قال: «كدعوى أن  اإلجماع ينســخ الس هُ ال يصّح أن يقال إنويرى المحقق أَن
شيئاً من سنته ژ ينسخ بعده باجتهاد غيره ثُم يجتمع على ذلك فهذا كله ما ال نعلم وجها لصحته، 
وال دليال على أصله، ولســنا نرد على علماء المسلمين قولهم، وال ننقض أصلهم، ولكن ليس لنا أن 
نقبــل ِإال ما وضح عدله وظهر ِباْلـَحق فضله». وقد ذكر الــرازي في المحصول أن هذا عليه اجتماع 

ة، ولم يخالف في ذلك ِإال عيسى بن أبان»(2). األم
أما اإلجماع: فهو األصل الثالث عنده كما عند باقي علماء األمة، ولقد أتى على تعريف اإلجماع 
عند احتجاجه باإلجماع على ثبوت أن المســافر يصلي تماما مع اإلمام المقيم، فقال: «فقالت طائفة 
ـ : إن اإلجماع عبارة عن حكم ثبت بالتوقيف عن النبي ژ فاجتمع المســلمون عليه،  ـ وهو الصحيح 
وإن لم ينقــل فيه نص حديث بعينــه، كوجوب الجمعة بالنص وســقوطه عن العبــد بإجماع، فنفس 
اإلجماع دليل على ثبوته عن رسول اهللا ژ إذ ليس لغيره تحكم في الشريعة المقدسة. وقالت فرقة 
أخرى: بل اإلجماع عبارة عن ائتالف أهل العلم واجتماعهم على قول أو حكم شــرعي ســواء قالوا به 

جميعاً أم قال به بعضهم وسلم له اآلخرون من له القول بالرأي والحجة فيه»(3).
ة  اســتطرد في ذلك من هم الذين يصّح منهــم اإلجماع، وأن اإلجماع التوقيفــي هو اْلـُحج ثُم
ال غيره، ثُم قال: «... وقد وقع العزم على إفراد هذه المســألة العظيمة الشأن بتصنيف قول يكشف 
حجاب اللبس عن ضعفاء التقليد الذين لم يكن لهم من نور العلم ما يقتدرون به على َتمييز مشتبه 

التمهيد، 214/2.  (1)
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اآلثار من ُمحكمها وخاصها من عامها..»(1). فالشــيخ يشــير إلــى أَنهُ عزم على تأليف رســالة في 
اإلجماع، فلو حقّق عزمــه لكانت فريدة من فرائده، لكني لم أجد لها أثرا، وعســى أن يتحفنا أحد 

باستخراجها فيما نستقبل من أيام.
والمحقّــق الخليلي يفرق بين االتفاق واإلجماع، فعندما ســئل عن مســألة تحريم الموطوءة في 
ا َتحريم الموطوءة على العمد من الزوج في الحيض أو الدبر، فهو اتفاق  الدبر أو الحيض قال: «َوأَم
من أصحابنا ال إجماع وبين االتفاق، واإلجماع فرق ظاهر وفرق بعيد»(2). فالشــيخ يعتبر االتفاق غير 
اإلجماع، فاالتفــاق عنده أقلّ مرتبة مــن اإلجماع، فعندما يذكــر االتفاق يقصد بــه اتفاق الغالبية 
العظمى من العلماء أما اإلجماع فهو اتفاق جميع العلماء. وهو يســتدل باإلجماع في كثير من فتاويه 

لالحتجاج به وال حاجة للتدليل على ذلك.
ا القياس: فهــو يعتمده ويجعله الدليل الرابع من أدلتــه وإن كان يعده من الفروع ال من  َوأَم
األصول. والقياس عرف كمصدر لالجتهــاد لدى اإلباضية األوائل منــذ النصف الثاني الهجري، 
وكان مســتعمًال بكثرة من قبل تالميذ أبــي عبيدة وخاصة عبد اهللا بــن عبد العزيز وأبي المؤرج، 
بينما كان الربيع وجماعته على النقيض متمسكين جدًا باآلثار، ثُم شاع اعتماد منهج القياس لدى 
اإلباضية المتأخرين ومارســوه بصورة واســعة جدا»(3). والشــيخ ســعيد بن خلفان يعرف القياس 
 بقوله: «والقياس فهو تشــبيه بين شــيئين لعلة تجمعهما، وقيل: فيما أشبه الشــيء فهو مثله، ثُم
قال: «وإن أنكــر القياس وأباه مــن ال يجيزه وال يراه مــن المخالفين، كاإلمــام مالك بن أنس 
األصبحي ففيه المدينة المشــرفة، ومــن الموافقين كبعض المغاربة، كمــا رغب عن األثر اإلمام 
أبو حنيفة وأشــياعه، فال وجه لقولهما، كما ال وجه لقول من أنكــر الرأي أصال، كما يحكى عن 

اإلمام جعفر الصادق»(4).
ومع أخذ الخليلي بالقياس ِإال أننا نراه َيحذر من التوّســع فيه وخاصة من غير أهله، ويؤّكد في 
إحدى المســائل على ما قاله شيخه أبو نبهان حيث قال: «وما أحســن ما نبّه عليه من حّث الضعفاء 
على التثبّت في الفتيا، وإرشادهم إلى التوّقف، وترك العجلة على استعمال المقاييس التي ال يهتدي 
إليها ِإال أكابر العلماء المبصرين بنور اهللا تعالى»(5). وكذلك يوجه أحد مستفتيه لمنهجه في اعتماد 
األدلة الشرعية فيقول: «فانظر إلى ما قلته في هذا الجواب وأعرضه على محكم الكتاب وسنة النبي 
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األواب وما ثبت باإلجماع وصحيح الرأي في موضوع النزاع من أثر صحيح أو قياس نجيع، فإن تجد 
به هدى فخذ به معتمدا وإال فدعه لما هو أهدى فإنه بك أولى»(1).

2 ـ ال تقديس ألقوال الرجال:
فهو تبع للحق ويقتفي أثر الدليل وال يضره في ذلك إن خالف شيخه أو خالف اإلمام جابر بن 
زيد ƒ أو اإلمام أبي ســعيد الكدمي الذي يوقره ويبجله في أكثر من موضع من فتاويه وكتبه فمعه 
الحق أحق أن يتبع فهو صاحب المقالة المشــهورة في رده على مســألة ســألها إياه تلميذه الشــيخ 
صالح بن علي الحارثــي عن كثرة األذان بعد األذان محتجا بذلك بفعل أهل نزوى فرد عليه المحقق 
الخليلي بكالم رائع حيث يقول: «.. وأما قولك فقد كان علماؤنا ببيضة اإلسالم على هذا مقيمين إن 
هذه تخرج على معنى الدعوى على من قالها ونحن ال علم لنا بهــا وعلى المدعي إقامة البينة ومن 
العجب أن أنص لك الحديث عن رســول اهللا ژ وأنــت تعارضني بعلماء بيضة اإلســالم بغير دليل 

وال واضح سبيل أليس هذا في العيان نوعا من الهذيان».
وله كالم رائع أثر مسألة فند فيها أحد األقوال وإليك نص مقولته: «فليس في كله ما يستدل به 
على ما قلناه من تضعيف ذلك القول وتوهينه بشــاهد الرد إلى صريح النقل ونتائج العقل وإن قال 
به غير واحد من األواخر أو األوائل فهــم بالحق رجال ونحن مثلهم في التعبد رجال وعلى كل مكلف 
أن يلتمس العدل لنفسه وال يقنع بشبهة التقليد فيرجع عن برهان الحق السديد ألن ذلك ما ال يكاد 
يفعله من أشــفق على نفســه وإن ســماه بعض من في الزمان ورعاً أو ألزمه الناس وجوباً لقلة علم 

وركاكة فهم فال تعويل بحمد اهللا عليه».
فالمحقّق الخليلي مــن العلماء العاملين الذين يضعــون الدليل بين أعينهــم وينبذون التقليد، 
ويجعلونه وراءهم ظهريا ما دام ال يتوافق مع نصوص الشريعة الغراء، ولو فعله من فعله من العلماء 
الســابقين حيث يقول كذلــك: «وال تقليــد ِإال إلمام الوجــود ذي المقام المحمــود المبعوث رحمة 
للعالمين وهدى»(2)، فهو قول ينسجم مع قول اإلمام مالك: «ُكلّ يؤخذ من قوله ويرّد ِإال صاحب هذا 
القبــر»، وكذلــك قــول اإلمــام الشــافعي: «اضربــوا بقولي عــرض الحائــط إن خالــف حديث 

رسول اهللا ژ ».
ونَحــن نَجد مثال في كتاب التمهيد عددا من المســائل التي خالف فيها قول شــيخه أبي نبهان 
منها عندما سأل عن قول أبي نبهان»...أنه ليس في علم اهللا لو، َوِإنَما تكون في الممكن من علمنا»، 
ا يوجه لصوابه، وما كنا بتاركي قول شــيخنا وَال رادين  هُ ِمـمقال: والذي عندي من هذا في جوابه أَن
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على أحد من علمــاء مذهبنا ِإال حيث َال يجوز االتباع ِلخرقة اإلجماع، ثُم قال: «... والعجب من هذا 
الشيخ البصير والجهبذة الكبير؛ كيف تلتبس عليه هذه مع شّدة نورها وكمال ظهورها، ثُم إذا أشكل 
ة له، وعليه فكيف يصّح  ح بها في غير موضع وهــو اْلـُحج مثلهــا عليه فكتاب اهللا بين يديه، وقد صر

القول بأنه ليس في علمه تعالى لو وكتاب اهللا مشحون به»(1).
وكذلك يرّد على شــيخه مقولته التي قال فيها «... وال يجوز إطالق على أرسطاطاليس وال على 
من هو مثله أن ينســب إليه ضاال ما قيل في الفلسفة؛ ألَن أرســطو كان فيما قيل وزير ذي القرنين، 
ولهما ســير لبعضهما بعض ومخاطبات فكيف يضلّ مع ذي القرنين الــذي أثنى اهللا تعالى عليه في 

الذكر الحكيم، إن أولى ما به أن ينزه عن تأثير ُكلّ باطل، وإن روى عنه من روى».
ــا ما أطنب فيه  فقد قام المحقّق الخليلــي بتتبّع هذه المقولــة وتفنيدها وردها فقال: «َوأَم
الشيخ من ذكر أرســطو الحكيم فنحن لم تقم معنا فيه حجة تقطع أحكامه، وال تصحح إسالمه 
وال تثبت عــذره، وال يثبت كفره ِإال ما ينســب إليه في اآلثار اإلســالمية مــن مذاهب الضالل 
الفلسفية.. وإن أرسطو وأفالطون وأرسطاطاليس وغيرهم كال منهم على منزلته على حاله رهين 
أعماله، وال في مدحه ذي القرنيــن، وال في واليته ما ينقل أحدا منهم مــن الحكم عن حالته. 
وليس ذو القرنين بأعظم منزلة من رســول اهللا ژ في صحابته، ولم يثبت لهم حكم والية بما 
ثبت من ســعادته إال على الخصوص فيمن كان له ســابقة فضل في حكم الظاهر أو شــرفه بها 

الرسول ژ بنّص من شهادته»(2).
وكذلك يرّد على شــيخه أبي نبهان فــي موضع آخر من كتاب التمهيد في مســألة خروج يأجوج 
ومأجوج وخروج الدابة فقد قال أبو نبهان: «أما خروج يأجوج ومأجوج والدابة فقد نطق بهما القرآن، 
ويحتمل أن يكون المعنى المقصود هو على ظاهــر اللفظ، ولكن معنى ظاهر اللفظ يخالفه قول اهللا 
تعالــى: ﴿ Û Ú Ù Ø ﴾، والقــرآن ال ُيخالف معناه بعضــه بعضاً؛ َفعلى هــذا يحتمل أن يكون 
تقدير لــو أي: لو فتحنا عليهم يأجوج ومأجوج َفهم من ُكلّ حدب ينســلون فيكون بقاء الســد عليهم 

ِنعمة من اهللا لعباده ذّكر بها عباده المتقين»(3).
فتتبع المحقق الخليلي كالمه ورد عليه بقوله: «ما ذكره الشــيخ من تقديــر لو في فتح يأجوج 
ومأجوج وفي خروج الدابة من األرض ال معتمد له وال أصل، لعدم الدليل عليه والعدول عن الظاهر 
ال يصح في التأويل إال لســبب وجيه وال داللة على ذلك هاهنا من لفظ وال معنى فليس بشــيء»(4). 
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فهذا هو شأن الجهابذة المبصرين بنور اهللا فهم يعرفون الرجال ِباْلـَحق وال يعرفون اْلـَحقّ بالرجال 
ولقد قال اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه ـ: «ال تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله».

وأيضاً: اختلف مع شــيخنا أبي نبهان حينما أفتى أبو نبهان فيمــن قعد على نية التعليم فلم يأت 
ا المحقق الخليلي فلــم يِبن له جواز ذلك  إليــه أحد أنه يجوز له أخذ األجرة من مــال الوقف، َوأَم

وعلل ذلك بأن مال المدرسة موقوف للتعليم به فإذا لم يوجد تعليم اختل شرط الجواز(1).
فهو كما قال عنه ســماحة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي: «وقد كان شــجاعا في رأيه كما كان 
ُمحقّقا في بحثه، وهو يحرص أن تكون آراؤه التي يقولها مســتندة إلى الدليل، ومتفقة مع األهداف 

التي جاء من أجلها الدين الحنيف ومتفقة مع مقاصد الشرع»(2).

3 ـ نبذ العصبية:
إن التحــّرر مــن العصبية العميــاء والمذهبيــة البغيضة ال يتصف بهــا ِإال من اتصــف ِبالعلم 
والصدق، فيكــون عالماً بما ينقلــه للناس صادقاً فيه ســالم الصدر من اآلفــات القلبية والنزغات 
د وجعلها شــيعاً ُكلّ حزب ِبما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم  الشــيطانية، وما فرق أمة محم
زبرا ِإال حينما تولى منصــب التوقيع عن رّب الســماء رؤوس امتألت قلوبهم حقــدًا وحنقاً، فأخذوا 
سون أئمتهم ويكيلون فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع لبعضهم بعضاً، والمحقق الخليلي قد نبذ  يقد
هذه العصبية الجهــالء والفتنة العمياء، وأصدق مــا يعبر عن منهجه ذلك قول الشــيخ نور الدين 

السالمي:
نــــراه مـتــــى  اْلـَحــــّق  آتــــاهونأخـــذ  لـنــــا  مبغضـــاً  كان  لـــو 
المـــردود عندنــــا ولـو أتى بـــه الخّل الذي لــــه اصطفواوالباطـــل 
لـرجــــل ِعندنـــا  احتـــرام  عليفـــال  كان  ولـــو  اْلـَحّق  خالـــف  قد 
يـأبـاهنرضـــى بمـــا يرضـــى بـــه اإللـه مــــا  ونأبـــى  دينـــه  فـــي 

فالمحقق الخليلي عندما سئل عن قول اإلمام الزمخشري في طريقة جلد الزاني بأنه يجلد جلدًا 
وســطا ال مبرحا وال هيناً مفرقاً على األعضاء كلها وال يســتثنى من ذلك إال ثالثة: الوجه والرأس 
والفرج وأنه ال ينبغي أن يتجاوز األلــم على اللحم أجاب: هذا قوله علــى مقتضى مذهبه ونحن ما 
خالف أصحابنا في الفروع ال نجزم ببطله مــا لم يخرق اإلجماع، ونحب الرجوع إلى األثر الصحيح 

ولكن هذا بعيد عن معنى قوله تعالى: ﴿  4 5 6 7 ﴾ [النور: 2](3).

التمهيد، 7/8.  (1)
الشيخ أحمد الخليلي: الخليلي فقيهاً ومحققاً، قراءات في فكر الخليلي، ص 22.  (2)

وانظر: التمهيد، 283/13.  (3)
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فمنهج الشــيخ هــو كما قــال القائل: «قولــي صحيح يحتمل الخطــأ وقول غيــري خطأ يحتمل 
الصواب»، فال إقصــاء لآلراء المخالفــة وتعتيم وتعمية عليهــا، بل هي رصيد فكري يســتفيد منه 
اإلنســان حيث نجد المحقق إن لم يحفظ نصاً في المســألة من أثر أصحابنا رجع ألقوال المذاهب 
األخرى ورجح للســائل أحدها، مثل ذلك عندما ســأل عن حد المرور بين المصلــي قال: «لم نجد 
للمرور المذكــور نّصاً في حد عن أصحابنا وفي أثر قومنا أنه يحد منه إلى محل ســجوده وفي قول 
ثان إلى ثالثة أذرع وفي قول ثالث قدر رمية حصاة ويشبه عندي أن يكون األولى في ذلك هو القول 
األَول، ولعل الثاني ال يبعد عن الصواب؛ ألَن المراد من المرور المذكور هو الذي يحلّ به التشــوّش 
على المصلي فيكون المار على تعّمده مأثوماً؛ ألَنهُ شــوّش علــى المصلي ما كان منه من حضور باله 

وإلقائه عن نفسه ما يصده عن اشغاله»(1).
ة أقوال فيها  والحقيقة أن هذه المســألة ذكرها أصحابنــا وفصلوا القول فيها واختلفوا ِإلَــى عد
ألنها مسألة اجتهادية ال نص فيها وإن كان الشيخ لم يحضره ذلك فاستظهر أقوال المذاهب األخرى 
واستحســن أحد األقوال. فالمحقق الخليلي بلغ من الرقي الحضاري ونبذ العصبية العمياء أن يعتبر 
هذه المذاهب كلها فروعاً لهذا الدين اإلســالمي الحنيف فما نقص من هذا يكمله المذهب اآلخر. 
وكذلك من خالل أجوبته يوجه ســائليه إلى عــدم العصبية، أقوال المذهب التــي خالف فيها بعض 
الفرق اإلسالمية عندما سأله ســائل عن من شك أو اعتقد أن اهللا تراه العيون جهال منه بغير تأويل 
أيبلغ بشــكه أو اعتقاده الشــرك فنصحه موجهاً بقوله: «وإياك ثم إياك أن تعجــل على أهل القبلة 

باإلشراك من قبل معرفة بأصوله فإنه موضع الهالك واإلهالك»(2).
فهو ال ينقل الخالف بين علماء المذاهب اإلسالمية لعوام الناس الذين ال يدركون أبعاده وربما 

تأخذهم العصبية إلشعال فتنة أو إشعال نار من تحت الرماد.

4 ـ ترسمه قول المذهب ورأي شيخه:
إن كان الشيخ التزم في مذهبه االســتقاللية في الرأي من غير عصبية وال تقليد ولكن هذا 
ال يمنــع أن يحفظ ألئمته دورهم ولمشــايخه حقهم، فهم نور اســتضاء به عرفوه الدرب فســلكه 
فكيف يتنكــر لفضلهم وينســى قدرهم. فمن هــؤالء الذين أثروا فــي المحقق الخليلي: الشــيخ 
ناصر بن أبي نبهان الخروصي، فقد تأثر به وتتلمذ على يده، فإن كان خالف شيخه ناصر مرات 
قليلة فقد وافقه مرات عديدة وأثنى عليه بعبارات مديدة. فمن قوله في شــيخه: «وما حكاه الشيخ 
ناصر بن أبي نبهان ونسب إلى أبيه فقد رأينا كذلك منه ولم نقف على نص فيه من غيره كذلك 

راجع: الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، وزارة التراث والثقافة، 1404هـ/ـ1984م، 35/12 - 43.  (1)
التمهيد، 224/1.  (2)
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وهم كانوا أكثر منا علماً وأصح نظرًا لهم في اْلـَحقّ تبع ـ إن شــاء اهللا ـ ثُم تمثل بقول الشاعر 
تواضعا منه كما هو شأنه:

قـرن فـي  لـز  مـــا  إذا  اللبون  لم يستطع صولة البزل القناعـيس»(1)وابن 
وعندما سئل عن قول الشيخ ناصر: «إن البدل للصلوات المفروضة والسنن المؤّكدة من غير ما 
ضيع منها خارج عنده في حيــز اللعب؟». أجاب: «هذا القول الصحيــح وإن لم نحط به علما، ولم 

ندركه فهما، والصالة الواجبة بعد اإلتيان بها في وقتها ال يمكن القول ببدلها»(2).
 وقد عرض على المحقّق الخليلي قول الشــيخ ناصر في مسألة المعراج بعدم تخطئة من قال إن
ـهُ كان بالروح فقــط، َوأَنهُ َيميــل أَنهُ لم يعرج  المعــراج كان بالروح والجســد، ومن قال كذلك ِإنـ
ا يســع فليس هو من العقائد الدينيــة؛ فقال: المحقّق إثر  بجســده، وإن جهل علم وقوع المعراج ِمـم
ذلك: «إن قول شيخنا الفقيه في هذه المسألة العظيمة هو اْلـَحقّ الذي ال يأباه منصف، وال يتجاوزه 

ِإال متعّسف فهو القول الصحيح، َواْلَحق الصريح»(3).
فالمحقّــق الخليلي أحياناً يجيب الســائل بما حفظه من الشــيخ أبي نبهان والد الشــيخ ناصر 
ويحيل الســائل إليه. فعندما ســئل عمن أوصى بطعام لمن يقيم بمأتمه وعزاه قال: قد أوضح هذه 
المسألة شيخنا الفقيه أبو نبهان في مسألة العزاء وهي موجودة في القطعة األولى من كتاب اللباب 

تطالعها من هنالك ثُم تجد ـ إن شاء اهللا ـ ما فيه شفاءك»(4).
ونراه كذلك يســير على نهج الشــيخ أبي نبهان بخصــوص لزوم اتخاذ شــاهدين وعدم كفاية 
الواحد كما هو قول بعض المتأخرين منبهاً السائل إلى ذلك بقوله: «...وأرى لكم الحجة بإتباع هذا 
الحق وفي هذا قول الســيد الجليل أبي نبهان اّتباع آثاره أقرب سالمة من قول المتأخرين في العمل 
به خالفاً لألقدمين. والشــيخ العالم أبو نبهان 5 قد أوضح من القول عليه ما يكفي عن مراجعة 
غيره فتبصروا وتأملوا فيه يا أولي األبصار فإنه كفاه من قول صحيح صريح جزاه اهللا عنا خيرًا»(5).

ا الشيخ أبو ســعيد الكدمي فمن الشخصيات العظيمة التي أثرت أثرًا واضحاً في الفكر  َوأَم
د بن سعيد الناعبي الكدمي من علماء  العقدي والفقهي للمحقق الخليلي؛ فالشيخ أبو سعيد محم
القــرن الرابع الهجــري(6)، هذا اإلمام الذي يتميز بالشــمولية والســعة والتوســع فهو العقدي 

التمهيد، 259/13.  (1)
التمهيد، 171/5.  (2)
التمهيد، 110/1.  (3)

التمهيد، 233/12.  (4)
التمهيد، 65/12.  (5)

انظر: سيف البطاشي، إتحاف األعيان، الناشر مكتبة المستشار الخاص لجاللة السلطان، ط1425/2هـ/2004م.  (6)
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المتكلم واألصولي والفقيه المؤرخ والناظم للشعر تدل على ذلك عباراته وتشهد لذلك مؤلفاته 
القيمة المفيدة»(1).

والذي يظهر لي من خــالل تتبعي لفتاوى المحقــق الخليلي أن أكثر اســم ردده في فتاويه هو 
اإلمام أبو سعيد، ويأتي بعده الشيخ ناصر بن أبي نبهان، ومن ثم الشيخ الرئيس أبو نبهان جاعد بن 
خميــس الخروصي، وقد أجاد الدكتور مبارك الراشــدي حين قال: «... وتأثر الشــيخ ســعيد كثيرًا 
بأسلوب شيخه ناصر هذا، كما أن الشيخ ناصر كان متأثرًا جّدًا بأسلوب والده الشيخ جاعد؛ فالثالثة 
كلهم روافد لنهر واحد شرب منه من جاء بعدهم، وما أشبه أسلوب الثالثة بأسلوب الشيخ أبي سعيد 

الكدمي 5 وهو الذي يطلق عليه إمام المذهب في األثر المشرقي»(2).
وما تأثر الشيخ سعيد باإلمام أبي ســعيد إال للصفات الفذة والعلم الواسع الذي اتصف به هذا 
اإلمام وكأن المحقق الخليلي وجد فيه توأم روحه. فأبو سعيد هو القائل: «من تشجع بعلمه كمن تورع 
به». وقد قال بنفســه: «ليس العالم من حمل النــاس على ورعه وإنما العالم مــن أفتى الناس بما 

يسعهم في الدين».
فأبو ســعيد كانت له مواقــف خلّدها التاريخ في جمــع كلمة الُعمانيين بعدما اشــتد النزاع بين 
الفرقة النزوانية والرســتاقية وكذلك آراء جريئــة خالف بها علماء عصره فلذلــك أعجب المحقق 

الخليلي بهذا اإلمام كما أعجب به شيخه وشيخ شيخه من قبله.
فمن موافقته لشــيخه أبي سعيد أنه عندما ســأل إذا قطع الذابح نصف الحلقوم الذي يمر فيه 
الماء والطعــام أو زاد قليال أو نقص بقدر مــا تموت الذبيحة هل تحل الذبيحــة؟ أجاب: وإذا قطع 

بقدر ما تموت به الذبيحة من األوداج والمريء والحلقوم فهي حالل كما قال أبو سعيد (3)5.
ونجــده كذلك يثني عليه ويستشــهد بقوله في أحد فتاويــه حين قال: «...بما أجمعــوا عليه من أن 
اإلســالم قول وعمل ونية فدل ذلك أن القول غير النية والنية غير القــول وكل منهما أصل في بابه وإال 
لكان ذلك من حشو القول وليس به، كما صرح أبو سعيد 5 في معتبره وكفى به حجة لمن أنصف»(4).

وما حّجية قول أبي سعيد في نظر المحقق هي محض تقليد بل ذلك ناتج من أن أبا سعيد يدور 
مع الدليل فهو عميق النظر مــن العلماء المبصرين بنور اهللا ـ وأنا ِلمثلــي أن يتعاطى الحديث عن 

أحمد بن ســعود الســيابي، اإلمام أبو ســعيد الكدمي حياته وفكره، ضمن كتاب قراءات في فكر أبي ســعيد الكدمي، المنتدى   (1)
األدبي، وزارة التراث والثقافة، ُعمان، ط1422/1هـ/2001م.
د. مبارك الراشدي، الشيخ سعيد بن خلفان وفكره، ص 116.  (2)

التمهيد، 239/6.  (3)
التمهيد، 5 /215.  (4)
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ـ ، والمحقق الخليلي يصف أبا ســعيد بالشــيخ الكبير  هؤالء الفطاحل لكن ذلك من عجائب القدر 
وأستســمح القارئ عذرا بأنني ســوف أورد النّص كامال الذي ذكر فيه ذلك: «مسألة فيمن أراد أن 
يصلي فأحرم قبل أن يوجه، فوجه من بعد، أتتم صالته أم ال؟ وهل من قول يوجد عند أصحابنا في 
جواز ذلــك أم ال؟ الجواب: روي عن النِبّي ژ عن طريق عائشــة # وغيرها أَنهُ كان إذا قام إلى 
 ﴾ Û Ú Ù Ø × ﴿ :الصالة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وكان باإلشارة عليه بقوله تعالى
[الطور: 48]، وهذا ما عليه أصحابنا ال نعلم بينهم اختالفا في العمل به ال يتجاوزون إلى غيره وأعجب 

الشيخ الكبير أبا سعيد 5 أن ال يخطئ من أحرم قبل التوجيه ما لم يتدين بوجوب ذلك...»(1).
وكذلك وافقه في مســألة النهي عن الصالة في المقبرة حيث قال: «وجوازها أصح في الحكم 
ـ ، ِإال فــوق القبر فالمنع أرجــح ِإال لعذر، وقيل:  كما صرح به الشــيخ أبو ســعيد ـ رحمة اهللا عليه 

بالجوار؛ لكن أعجب الشيخ إعادتها وكفى به نورًا يهتدى وبه المقتدى»(2).
مع أن هذه المسألة هي مسألة خالفيه بين األصحاب كما هي بين علماء األمة، وقد روى اإلمام 
الربيع بــن حبيب عن أبــي عبيدة عن جابر بن زيد عــن ابن عباس عن النِبــّي ژ : «َال صالة في 
المقبرة وال في المنحرة وال في معاطن اإلبل وال في قارعة الطريق»(3). فأجمع األصحاب على أن 
النهي للتحريم ووافقهم أحمد بن حنبل وقد بالغ بعض األصحــاب في التنفير عن ذلك حتى قالوا: 

بفساد الصالة إلى القبر إذا كان دون سبعة عشر ذراعا(4).
لكن المحقق الخليلي أعجب بقول أبي سعيد ورجحه على غيره، لكن موافقة المحقق ألبي سعيد 
وإعجابه به ال يمنعه من مخالفته إن رأى الحق في غيره، فمن ذلك قوله: «وال يجوز ان يخالف في 
وصيته إال على قوله لبعض القوم في أصله فأقره الشيخ أبو سعيد 5 في حكمه فكان رأيا وإن كان 

العمل في األكثر بغيره»(5).

5 ـ عنايته بالمعاني اللغوية ودالالتها الفقهية:
فلمكانتــه في علوم اللغة وتبحره فيها، ولكون أول مؤلفاته كانت فيها، نجد أثر ذلك ظاهرًا في 
فتاويه، فعلوم اللغة العربية هــي من علوم اآللة التي َال غنى عنهــا ألي مجتهد فقد كان لها حضور 
بارز في تحقيقاته للمســائل وتفسيره لآليات القرآنية، وشرحه لألحاديث النبوية، ويعجبني أن أدلل 

التمهيد، 82/5.  (1)

التمهيد، 18/6.  (2)
رواه البخاري في كتاب الصالة 52. وابن ماجه في كتاب الطهارة، 21.  (3)

انظر: الســالمي، معارج اآلمال على مدارج الكمال، وزارة التراث والثقافة، 1404 / 1983م، 99/6 - 104. والســالمي، شــرح   (4)
الجامع الصحيح، مكتبة االستقامة، ُعمان، 441/1.

التمهيد، 25/6.  (5)
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على ذلك بأن أنقل جوابه كامًال إلحدى المسائل، فعندما سئل عن فطرة المسجد (وهو طعام اإلفطار 
ة أخرى بعد أن  الــذي يقدم للصائمين من مال الوقف فــي رمضان) هل يجوز للصائم أن يرجــع مر
ة واحدة فقط؟ فــكان جوابه كالتالي: «هذه  يصلّــي المغرب ألن يأكل من تلك الفطــرة، أم يأكل مر
دقيقة ال بد من التنبيه والكشــف عن أصلها فنبحث أَوالً عن حد اإلفطار الشــرعي الحكمي المعتبر 

عند العلماء، وهل هو مخالف لإلفطار اللغوي أو ال؟ وهل هذه المسألة منها أو ال؟
ا هذه المسألة فليست  ل ما يلج بطن الصائم وبه ينتقض الصيام، َوأَمفاإلفطار لغة وشــرعاً: أو
من تلك، ولو كان كذلك لَما كان جاز ِإال أكل َتمرة واحدة أو حســوة ماء بعد أن يأكل بعد ذلك من 
تمر الفطرة تمرة واحــدة، فضال على ما فوقها لحصول أَنهُ مفطر، فتبيــن بذلك غير اإلفطار، وهو 
ا لغة فاإلفطار مصدر أفطر ومن حصل الفعل فقد وجد المصدر ووقع الحكم  ظاهر لغة وشرعاً، َفأَم
به؛ ألَنهُ األصل على أكثر ما يوجد فيه مــن أقوال النحاة، وبه قال ابن مالك في األلفية، والحريري 
في الملحة وغيرهم، وهو على القولين كذلك حكماً لعدم الفرق؛ فإن قيل: فما معنى الفطرة إن لم 
تكن مــن ذلك؟ قلت: هي اســم للطعام الــذي يأكله الصائم عنــد إفطاره كالفَُطــور (بفتح الفاء) 
ا ثبت أَنهُ  حور (بفتح السين) اسم للطعام الذي يأكله الصائم عند ُسحوره (بضم السين)، َولَـم وكالس
اســم للطعام جاز لآلكلين أن يأكلوا منه بعد إثبات كونهم مفطرين لغة، فلهم ذلك في اإلفطار إلى 
حّد الكفاية، فعلى هذا فحكم المســألة التي ذكرتها جواز األكل مــن َتمر الفطرة ما لم تكن أكلته 
الســابقة مغنية له في حال الترك، بــأن قام عن الطعام على نية االجتــزاء ال لقاطع في الحال من 
تدارك الصالة، وإما بتمرة أو نحوها فله أن يأكل من بعد الصالة، وذلك يسمى فطرة في حقه وإن 
كان مفطرا بتمرة أو حســوة ماء أو نحو ذلك، نعم إن كانت التمرة التي أكلها من غير الفطرة فال 
يعود إلى َتمــر الفطرة ثانية على ما قاله العلماء، وعلى هذا االعتبــار ففيه نظر ظاهر ِلمن تدبره، 
وكأنه فــي األصل موضع رأي لمن رآه، فهذا ما حضرني وإن لم نجده مشــروحاً كذلك، َوِإنَما قلناه 

على قياس نحوي ولغوي وشعري فلينظر فيه أهل النظر»(1).
وكذلك عندما ســئل عن معنــى ورود اللعن للعقرب فــي الحديث، مع أَنهُ ورد األثــر بمنع اللعن 
للبهائم مطلقاً؛ ألَنهُن غير مكلفات، بين ذلك بــأن اللعن هنا مردود إلى مجاز اللغة، وهو إبعادها عن 
الخير العاجل فقط، وال مانــع منه وهو معنى قتلهــا وإهالكها؛ فالموجب لذلك مبعــد من الخير في 
عاجله، ولهذا االعتبار سميت كذلك فويسقة من الفواسق الخمس في حديث آخر، وسميت بذلك ألجل 
تعاطيها أنواع الشرور والمضار التي هي من أعمال الفسقة، ثم فصل وبين بالكتاب العزيز على ذلك.

فالمحقق الخليلي طوع اللغة لخدمته في فهم النصوص الشرعية الفهم الصحيح.

التمهيد، 78/8 - 79.  (1)
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6 ـ مراعاة أحوال الناس:
نجد أن فتاوى الشيخ تختلف باختالف أحوال الناس، وذلك بحسب ظروف السائل والمقصد من 

سؤاله، فمثًال:
أ ـ يراعي حال الســائل من حيث الغنى والفقر، فيشــدد على الغني، ويرخــص للفقير، فعندما 
ســأل عن من يذهب للرعي أو االحتطاب أو الصيــد أو جني الجراد، فتجــب عليه الصالة وال يجد 
الماء أيجوز له التيمــم؟ فكان الجواب كالتالــي: «...إذا كانت تلك مكســبته، فيجوز له أن يصلي 
ا إذا لم تكن مكســبته وال مضطرا إليها، فيتوجب عليه طلب الماء إذا حضرته الصالة  بالتيمم، َوأَم
ــر الصيد وحضرت الصالة، وإذا ســار  ا إذا تيس إذا كان يأمــل أن يدركه في وقت الصالة، ... َوأَم

لطلب الماء يخاف ذهابه فهذا يجوز له التيمم، كان غنياً أو فقيرًا»(1).
ب ـ يحتــاط في مســائل األحكام وال يســارع للقــول فيها لكون غالب أســئلة أهــل عصره أعدت 
للخصومــات، ويدلّ على ذلك قوله: «وما ذلك ِإال أن غالب أســئلة هذا الزمــان قد أعدت للخصومات 
واالمتحان، وصورها ُكلّ فريق منهم بما يراه أقوى في نفسه لغلبة األقران، فقدموها في المحاكمات بين 
أيديهم وســيلة، وكانت لهم ألكل أموال الناس بالباطل أنفع حيلة»، ثُم قال: «ولوال كتاب من اهللا سبق 
 له العهد والميثاق على أهــل العلم ليبيننه للنــاس وال يكتمونه، وبقي بقية من الخلــق يعملون ِباْلـَحق

ويقبلونه لكان االعتذار أولى في هذا الدهر عن الجواب في مسائل األحكام غالباً عين الصواب»(2).
ج ـ يعرض عن المســائل التي ليس فيها مزيد فائدة بالنسبة للســائل أو المقصود منها إذكاء 
فتنة، أو مســائل تصدر من عوام النــاس وال يصلح أن يتحدث أو يخوض غمارهــا إال كبار العلماء، 
فلقد ســأله ســائل عن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن كان مخلوقا فما صفة خلقه وإن كان غير 
مخلوق فما صفة االعتقاد فيه؟ فأجابه الشيخ بقوله: «القرآن كالم اهللا ووحيه وتنزيله وهذا االعتقاد 
كاف فيه إن شــاء اهللا»(3). وهذا ال يمنع الشيخ من البحث الدقيق في كثير من مسائل الخالف بحثا 

موضوعيا، وإن كان هذا ليس لعوام الناس وجهلتهم الذين ال يدركون أبعاد الخالف وآدابه.
د ـ تبســيط القول لعوام الناس، ومخاطبتهم بلغة يفهمونها من غير تعمق في األساليب األدبية 
وال تكلف في العبارات البالغية، وندلل على ذلك عندما ســأله سائل بقوله: «وما تقول فيمن يتوضأ 
للغســل من الجنابة وال يريد به الصالة يقول في وضوئه، ويدعو مثــل ما يقول يوم يتوضأ للصالة؟ 
فأجاب: يتوضأ ويغســل جميع جوارحه وال يقول شيئاً وإني ال أستعمل دعاء وال أدعو بشيء يوم أتوضأ 

التمهيد، 325/3 - 326.  (1)
التمهيد، 91/12 - 92.  (2)

التمهيد، 33/1.  (3)
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للصالة»(1). فمثل هــذا الجواب وغيره هو نزول من المحقق الخليلــي لجمهور الناس الذي يجب أن 
يخاطبوا بلغة سهلة قريبة مأنوســة وهذا ال يعني بحال من األحوال أن مستوى فتاويه على هذا النحو 

جميعها، َوِإنَما هو إدراك منه أن مستويات الناس تتفاوت من حيث الفهم والعلم.

هـ ـ اســتخدام لغة رصينة فــي فتاويه ألهل العلم وطلبته، وهذا في مقابل التبســيط والتســهيل 
للعوام، فــإن كان نزل لهؤالء فهو نزول ليرتقي بهم، ولذلك نجد أن لغة قوية من حيث الســبك وقوة 
العبارة تبرز واضحــة في فتاويه للخواص، وأحــب أن أورد هنا نصا ألحد فتاويــه الرائقة يظهر فيها 
عنايته بالجانب األدبي في فتاويه، فعندما سئل عن قوله ژ : «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من 
نقمتك، وبمعافاتك من عقوبتك» فما وجه هذه االستعاذة بالرضا والعفو والمعافاة وهي من الصفات، 
وكيف جاز العدول باهللا تعالى؟ فقال الشيخ ســعيد بن خلفان: «أنه جرى في مثل هذا الدعاء على ما 
عليه عادة العرب، من اإلتيان بمعاني االستعاذة والتخيل إذا قصدوا معنى المبالغة في القول جزالة أو 
لطفا، وأنه لمن أعظم شــعب البالغة، وأوســع مناهج الفصاحة، فإنه جعل الصفة أو الفعل كالشيء 
القائم بذاته، تفخيما وتلطفا في الخطاب، وتأنقا في العبادة، واستمدادًا للفيض بذكرها، وإن لم تكن 
هي المقصودة باألصالة، وال المــراد بالتحقيق، وإنما المراد والمقصــود بذلك نفس الموصوف بتلك 
الصفة ال غير، ومثل ذلك شــائع في كالم العرب، مطرد في أســاليب كالمهم، مشــهور في أعاجيب 

نظامهم، ال يكاد يخلو منه شعر من بلغائهم، وال نثر بليغ من فصحائهم كما قال الشاعر:
فما لي إلى معن ســــواك رســــولأيا جود معن ناج معنـــا بِـحاجـتـي

 سأله أن يشــفع له إلى معن، ثُم أال تراه كيف جعل جود معن كالشــيء الســامع للخطاب، ثُم
زعم أَنهُ رســول إليه، وأن ال رسول له ســواه، والجود صفة من صفات البشــر، ال تصلح لشيء من 
الخطاب، وال تقدر على رد الجواب، وإنما جاء بها على معنى التخيل والتصور، بأن أنزلها في منزلة 
من شــأنه أن يفعل ذلك إلرادة التعظيم لهــا والتفخيم، ألن تعظيمها هو نفــس التعظيم لمعن، من 
حيث نعته بجود تلك الصفة، وليــس الحقيقة إال أنه يخاطب معنا بعبارة تضمنت الثناء عليه بوصفه 
بجــود ال يكاد تدرك صفته بغير هذه العبــارة، وهذا التقابل هو من البديع المســمى في عرف أهل 
البيان ومن فهم هذا األصل العظيم الجــدوى الكبير الخطر، ونظر بعين البصيرة، ال بجفن التقليد 
اقتــدر به على تأول كثيــر من مشــكل اآلي واألحاديث واآلثار، ولم يشــكل عليه مــا ورد في أدعية 
المســلمين على النبي ژ بعد وفاته، وتطوفهم بالبيت وعرصاته، فإنه بالحق إنما يرجع في األصل 

إلى معنى فرع إنما تسقى من الماء واحد»(2).

التمهيد، 225/3.  (1)
التمهيد، 25/3 - 27.  (2)
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و ـ اإليجاز واإلطناب بحســب أحوال الســائلين من حيث الفكر والثقافة والحاجة للتوســع في 
القول وذكر أقوال العلماء بحســب النازلة المســؤول عنها. وإن الناظر في فتــاوى المحقق الخليلي 
ليلمس جلياً ذلك النفس الطويل في اإلجابة على كثير من المســائل، فهو في الغالب ال يكتفي بذكر 
الجواز من عدمه مجردًا، بل يتوسع مســتطردًا ذاكرًا أدلتها وخالف العلماء فيها ومن ثم ينقد تلك 
األقوال ويرجح بينها ويذكر المســائل الشبيهة بتلك المســألة زيادة في الفائدة، وينبه على الحكم 
الخفية وأسرار الشــريعة في تلك األحكام، فال غرابة أن تجد سؤاالً يجيب عنه في 20 أو 30 ورقة 
وهذا كثير جدا في جواباته، وقد أشار الشيخ أحمد بن سعود السيابي في إحدى محاضراته إلى هذا 
النسق من األســلوب في فتاوى المحقق الخليلي حيث ذكر: «إن الناظر في الحياة الفكرية في ُعمان 
ليجــد أن هناك مدارس فكرية شــتى ظهــرت على مر العصور يكون لها نســق خاص فــي التأليف 
والتدريس والفتوى، ومن هذه المدارس المدرســة األبونبهانية التي ضمت الشــيخ جاعد بن خميس 
وابنه الشــيخ ناصر والمحقق الخليلي، وارتشــف منها أبو مســلم البهالني بزنجبار تتســم بالنفس 
الطويل فــي الفتــوى»(1). َواْلَحق أن هذه المدرســة تحتاج إلى رســالة كاملة تكتــب في خصائصها 

وسماتها التي تميزت بها عن باقي المدارس.
ومع هذا اإلطناب نجده أحيانا يميل إلى اإليجاز وقد بين 5 أسباب هذا اإليجاز واإلطناب في 
فتاويه وإليك قوله فــي ذلك: «والحق في هذا معنــا أن الجهل داء والعلــم دواء، والجاهل مريض 
طبيبه الفقيه، فحقه أن يعطيه من الغذاء ما ينفعــه ويكفيه، وأن يمنعه عما يضره منه ويؤذيه، وأن 
يعالجه من الدواء بما يشفيه، وأن ال يتجاوز حد ما ال يحتله فيه... وكذا فالجهل بالمسائل األصولية 
كالداء المتلف الــذي ال يدفعه إال دواء واحد فمن عرفه نجا ومن خالفــه فأمره إلى الهالك عائد، 
والجهل بالمســائل الفرعية كالداء الذي يختلف قوة وضعفاً ويختلف حال المبتلي به بحســب تباين 
المزاج والســن والمكان والزمــان وصفاً، فقد ينتفع مريــض بما يضر اآلخر من الــدواء في العلة 

الواحدة كما ال يخفى»(2).
ز ـ يلتــزم جانــب النصح واإلرشــاد إذا علم حاجة الســائل إلى ذلك، فالعالــم كالطبيب 
ال يكتفي بصرف الدواء، َوِإنَما يوجه المريض ِلما فيه مصلحة جسده، والعالم يوجه الناس ِلما 
فيه مصلحة حياتهم في دنياهم وأخراهم، والشيخ سعيد بن خلفان، يكثر من النصح ألهل زمانه 
ا علم أن  ـهُ لَـم وجعــل فتاويه باباً من أبــواب األمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، من ذلك أَنـ
جماعة من الحجريين المجتهدين في العبــادة قد ولعوا بتقديم صالة الفجر قبل وضوحه وبيانه 
واتســاع ظهوره، قال لهم: «...وإني لكم يا معاشــر المســلمين لناصح أميــن، أن ال تعجلوا في 

بتصرف، أحمد بن سعود السيابي، محاضرة (فيديو)، في مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس.  (1)
التمهيد، 90/12 - 91.  (2)
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صالة الفجر قبل وضوحه وظهوره وشــيوعه، حتى يعرفه الخاصة منكم والعامة، وال يشــك فيه 
أحد من المبصرين. ولهذا جاء في الحديث النبوي: «أسفروا بالفجر، َفِإنهُ أعظم لألجر». وقد 
جاء األثر في وقت الظهــر والعصر بتأخيرهما عن أول وقتهما تقدم فــي قياس. فكذا ينبغي في 
صالة الفجر أن تؤخر عن البيان احتياطا حتى يظهر للعيان ألن ينتشــر نوره، إذا َتمكن ظهوره 
مستطيرا في األفق الشرقي كله على عرضه أبيض مستنيرًا من مطلع سهيل إلى مطلع بنات نعش 
ال يجهله من يراه وال يمكن فيه النزاع، فهذا خير أوقاته وأبرك ساعاته. وإياكم إياكم يا معاشر 
المســلمين، والمخاطرة بهذا الدين، على دعوى المعرفة واليقين؛ فإني ألخشــى عليكم في هذا 
المقام الدحض بين يــدي رّب العالميــن، حين تزلزل أقــدام المخاطرين، ويثبــت اهللا أقدام 
المثبتيــن، من الذين آمنوا بالقول الثابــت في الحياة الدنيا وفي اآلخــرة، فإنكم تحملتم أمانة 
عرضت على الســموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشــفقن منها، وصرتم له في بالده 
واســطة بين اهللا وعباده، يتقربون بكم إليــه، ويقدمون بصالتهم معكم عليــه؛ فاحفظوا حدوده 
وال تنســوا عهوده، وال تحملوهم على شــك أو جهالة، واحذروا ُكلّ ضاللــة، فاتقوا اهللا وارجوه، 

ويحذركم اهللا نفسه فاحذروه»(1).

7 ـ التورع عن الفتيا:
وهي ســمة واضحة في فتاويه فهو دائماً يطلب العذر من ســائليه بأنه ضعيف، واألولى أن يسألوا 
غيره، «وهذا هو منهج الصحابة والتابعين يكرهون التســرع في الفتوى ويــود ُكلّ واحد منهم أن يكفيه 
نة أو قول الخلفاء  إياها غيره، فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والس
الراشــدين ثُم أفتى»(2). فالمحقق الخليلي في كثير من فتاويه يصدر الفتوى بطلب العذر بأنه ليس من 
أهل الفتوى، ثم يشرع في اإلجابة مبينا ومفصال ويختم فتاويه كذلك بعدم أخذ قوله ِإال ما وافق اْلـَحقّ 
ــنة؛ فــإن وافقهما فهو اْلـَحــقّ، وإن خالفهما فليدعوا قولــه وينظروا األصلح  وعرضه على الكتاب والس
ألنفســهم، فمثال يصدر أحد أجوبته بقوله: «اعلم يا أخــي أني قليل المعرفة وليــس عندي حفظ فيها 
ن يقول بالقياس في األثر عن علم وبصيرة، ولكن عن تكلف وتخبط إن كرهت الرّد ألحد من  وال أنا ِمم

األخوان في اهللا فلينظروا فيما أقول وليتدبروه، وليأخذوا باألحسن منه إن وافق وإال فليهملوه».
وقد قال في آخر أحد المســائل: «... فهذا جواب مســألتك وفي ظني أَنهُ محيط بجميع ما عنه 
سألت ِإال أن يكون شيء لم أنتبه له فاعرف ذلك وتدبره حرفا حرفا، وإذا وجدت زلال فأصلحه إن 
قدرت، َوِإال فأهمله فإني كثير الغلط والســهو والنســيان، وقد اجتمع الكلّ مع قلة المعرفة والبالدة 

التمهيد، 83/5 - 84.  (1)
ابن القيم، أعالم الموقعين، 41/1.  (2)
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وأعظم من ذلك التكلف؛ فال تغفل يا أخي عن نفســك فتتكل علي فإن أكثر ما قلته ليس إال قياســاً 
من نفسي على ما ظهر لي في اجتهادي وإن لم أكن من أهل ذلك، وأنت فانظر في ذلك وناظر فيه 
العارفين المبصرين بنور اهللا الهادي إلى اهللا، واهللا سبحانه هو المسؤول ألن يتوالنا جميعا ويسددنا 

د النِبّي وآله وسلم»(1). والحمد هللا وصلى اهللا على محم
والمحقــق الخليلي إذا علمنا أن منهجه هــو التورّع في الفتيا وعدم المســارعة إليها نَجده َال 
يأنف من قول ال أدري، كما هو شــأن السلف الصالح، فقد قيل: من قال ال أدري فقد أفتى، وقيل: 
إذا ترك العالم ال أدري فقد أصيبت مقاتله. فقد ســئل المحقــق الخليلي فيمن أجر ليقرأ القرآن 
العظيم وهو ال يحســن الضاد، أيحل له أخذ األجرة؟ فأجــاب: «اهللا أعلم، وأنا لم أقف على هذه 
المســألة في األثر، وأنا ضعيف النظر فتناظروا فيهــا أهل العلم باهللا والمعرفــة بمعاني الكتاب 
ا رزقكم اهللا من إصابة اْلـَحقّ  واالطالع على أســرار ســنة رســول اهللا ژ ، ثم أفيضوا علينا ِمـم
واالقتداء بأهله»(2). ومن ثم ســئل عن المســألة عينها مرة أخرى وكأنه بحثهــا فأجاب وفصل ِبما 
ال يدع مجاالً للشّك بأن كان هذا المســتأجر يحسن قراءة القرآن ويضبط إعرابه وال يبّدل حروفه 
فهو المؤتمن على ذلــك، وتجوز أجرته وال يلزم بحثه عن الظاء والضاد، واألصل أن ُكلّ ما يصلح 

للصالة من القرآن جاز لألجرة»(3).

:ó∏≤ªdG òNCÉj ∫GƒbC’G …CÉHh iƒàØ∏d … uó°üàªdG »a »∏«∏îdG ≥≤ëªdG …CGQ ``  kÉ©HGQ

إن المحقق الخليلــي باعتباره األمين َعلَى مؤسســة الفتوى فقد كانت له بعــض اآلراء في هذه 
ى للفتوى  القضية، وقد قمت ِبجمع أقوال المحقق من مســائل مختلفة التي بين فيها آراءه فيمن تصد

بماذا يفتي، والمقلد الضعيف ِبماذا يأخذ، وجعلت ذلك في النقاط التالية:
إن الفتيا ِبما يخالف أصول اْلـَحقّ التي ال يسع خالفها هي من القول الحرام المجتمع عليه  ـ  1

في دين اإلســالم، فما أحله بفتياه أو حرم ما أباحه، ال بد له من حالين؛ ألن قوله ال يعدو 
ــا أن يقول هذا حالل في دين اهللا أو حرام عنــد اهللا، وهو في ذلك خالف  عن وجهين، ِإم
ة فيه ِإال من الســماع، فعندي أن هذا غير سالم في  ا ال تقوم اْلـُحج اإلجماع، وإن كان ِمـم
حاله، وال معذور فــي مقاله؛ ألَنهُ قائــل بالباطل كاذب على الدين، مفتــر على اهللا تعالى 

مضل لعباده(4).

التمهيد، 30/8.  (1)
التمهيد، 175/8.  (2)

التمهيد، 175/8 - 179.  (3)
راجع: التمهيد، 213/2 - 214.  (4)
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اجتهاد العالم هو حــقّ عند اهللا وعند عباده، وإن كان بعضه أعــدل من بعض وهو الذي عليه  ـ  2
أهل العلم المعول عليهم(1).

ا ال يجــوز كون اْلـَحقّ منــه ِإال في واحد أصال،  ـ  3 إن بعض المختلف فيه بالــرأي بين أهله ِمـم
وشاهده في مســألة الروح أجســم هي أم عرض إلى آخر األقوال التي وردت فيها وتبلغ تسعة 
 Æ Å Ä  ﴿ :في واحد فقــط، وإن كان األصل أن يقال أقوال فــال يعقل أن يكون اْلـَحقّ ِإال
È Ç ﴾ [اإلســراء: 85]. وكذلــك االختالف في نبوة الخضر وذي القرنيــن فال يصح في عقل 
وال نقل أن اْلـَحقّ ِإال في واحد من مثل هذه األقوال؛ الســتحالة جمــع الصدق بين قول اثنين 

أحدهما يقول: إن فالناً نبّي واآلخر ينفي النبوة(2).
العالم النحريــر المتقن في صنوف الفقه المتقــوي لوجوه االســتدالل إذا تغلقت عليه أبواب  ـ  4

النظر ولم يهتد إلى معرفة األعدل فيه، فهو في تلك المسألة ضعيف، وهو فيها حكم الضعفاء 
فيما لزم أو جاز أو وسع(3).

ة حقّ ال يرتاب  ـ  5 المقلّد الضعيف العيي إذا أبصر وجه اْلـَحقّ في مسألة وعرف األعدل فيها بحج
فيها بوجه االســتدالل باألصول عليها فهو العالم الفقيه فيها، ويجوز له فيها أو يلزمه ما جاز 

للعلماء بها أو يلزمهم فيها(4).
ليس اجتهاد بعض القائلين يكون أصًال في دين فيمنع غيره من المجتهدين(5). ـ  6
الضعيف إذا أخذ بقول من رأي المسلمين الصحيح أو أثرهم الجائز فواسع له وال يضيق عليه  ـ  7

ن  اســتعماله، وال يلزمه في ُكلّ قضية أن يســتفتي بالفقيه الحاضر فليس قولــه بأثبت فيه ِمم
مه فيه(6). تقد

إذا لم يجد المقلد للفقهاء في مســألته أثرًا وال عرف لهم قوالً وال نظرًا، فهو الذي ال بد له  ـ  8
مــن رّده إليهم وعرضه عليهم، إذ ليس في قدرة غيرهم االســتنباط وهم الهادون إلى ســواء 
الصراط، وبهذا القول قد قال بعض األقدمين، وشــاع عند كثير مــن المتأخرين، أنه ال يهلك 
من أخذ بقول من أقوال المسلمين، ولهم في النظر أن يتلقوا باالستدالل عليه بقول النِبّي ژ: 

راجع: التمهيد، 179/2.  (1)
راجع: التمهيد، 196/2 - 197.  (2)

راجع: التمهيد، 179/2.  (3)
المرجع السابق نفسه.  (4)

أجوبة المحقق الخليلي، مخطوطة رقم (83 أ) في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، السيب، ص 155.  (5)
التمهيد، 178/2.  (6)
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«أصحابـــي كالنجوم بأيهم اقتديتـــم اهتديتم»، فقد ســماهم مهتدين بنفــس االقتداء بهم، 
واالهتــداء بقولهم، والعمــل بفتواهــم ورأيهم من غيــر أن يلزمهــم اجتهادا فيه بأنفســهم، 

وال مناظرة لغيرهم(1).
إذا أبصر الضعيــف األعدل من الرأي فعمل بــه فقد أصاب مفصل اْلـَحقّ وأتــى ِبما عليه في  ـ  9

الحكم، لكن يجوز له ترك األعدل إن شــاء األخذ باألحوط منه، ولربما أجيز له ترك األعدل 
واألخذ بما دونه رخصة في موضوع الحاجة إليها لضرورة ملجئة، أو مشــقة داعية إلى التوسع 

بما جاز من الترخص(2).
على العالم أن يتمهل وال يعجل إلى الفتوى وخاصة فــي الدماء والفتن فإن المبتلى ِبمثل هذه  ـ  10

المعاني فــي المأل أن يكون كثير اإلحجــام، طويل التثبت في األحكام، تاركا للمســارعة على 
اإلقدام حتى يتضح له المنهج ويعرف المدخل والمخرج(3).

إذا كان مجــال الرأي في األحكام فيمــا له خصم من األنام، فــإن رأى األعدل من الرأي في  ـ  11
ذلك المتنــازع فيه كونه لخصمه ال له، لــم يجز له أخذه وال يحاكمه فيــه، ولو حكم له به 

حاكم لم يجز له أخذه عليه بالحكم؛ ألَنهُ حق خصمه(4).
لو كان الخصمان يرى كل واحد منهما أن الرأي األعدل في المتنازع فيه هو لخصمه، لم يجز  ـ  12

لواحد منهما أخذه إال أن يصطلحا فيه على التراضي منهما بعد المعرفة، بأن كال منهما يراه 
لخصمه، وبريء منه إليه(5).

وإن كان يرى أن كال من الخصمين فيه األعدل كونــه له هو دون صاحبه، فهما خصمان فيه،  ـ  13
يرجعان فيه إلى حكام المسلمين(6).

إن عدم من يحكم بين المتخاصميــن وكان المتنازع فيه بيد أحدهما لم يجز لآلخر أن ينتزع  ـ  14
منه على وجه القسر، وإن لم تكن ألحدهما فيه يد تثبت، فلكل منهما أن يتمسك فيه فيستبيح 

أخذه ِبما جاز له من الرأي ما لم تمنعه منه حجة حق بحكم ثابت(7).

التمهيد، 178/2.  (1)

التمهيد، 181/2.  (2)
بتصرف التمهيد، 13/ 255.  (3)

التمهيد، 182/2.  (4)

التمهيد، 183/2.  (5)
المرجع السابق نفسه.  (6)
المرجع السابق نفسه.  (7)



فقه النوازل وتجديد الفتوى426 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

على طلبة العلم ترك االعتراض على الشــيوخ وقبول إشــاراتهم والتســليم ألمرهم وزجرهم،  ـ  15
عمدة طالب العلوم من أهل الحلوم، وال سيما ســالكو طريق اآلخرة بتطهير العيوب، َفِإنهُ في 
حقهم ضروري، ومخالفة الشــيخ في حق أمثالهم خروج عن دائــرة األدب، مضاد لحالهم بل 
يعد ذلك من ذنوبهم ولو لم يزروه عن قلوبهم، ولنســمع ِلما في الكتاب العزيز من الخطاب 
الوجيز الجامع لمجامــع آداب المتعلمين بين أيــادي المعلمين، في الحكايــة التي تروى عن 
الخضر وموســى 6 حيث قال له: ﴿ _ ` f e d c b a ﴾ [الكهف: 66]، 
فإن كان الطالب من المجتهدين فواسع له أخذ ما يراه أفضل، أو كان ذا شيخ آخر فاقتدى به 

فما اعتدى، ولكن عليه حسن الظن بمن سواه وإن خالفه في االجتهاد بفتواه(1).

إن العالــم البصير بنور عليــه واجب عليــه أن ينظر األصلــح للناس من كشــف المعاني  ـ  16
والــدالالت التي دعته لتلك، أو كذا ســترها تأدبا بآداب اهللا تعالى لعبــاده وتخلقا بمعاني 

حكمته في بالده(2).

التقليــد لغة: هو في األصل من قلدت المــرأة قالدة أي جعلتها في عنقهــا، ومنه تقليد الوالة  ـ  17
األعمال، أي: تطويقهم بها في أعناقهم لشدة التمكن على سبيل المجاز، وتقليد العلم الحكم 

كذلك يعني تفويضه إليه، لكنه باعتبار أحكامه على ثالثة وجوه:

أحدها: أن يراد به معنــى االتباع فقط، مع قطع النظر، والبحث عن صحة األصل وفســاده ثقة 
 ا وقف على قبره ژ بالروضة الشريفة قال: ال تقليد ِإال هُ لَـمتقابله به، كما روي عن بعض السلف أَن
ا مــن بعده فهم رجال ونحن رجال، َفِإنهُ لم يــرد بتقليده ِإال ما ذكرناه، إذ  لصاحب هذا القبر، َوأَم

ال يجوز أن يعتقد في اتباعه إن كان حقّا أو باطال؛ َفِإنهُ ال ينطق عن الهوى إن هو ِإال وحي يوحى.

وثانيهـــا: أَنهُ ما كان على نيــة اتباع الفقيه في قوله أو فعله ســواء كان حقــا أو باطال، وهذا 
ـهُ أقبح أنواع التقليــد، وأضّر وجوهه، وأفحــش صوره؛ ألن الظلــم معتمده، والبطل  ال مرية فيه أَنـ
مســتنده، فإن كان فاعله غير قاصد للحقّ، وال طالب للهدى، ولو أصــاب اْلـَحقّ؛ لكفته النية آثما، 
فإن ِلكُل ما نوى، وعليه ما نوى ولكن ما أظنّ أحدا ِإال وهو يتبرأ من هذا، وال يسلم له ِإال من سلب 

عقال وملء جهًال وال عبرة به.

وثالثها: إن ُكلّ متبع ألحد في قول فاســد أو عمل باطل، فهو مقلد له ولو اعتقده حقا ودان به 
ـهُ دين اهللا جهالــة، وتقّرب به إلــى اهللا ضاللة، وقــام عليه فــي زعمه الحجج  صدقــا، وظنه أَنـ

راجع: التمهيد، 256/5 - 258.  (1)
التمهيد بتصرف، 257/5.  (2)
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والبراهين، ودفع عنه شــبه المعارضين، أو كان عن هذا كله من الغافليــن، ِإال أَنهُ دان به فيما به 
يدين، وخاض به مع الخائضين، وعمــل مع العاملين، وهو لمخالفته للحق من الجاهلين، أو به من 
العالين، أو فيه من الشاكين، فال عذر له في ذلك وهو به من المقلدين الهالكين، لباطل التقليد 

المحرم في دين العزيز المجيد(1).

¬jhÉàa øe êPÉªf :kÉ°ùeÉN

ِبما أن المحقّق الخليلي كان من المتوســعين في الفتيا، فمن الصعب اختيار مســائل من فتاويه 
وعرضها كنماذج فالباحث يجد أمامه كّماً هائًال من التخريجات الفقهية للمسائل العويصة، والنوازل 
المســتحدثة، فيبقى في حيرة ماذا يختار ليعرضه للقارئ ليدلل علــى هذا البحر الزاخر من العلم 
فعرض قطرة من بحره هل تفي بالغرض؟ نقول نعم حسبنا ذلك فدراسة قطعة من الذهب هي كفيلة 

أن تدلك على خصائصه وميزاته وتدفعك القتنائه.

ـ المسألة األولى: مسألة أخذ الخراج من الساحل:
فقد رفعت هذه المسألة للشيخ خاصة في أخذ الخراج من ميناء مسقط وجواز إيجار الميناء، 
حيث أفتى الشيخ بجواز ذلك. وهي مسألة يظهر فيها النفس الطويل في الفتيا حيث أجاب عنها في 
عشــرين صفحة من القطع المتوســط ضمن مخطوطــة أجوبة الخليلــي المحفوظة بمكتبة الســيد 
د بن أحمد البوســعيدي (442 أ) حيث رد المسألة إلى أصلها في بداية فتواه فقال: «وبالجملة  محم
فإن أرض هذا الســاحل التي هي حريم البحر ال تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون مواتا ويحكم 
لها بأحكام الموات كما صرح به بعضهم، َوِإنَما تصرف األيدي واألحداث عنها مخافة الضرر نظرا 
في المصالح فعلى هــذا فقعدها غير جائز. وإما أن تكون موقوفة وقفا حكميا ينتفع بها المســلمون 
آخر بعد أول فيشــبه بذلك حكم الصوافي وأرض بيت المال من حيث ِإنهَا موقوفة للمصالح العامة 
والمنافع اإلســالمية؛ فيجوز أن تلحق بها في الحكم؛ ألَن ما أشبه الشــيء فهو مثله بإجماع، وبهذا 
االعتبار يجوز قعدها واإلمام أولى بمصالح اإلسالم وله النظر فيها، وقد ثبت من قول الفقهاء أَنهَا 
وقف على معنى اإلباحة لالنتفاع بها ِلكُل واحد، وال يخفى أن أصل المسألة االجتهاد والنظر وليس 
هي من باب األمــالك الموقوفة التي ال يجوز تبديل وقفها عما أوقفت لــه، ولعدم ثبوت الملك في 
هــذه األرض المذكورة، ولهــذا قلنا إن توقيفها حكمــي فقط، وتخليص القول فيــه أَنهُ ليس بوقف 
حقيقة َوِإنَما أشبه الوقف في حكمه فثبت له حكم الوقف، واسمه عند بعض ولوال ثبوت حكم الوقف 
لجــاز له أن يملكه من أحيــاه بالماء أو عمره بالبنــاء، ولو لم يكن كذلك في هذا القول ألشــبه 
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الوقف وأعطي حكمــه، فلم يبق فرق بين الوقف الملكي وهذا الوقــف الحكمي ِإال من حيث الوضع 
فليتأمــل، َفِإنهُ بحــث غريب وقاعدة لم تشــرح كذلك، ونعلــم أن أكثر الناس لجهلهــم بها وفرط 
غباوتهم عنها ال يسالموننا على ذلك إذ لم يجدوه نصا كذلك عن الشيخ فالن فعسى أن نورد لهم 

من األثر ما يشهد بذلك»(1).
ثُم أورد المحقق مسألتين من كتاب بيان الشرع للكندي وكتاب اللباب للصبحي فأورد أقوالهم 
في تحديد حريم البحــر، وإن كان الصبحي أثبــت التوقيف ومنع القعادة، ثُم قــال المحقق إثر 
ذلك: «إن نفس القول بحكم حريم البحر وإثباته ِإنَما هو من باب مجرد اإليالة الفقهية نظرًا في 
المصالح اإلســالمية ال غير وال أصل لــه غير مجرد االستحســان والنظر فــي المصالح العائدة 
وصرف المضار عنهم، وفي هذا الموضوع يقال: «ما رآه المســلمون حســنا فهو عند اهللا حسن»، 
ومع اتفاقهم عليه فقد اختلفوا في تحديده من أربعين ذراعا إلى خمســمائة ذراع على أن األربعين 
كفايــة، والقــول بالخمســمائة ذراع فــي البلدان والقــرى أقرب إلــى الضرر بأهلهــا كما يعرف 
بالمشــاهدة، وانظر إلى قوة جرأتهم في أحكام اإليالة والنظر أن جعلوه حكمــاً ثابتاً ووقفاً الزماً 
وعارضوه به األصلين المجتمع عليهما أن األرض هللا فمن أحيا مواتا فهو له، وذا اليد أولى بما في 
يــده، وألحكام اإليالة والنظــر في المصالح اإلســالمية ودفع المضار أبواب عظيمــة في القواعد 

الفقهية اعتمدها الفقهاء وأثبتها السلف.
ومعنى اِإليالة (بكســر الهمزة والياء المثناة من َتحت وتجوز بالباء الموحدة) هي: السياســة، 
د النظر للمسلمين ِبحســب المصالح، ودفع المضار فيما لم يثبت من  ونريد في هذا الموضوع مجر

الكتاب والسنة كحريم البحر واألفالج والطرق والمفاز»(2).
ل الشــيخ المسألة وشــرحها وأتى عليها ِبمســائل من أثر أصحابنا شــبيهة بمسألة قعد  فص ثُم
الساحل، وبعد التفصيل رجع وأجمل قوله برّد قعد هذه المسألة إلى قواعد يصّح أن تكون ُكلّ واحدة 

أصال في بابها ووجها يعتمد عليه حيث قال:
«القاعدة األولى: اإليالة.

القاعدة الثانية: التشبيه بالصوافي بعد ثبوته وقفا.
القاعدة الثالثة: جواز التملك والخورة له قياســا على مسألة الشيخ أبي الحسن بن أحمد ومن 
وافقه التي ذكرها صاحب بيان الشرع، وهي معتمد قول الشيخ حبيب، حيث أجاز الشيخ أبو الحسن 

ملك الخورة التي يجزر عنها البحر حينا ويمد إليها حينا.

مخطوطة أجوبة الخليلي (442أ)، مكتبة السيد أحمد بن محمد البوسعيدي، السيب، ص 46 - 47.  (1)
المصدر السابق، ص 49 - 50.  (2)
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القاعدة الرابعة: جوازه بجميع هذه القواعد فإن بعضها من بعض وبعضها شاهد للبعض.
القاعدة الخامسة: إن للحاكم أن ينظر في مصالح المســلمين فعند الخوف على فساد الدولة 
واضمحالل أمرها أن يفرض على الرعية أن يشاركوا في رفعة أمر الدولة بالمال والحال، وأخذه من 
هذا الوجه أخّف على الرعية وأسهل من تناوله من سائر األموال، وفي هذه القاعدة على الخصوص 
يجوز األخذ من األموال التي تنــزل من بحر إلى بحر بعد دخولها تحــت حماية اإلمام في المصر، 

فيجوز في مالهم ما جاز في أموال الرعية بسبب الحماية»(1).

دراسة الفتوى:
إن المحقق الخليلي في الفتوى يظهر عمق غوره في إدراك القواعد الشرعية؛ فهو يؤصل لقضية 
ملكيــة الدولة على الموانئ حيث أعطاها مســمى (الوقف الحكمي) من حيــث الحكم، وبين أن هذا 
البحث غريب وقاعدة لم تشــرح، فهي تشــبه الوقف من حيث َجواز االنتفاع بها ِلكُل أحد وليســت 
باألرض المــوات التي هي ِلمن أحياها، وتفارق الوقف من حيث جواز تأجيرها والنظر فيها لمصالح 

العباد بحسب مقتضيات الحال.
وقد أجاز المحقق الخليلي أن يؤّجر الميناء بإيجار سنوي يدفع للدولة على أن يقوم من يستأجر 
الميناء بإدارة الميناء وأخذ الضرائب من أصحاب السفن، وبفكره هذا سبق ما يسمى «التخصيص» 
في الفكر المالي الحديــث. فالدول اآلن تقوم بإيجار موانيها لشــركات تقوم بإدارة الميناء وفرض 
رســوم على الســفن الداخلة للميناء باالتفاق مع الدول المالكة للموانئ. وبنظرة للتاريخ اإلسالمي 
نجد أن عمر بن الخطاب ƒ قد فرض عشــورًا على التجار المسلمين وغيرهم على أموالهم المعدة 
للتجارة، فــي مقابل ما ينتفعون به من مرافــق وخدمات عامة كالطرق والموانــئ، والحماية واألمن 
وغيرها من الخدمات األخرى؛ والمحقق الخليلي بنظرته الثاقبة أدرك أهمية هذا اإليراد للدولة من 
حيث ِإنهُ إيراد عام وسنوي ودوري تحصله الدولة ُكلّ سنة تســتطيع من خالله َتمويل بعض نفقاتها 
ا يجعله من اإليرادات األساســية التي تعتمد عليها الدولة، وكذلك فإن هذا اإليراد يمتاز  العامة ِمـم
بالمرونة حيث يجوز رفــع أو خفض اإليجار كما فعل عمر بن الخطــاب ƒ عندما خفض الفريضة 
على تّجار البنط الذين كانوا ينقلون المواد األساسية كالقمح للمدينة حتى يكثر الحمل إليها، فهذا 
اإليراد وغيره من اإليرادات الشــبيهة من أدوات السياسة المالية التي يمكن أن تستخدم في تحقيق 

االستقرار االقتصادي(2).

(1)  مخطوط أجوبة الخليلي (بتصرف) (442أ)، ص 49 - 50.
راجع: د. وليد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة اإلسالمية، دار النفائس، األردن، ط1، 1425هـ/2005م.  (2)
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ا اختلف فيه الشــيخ الصبحي والشيخ حبيب بن  هذه المســألة ِمـم ن أنوالمحقّق الخليلي بي
ســالم. فمنع الصبحي القعد وأجازه الشــيخ حبيب، لمكانة الشــيخ الصبحي، وكونــه أكثر علماً 
وأعظم قدرًا، رّد الناس مقالة الشــيخ حبيــب، والمحقّق الخليلي اعترض علــى هذا المبدأ وبين 
اْلـَحقّ أن قــول العالم ال يرد ما لم يخالــف األصول الثالثة والفروع الثالثــة، ثم انتصر لقول 
الحبيب وأيده بالبراهين، فمن هنا تلمس منهج المحقق الخليلي في االســتقاللية الفكرية وعدم 

قناعة بالتقليد األعمى.

ـ والمسألة الثانية: في رؤية الهالل في المرآة والماء وبالمنظار (الدوربين):
وهي مســألة تعّد من النوازل في الفقه في عصــر المحقق الخليلي، ولذلــك افتتح جوابه بأنه 
ال يدري ما ألهل العلم فيها من نظر وال ما زاد من أثر، ثُم اعتذر كعادته في تواضعه بأنّه ليس من 
أهل البصر في مسائل األحكام، ولكونه يقول َعلَى سبيل المذاكرة، ثُم شرع في اإلجابة رادًا المسألة 
ـهُ إذا كان اهللا تعالى قد تعبد الخلــق برؤية الهالل  جــه لي في هذا أَنـإلــى أصلها فقال: والذي يت
بالعين الناظرة لقول النِبّي ژ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»(1)... ثُم شــرع في الحديث عن 
القســم األول من المســألة وهو رؤية الهالل عن طريق انعكاس صورته في المرآة فقال: «فالهالل 
شــكل نورانّي في األفق الســماوي فرؤيته في الماء على سبيل انعكاس األشــعة ِإنَما هي رؤية خيال 
الهالل ال رؤيته الهالل، وقد يمكن في هذا الخيال أن يرى نفسه أو يرى خيال خياله، كما لو قابلت 
هذا الخيال مرآة فانطبع فيها لم ينعكس منها ِإال خيال خيال الخيال إلى غيرها، وهكذا لكن رؤيته 
هذه الخياالت وإن كانت في الظاهر نتيجة لرؤيته الهالل فهي غير رؤية الهالل المتعبد برؤيته فيما 

عندي، والذي رأى هذا الخيال ال يصدق عليه أَنهُ قد رأى الهالل»(2).
ة هذه الرؤيا؛ ألَنهَا ليســت في الحقيقة رؤية للهالل، وإن كان يوجب  فالمحقق حكم بعدم صح

على من رأى الهالل على هذه الصفة الصوم على سبيل االحتياط.
ثُم شرع في اإلجابة على القسم الثاني من الســؤال وهو حكم رؤية الهالل عن طريق المنظار 
ى  ا أن يراه بعينه من وراء حائل شفاف كالزجاجة، ومنها ما ُيَسم ى الدوربين فقال: «َوأَم أو ما ُيَســم
في عرفكم بالدوربين فهــذا له حكم النظرة بالعيــن، وال تضره تقوية الزجاجــة في معنى تقوية 
النظر، وإعانته على نظر المرئيات، إذ ليس لها في التشــبيه ِإال حكم الهــواء، والذي ال يمنع ما 
 }| { z y ﴿ :وراءه كالغيم الرقيق... وأصّح األدلة في هــذا وأوضحها قوله تعالى
~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ﴾ [النــور: 35]، وقــد وصفــت 
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الزجاجة بأنهَا مقوية لنور المصباح وغير مانعة له من الوصول واإلتيان في المشكاة التي هي غير 
نافذة، وما ثبت في أن الزجاجــة ال تمنع من نور المصباح الحلّ بها وتعديه إلى المشــكاة، وأنها 
مقوية له ومفيدة لشــدة إنارته لمساعدة صفاوتها وإضافتها؛ فكذلك هذه الزجاجة التي هي جعلت 
على العيــن ال تمنع من إيصال نظرها علــى حقيقته، َوِإنَما هي مقوية ومشــددة لوجوده في الحكم 
فرؤية الهالل بها رؤية حقيقية، ال إشــكال فيها فيما يظهر لي اللهم ِإال أن يكون في مخصوص من 
الزجاج ما يعكس األشــعة على غير وجهها، ويبدلها عن حكم أصلها فيكــون مخصوصا بما له من 
حكم وإن لم يصّح معنا ذلك في شيء بعينه، َوِإنَما قلناه على سبيل االحتراز من أن يكون مثل هذا 

ونحن ال ندريه، واهللا أعلم».

دراسة الفتوى:
فالمســألة األولى: في رؤية الهالل في المرآة أو الماء اعتبرها الشيخ هي رؤية الخيال وليست 
رؤية حقيقيــة، ومع ذلك يؤمر الرائــي على هذه الصورة بالصوم على ســبيل االحتيــاط ال اللزوم؛ 

الحتمال أن يكون الهالل موجودًا حقيقة في السماء حين رأى خياله في الماء أو المرآة.
والمســألة الثانية: في رؤية الهالل بالمنظار (الدوربين) يجيز الشيخ العمل بها، وال يرى بأسا 
من الصوم واإلفطار برؤية الهالل بالمنظار، فالمنظار ليس ســوى تقوية الرؤية فالرؤية عن طريق 
المنظــار رؤية حقيقيــة، وإن كان العلماء اختلفوا فــي العصر الحاضر في حكــم الرؤية بالمنظار؛ 
فمنهم من منعها، ومنهم من أجاز ذلك؛ ألَن الرؤية بالمنظار هي من باب الرؤية الحقيقية، ومنهم 
من نَحى منحا وســطا وجعل الرؤية بالمنظاِر لتحديد مكان الهالل، ومن ثم إخبار الشــهود بمكانه 
بالتحديد حتى يتحــّروا رؤيته بالعين المجردة. والخليلي ال يرى بأســا من الصــوم واإلفطار برؤية 

الهالل بالمنظار، فالمنظار ليس سوى تقوية للرؤية، فالرؤية عن طريق المنظار رؤية حقيقية.

ـ المسألة الثالثة في حج النافلة، أهو فضيلة وبه يؤمر أم فيه كراهية وعنه يزجر؟
هذا السؤال عن حج النافلة والمفاضلة بينه وبين باقي الطاعات، أتى الجواب عليه جوابا رائقا 
جميال يجول بــك فيه المحقق الخليلي بين روعة اللغة وجمال المنطق وقوة الدليل، ويعطف بك على 
تزكية النفس ومقامات الصديقين ودرجات الصالحين، حيث أجاب عن هذا السؤال في كتاب التمهيد 

في ما يقارب 25 صفحة، وقد ابتدأ جوابه كما هو نهجه باالعتذار حيث قال:
، وال كشف الحقيقة بيدّي، لكوني في مقام العجز عن العثور بهذا  أما إيضاح الطريقة فليس إلي»
الكنز، مع ما أنا فيه من قلة النباهة وكثرة البالهة، فكيف لي بإطالق العنان لمجاراة الفرســان في 
هذا الميدان، ِإال أن يأخذ بيــدي الرحٰمن، فيعلمني البيان ويظهر من خفايا ألطافه ما تكون لســاني 
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عنه كالترجمان، فما أنا ِإال مســخر له بين إصبعين، مقلب القلب بين األمرين إن ألهمني اْلـَحقّ فمن 
فضله، وإن تركني ونفسي فبعدله، فسبحان الملك الفتاح واهب اإليضاح وهادي الصواب»(1).

ثُم شرع في الجواب فقال: «إن ثبوت فضل حج النافلة فذلك ُمجتمع عليه بال جدال فيه ﴿ | 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمــران: 97]، فاآليــة في عمومها تتــأّدى ِلكُل متصف 
باالســتطاعة للخروج في هذه الطاعــة بال تحديد فيها لغايــة ببلوغ إلى نهاية، ِإال ما بينته الســنة 
ة واحدة، وما سواها فهو المندوب إليه نافلة لمن شاء أن يأخذ من دنياه  بوجوبها فرضا في العمر مر

زادا ألخراه، وقربة لمواله، وذلك دأب الصالحين من قبل وديدن العارفين من بعد»(2).
ثُم بدأ بالحديث عن التفاضل وصعوبة ذلك، وإليك نّص جوابه: «وأما كشف قناع التفاضل عن 
وجه الفاضل، َفِإنهُ البحر اللّجي من الســّر الخفّي، إظهاره ســتر، واإلكثار فيه نزر، فأنّى بالتعرض 
لتفضيله، ِبمــا يأتي على جميع وجوه تأويلــه، وهو حرّي أن يقال فيه، وعلى تفنن واصفيه، وحســنه 
يفنى الزمان وفيــه ما لم يوصــف، َفِإنهُ مجال الفكر ومجــرى النظر في حقائق الشــريعة ودقائق 
الحقيقة جميعا. كال فال مطمع لذي بال في اســتقصائه بمقــال، إلحصائه بحال، ولكن فال بأس في 
التعرض لبيــان الجمل تنبيها على مأخذ القياس للمبصرين من الناس، من دون من ران الهوى على 
عقله واتزر برداء جهله فال خطاب لمثله، وإن تكن من ذوي هذا الشأن فاسمع ِلما فيه لحن البيان.

أقــول: ال بد لمن طلــب التدقيــق وران التحقيق من المقايســة بين المتفاضليــن بحصر وجوه 
الطرفين، أصالــة وعرضا وظاهرا وباطنا، فيقضــي للفاضل ِبما فضل عن المفضــول من مرتبة أو 
درجــة أو دقيقة، أو ثانيــة أو ثالثة وهلم جــّرًا، ثُم يجمــع الحاصل بين الجهتيــن، فيطرح له من 
مضاهيه ما يســاويه من جميع جهاته على اختالف حاالته، فإن تعذرت المســاواة وظهرت المناوأة، 
الختــالف بينهما من جهــة الظاهر والباطــن، أو من حيث اختــالف الصور عدل عــن الكمية إلى 

الكيفية، فأيهما كان أدل على كمال الصفة قضى له باألفضل، وال يخرج لمفاضلة هذا البتة»(3).
«أما حكم األصالة أم من دون التفات إلى العوارض فيحكم الوقت ِلمن حضر الحّج أيام الحّج، 

أفضل من جميع العبادات البدنية، وكذلك القربات المالية ال نعلم أفضل من الثج بعد الحج»(4).
ا بالنظر مــن حيث الطوارئ  بدأ بالحديث عن العوارض وبحســب ُكلّ إنســان، فقــال: «َوأَم ثُم
المعارضة بالعوائق العارضة، فالكالم في هذا مقصور على معرفة حال العامل، ثُم العمل المتفاضل. 

التمهيد، 109/3.  (1)
التمهيد، 109/3 - 110.  (2)
التمهيد، 110/3 - 111.  (3)

التمهيد، 112/3.  (4)
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ا مشــغول بعمل دنيــوي، أو عمل أخروي، أو صاحب بطالة، وال رابعــة لهن ِإال من أضاع  فالمكلف ِإم
النفس النفسية، في المعاصي الخسيسة؛ فال كالم فيه»(1).

ثُم ذكر كالما رائعا في تزكية النفس وكيف أن األعمال تتفاوت درجاتها بحسب العمل والعامل 
والحــال وبعد ذلك قــال: «وإن اختلفت العوارض رجح األرجــح، َوُكلّما قارب الوجــوب فأرجح، كبر 
الوالدين ال مطلقــا، والحكم بهذا التأصيل يحتاج إلى زائد فهم، وكثير علم، وســنأتي فيه بمثل إن 
شــاء اهللا؛ فنقول: العالم إن لم يســتغن عنه في المصر بعلمه فالمقام له أفضل، وإذا اشتغل بنشر 
علم، وإزاحة شــبهة، وإرشــاد ضعيف، وهداية ضال؛ فالمقام له أفضل، ولو قــام بذلك غيره، وإن 
قطعه الخروج عن ازدياد العلم فالمقام له أفضل، وإن خاف عليه الفتنة في الخروج فالمقام أفضل، 

وإن خاف الفتنة على الناس بخروجه فالمقام أفضل.
ومع ظهور شواهد ذلك ففيهما شــوب وحوب، وإن كان ال يقطعه الخروج عن عمله، وهو مستغن 
عنه فالخروج أفضل، وإن كان أرباب علمه فهو األفضل، وإن اســتوى األمــران فالخروج أفضل، وإن 
كان فــي مقامه مفتونا فالمقام أفضل، وكذلك باقي العوارض بالقيــاس، على باقي الناس، فالمقام 
لكســب الحالل على العيال، قد يكون لحاجة إليه الخروج مع االســتغناء، قد يكون أفضل، وفي ُكلّ 

منهما ندب ولزوم وخصوص وعموم. وتفصيل جميع العوارض ال سبيل إليه»(2).
ة من غياب  ختم فتاواه تلك بحديث عن خلجات نفسه الزكية التي تأسف على حال األم ثُم
علماء اآلخرة، فقد قال: «أين البصير السالك بهذه المسالك من علماء اآلخرة، الذين كوشفوا 
بأسرار النفوس، وخطرات القلوب، ودقائق األعمال، فيرجى بهم إنقاذ العباد من مهالك فساد 
الشــيطان، والدنيا والنفس والهوى. كال، فأين البصير بالداء والــدواء، أين الرجال األبدال، 
أين األوليــاء، أين األتقياء، أين العلمــاء، أين الحكماء، أين العقالء، أيــن الفضالء؟ ما لنا 
ال نرى منهــم في الورى ِإال صــورة مأثورة في كتب مســطورة، وأخبار ممدوحــة في الكونين، 
وســيرة محمودة في الثقلين، وأنوار مبثوثة في العالمين، ففي بطن الثرى إشــراقها، وعلى ُكلّ 

الورى إغراقها.
ليت شعري أفي مثلهم مطمع، فيرضى في طلبه السياحة، أم وقع اإلياس فحقّت عليهم النياحة، 
أم طال بعدهم الزمان الغابر، فنســي أولئك األكابر، وقلّ الذكر والذاكر، وتاهت القلوب في بيداء 

الغفالت»(3).

التمهيد، 113/3.  (1)
التمهيد، 126/3 - 127.  (2)

التمهيد، 132/3.  (3)
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دراسة الفتوى:
في هــذه الفتوى يظهر ذلك النفس الرائــع لعلماء اآلخرة، مع أن المســألة في نظرنا ال َتحتاج 
لطويل بحث في 25 صفحة؛ فليست هي من دقائق الفقه واختالف العلماء، لكن الشيخ أعمق، ففتواه 
هي خطاب لألمة لتزكية النفس واالرتفاع عن الشــهوات، واالرتقاء إلى درجات الصالحين، فهو يعلم 
أن التزكية من مهمات الرسل وأهداف المتقين، ورســالة العلماء الصالحين ألقوامهم؛ فالحقّ تبارك 
وتعالى يقول على لسان موسى لفرعون: ﴿ / 0 1 2 3 ❁ 5 6 7 8 ﴾ [النازعات: 18، 19]، 

وكذلك قوله تعالى: ﴿ @ H G F E ❁ C B A ﴾ [الشمس: 9، 10].
وِبمــا أن التزكيــة أصابها الضعف فــي األجيال المتأخــرة كان ال بد أن ُيطيــل الحديث فيها، 
واقتضى كالماً خاّصاً بها، ولذلك نَجده يكثر األسف في ختام فتواه على قلة علماء اآلخرة المبصرين 

بنور اهللا، وللمحقق قصائد رائعة يظهر فيها أناته على واقع أمته األليم، ومن ذلك قوله:
فَتـكـدرت دجــــى  قد  ليال  لك  شموس الضحى فالصبح أسود أسفعفيا 
كرام بهـــم قد رد للعـدل يـوشــــعأال تنجلي يا ليل عن صـبـح فتـيـة
تـهـجـد فـــي  ذكرهم  مثانـــي  مزاميـــر داود بها قـد تـســــجـعـواكأن 

وقصيدته المعراج األسنى يظهر فيها جليًال هذا التوجه نحو التزكية التي يقول في مطلعها:
بِـعرفـان العابديـن  طريق  بـإيـمــــانســـلوك  غـديــــن  ألرواح  يلـــذ 
تـزل فلـم  عناهـــا  فيما  لها  بـأوطــــانيطيب  ال تســــتـقـر  مســـافرة 
ظـهـرانمـــن العلم أعـــالم لـهــــا ودالئـل والعـزم  شـــماء  همة  ومن 
بـنـهـجها لتقـوى  التقوى  من  ومـعـوانوزاد  رفيـــق  أوفى  فقرها  ومن 

هذا، وفي الختام نسأل اهللا التوفيق والسداد، فإن قلنا حقاً فهو من اهللا، وإن كان من خطأ 
ارة بالسوء ِإال ما رحم ربي. واهللا ولي  ئ نفسي إنّ النفس ألم فهو من نفســي والشيطان، وما أبر

التوفيق.
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رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، 
وعضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
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د وآله وصحبه أجمعين. الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا محم
وبعد؛ فإن الــكالم عن التجديد المذهبي الذي اتســمت به جوابات (فتاوى) اإلمام الســالمي، 

وكتبه األخرى ال يتسع له المقام، وذلك ألسباب عديدة، منها على سبيل المثال وليس الحصر:
الطابع الموسوعي لكتابات اإلمام الســالمي، من حيث تنوّع مؤلفاته، وشمولية بياناتها، فهو  -

قد كتب في أصــول الفقه وفروعــه وآدابه، مع اهتمامــه بالحديث بعد التفســير، وبالعربية 
لع على كتبه. وعلومها وبالسيرة والتاريخ، وهذا األمر يعرفه ُكلّ من اط

التزامن بين وجوده وبين ظهور دعاة مشــهورين في أقطار عديدة دعوا للنهضة بالعلوم ُكلّها  -
وبخاصة الفقه، بعدمــا اعتراه الجمود أو الركــود. ومن أمثلة تلك الدعــوات كتابات اإلمام 

د عبده وأقرانه وأصحابه ومعاصريه في البالد المختلفة. محم
مواكبــة التطور الذي شــهدته تلك الفترة في وســائل العيــش والتنقّل واالتصــاالت، وهذه  -

المستجدات انبرى لها الفقهاء الستيعابها، وإيجاد الحلول لها دون مصادمة للثوابت.
ا تشــتمل عليه  - إشــرافه الظاهر على المذاهــب الفقهية األخرى من خــالل مراجعها، أو ِمـم

مدونات التفسير وشروح الحديث وغيرها.
لذا كان ال بد من تحديد جوانــب بصفتها نَماذج لهذا التجديد، مع مراعاة أَنهُ تجديد منضبط 
بالمنقوالت؛ لتوضيح ما اشــتبه منها، وتصحيح ما وقع فيه الخطأ، وهذه الجوانب منها ما هو علمّي 

تأصيلّي، ومنها ما هو عالجّي لعيوب زمنية.
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د بطبيعته)، ولكن تجّدده ال يحصل تلقائيا، بل  ه (متجدال نبالغ إذا وصفنا الفقه اإلســالمي بأن
ِبما يبذل الفقهاء من جهود لتنزيل أحكام الفقه على الوقائع المستجدة طبقا ألصول االستنباط.

ونلمح هذا التجديد في صور مختلفة، تبعاً لطبيعة العصور:
ففي العهود التي نشــط فيها االجتهاد، ولم تظهر فيه الدعــوى المزعومة بإغالق بابه، كان  -

التجديد بتتابع المذاهب الفقهية وتنوعها بحسب األقاليم واألزمنة، بل كان المذهب الواحد 
يتكررّ عرضه، كالشافعي مثال، يشتمل على (المذهب القديم) الذي َبدأ به إمامه في الحجاز 
والعــراق، و(المذهب الجديد) الذي انتهــي إليه في مصر، وقبله اشــتمل ُكلّ من المذهبين 

ا يشكّل َتجديدا في المذهب. الحنفي والمالكي والحنبلي على روايات لإلمام وأصحابه ِمـم
ت المذاهب، واتجهت الهمم إلى تدوينها ومدارستها كان  - في العهود الالحقة، عندما اســتقر

التجديد يتمثل فيما أطلق عليه التخريج والترجيح.
ي (االختيار) بترجيح آراء مختارة من شتى المذاهب، ومنها اختيارات ابن  - ونشأ كذلك ما سم

حزم، وابن تيمية، والشوكاني، وغيرهم في مختلف االتجاهات الفقهية.

:¬JÉHGƒL »a »ªdÉ°ùdG  ΩÉeE’G Üƒ∏°SCG  ``  kÉ«fÉK

لقد اتســم أســلوب اإلمام الســالمي في جواباته بصفاٍت قلما تجتمع ِإال في الفقهاء المكتملين 
الذي أوتوا الحكمة ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [البقرة: 269].

فهــو يلتزم اللطف في الخطاب، مهمــا كان الخلل فادحا، ويلتمس األعــذار للمفتين بخالف ما 
د بن  انتهى إليه، ويحترم أقوال اآلخرين وال ســيما المعاصرون له من الفقهــا، ء مثل القطب امحم

يوسف اطفيش، وعلى األخّص أشياخه، فهو يذكرهم مع الدعاء لهم مثل ابن خلفان، والكندي.
ا مــن الجانب العلمي فهــو ال يأنف من التصريح بعــدم علمه أمرًا ذكره الســائل، َوأَنهُ قام  أم

ِبمراجعة بعض كتب الفقه، أو أَنهُ تذاكر بشأن المسألة مع بعض الشيوخ.
كما أَنهُ ال يقتصر علــى مدونات المذهب اإلباضي، بل يرجع إلى بقية المذاهب ويســتظهر ما 
يراه األرجح، وكثيــرا ما يختم جوابه بــأن ذلك ما أداه إليــه بحثه، ويدعو إلــى النظر فيه، وأن 

ال يؤخذ ِإال بعدله.
هذا، وقد كان ديدن اإلمام السالمي في جواباته استحضار مقوالت أُصول الفقه للترجيح بين الفروع 

اها «شمس األصول» ثُم شرحها. ف في األصول منظومة مشهورة سمهُ ألالفقهية المتعارضة، والسيما أَن
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ومــن الملحوظ أن المؤلفين في الفقه الجامعين بين التعّمق فــي أصول الفقه والدراية بفروعه 
صين كانت كتبه في غاية اإلتقان. من جمع منهم بين التخص ة في مختلف المذاهب، وأنُهم قل

ومن منهج اإلمام الســالمي في جواباته البعد عن التشــّدد والتزمت، وكثيرا ما كان ينبه على 
تجــاوزات بعض المتأخرين مــن الفقهاء وتشــديداتهم العارية من الدليل، وهــذا طابع غالب على 

متأخري الفقهاء في شتى المذاهب ِإال القلة من المحققين.
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1 ـ َتحرير المنقوالت الفقهية بالمقارنة بين المراجع وتمحيص عباراتها:
اهتم اإلمام السالمي بتمحيص المنقوالت الفقهية، وذلك ألَن كثيرًا من المسائل لها طابع علمّي 

رفيع، من خالل تساؤالت تالميذ الشيخ.
وفي جوابه بشأن تزويج الصغيرة التي َيموت زوجها قبل بلوغها، وسؤالها عن رضاها به، من أجل 
استحقاقها الميراث، ناقش الطريقة التي كانت تتبع قبل الشيخ أبي نبهان، ثُم قال: «أخذ الناس بقول 
ة ِبمعاملة الصغيرة معاملة الزوجات ِإال في الميراث، فكانوا يعاملونها بفرع القول بالوقف... وهو  الصح

لَعمري َتخليط بين األقوال، وقد ألفت في ذلك رسالة جامعة سميتها (إيضاح البيان)».
ويقول في مســألة أخرى بشــأن زواج الصغيرة وموت الزوج أيضاً: «هذا ما عندي في المسألة، 
وإن تواطأت أكثــر فتاوى األصحاب ـ رحمهم اهللا ـ على غير ذلك، فلهم مــا ذهبوا إليه من اْلـَحقّ، 

وعلي األخذ ِبما ظهر لي من الصواب واهللا أعلم، فلينظر فيه، وال يؤخذ ِإال بعدله».
ويقول متعقبا على تشبيه النكاح بالبيع في األحكام: «ذلك التشبيه ِإنَما هو في العقد والشروط 

والدعاوى فيهما، وليس المراد أن أحوال النكاح وأحكامه ُكلّها تشابه أحوال البيع وأحكامه».

2 ـ دعم الفتاوى باألدلة:
ة  على خالف الغالب على المفتين التقيّد بالنصوص الشــرعية قال فــي الزواج بامرأة في عد
 ة أخرى بدال من التفريق: «وال أعلم أن عد الوفاة، واّدعاء تصحيح ذلك الخطأ الشــرعي بأن تعتد
لعت عليه فضال منك  ة أخرى غير األولى يجوز تزويجها، فإن كنت قد اط ت عد أحدًا قال: إذا اعتد
أن توِقفنــي عليه، ثُم ُتخبرنــي بقائله، وفي أي كتــاب يوجد، وإن كان قد قيل فــال أرى له دليال 
نة أو  ما جاء به الكتاب أو الس وال أصال يرد إليه، وال يســلم له، وإن جل قائلة، فليس الشــرع ِإال
اإلجماع، أو ما كان مقيســاً على شــيء من هذه األصول الثالثة قياســاً صحيحــاً، وغير ذلك فال 

يقبل، بل هو مردود على قائله».
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ويقول بشــأن الدم، والبحث عن كونه مســفوحاً أوالً... كما قال ناصر بن أحمد: «ال عبرة بقول 
ناصر بن أحمد عند قول رسول اهللا ژ ، وقد قال: تعاد الصالة من قدر الدرهم من الدم».

وقال في مســألة أورد فيها الســائل رأي شــيخين له على خالف جواب الشــيخ الســالمي: 
ا حكيت عن الشيخين، إذ ذاك رأي لقائله، ولغيره أن يصّحح غيره، والرأي  ولنضرب صفحاً عم»
ال يكون بنفســه دليال، بل هو بنفســه ُمحتاج إلى الدليل... وما قلته هو ظاهر الحديث فال معنى 

للعدول عنه».

3 ـ  التمييز بين األحكام الشـــرعية وبين ُكّل من الحيل، والذرائع للمحرمات، أو 
األعراف الخاطئة، والشائعات العلمية في فترات الجهل:

ـ (البهار) وأن المشترين يريدون زيادة  أورد اإلمام السالمي مسألة بيع التمر بالوزن المعروف ب
كبيرة في الوزن بزعم «أَنهُ سنة ُعمان أن يزداد ِلكُل كذا كذا بسرًا» ثُم قال: «هذه سنة باطلة».

كما انتقَد االحتيال على الربا باســتخدام «بيع الذرائع» وهو المشــهور باسم «بيع العينة» وشبه 
ذلك باحتيال اليهود للصيد يوم السبت، بوضعهم الشباك يوم الجمعة ورفعها يوم األحد.

وكذلك أصدر العديد من الفتاوى في شــأن البيع بالخيار في الثماِر، بعد أن اتخذ ذلك وسيلة 
للحصول على الثمر، نظير اســتفادة البائع من الثمــن في الفترة ما بين عقد البيع المشــترط فيه 

الخيار، وبين الموعد الذي يقع فيه فسخ العقد بموجب ذلك الشرط.
ة الصالة وراء المريض. د صحوفي أحد أجوبته 5 يؤك

وُيَمّحــص العبارات الفقهية المتعارضة ويقول مخاطباً مســتفتياً تشــكّك في عقــد زواجه وأراد 
تجديده: «وقد ســمعت أنك تركت زوجتك األولى لهذه الوسوســة، مع أني قد كتبت لك أَنهُ ال بأس 
ة الفتوى،  عليــك فيها، فانظر من حيث أتاك عدّو اهللا... أذهب امرأتك، وأتلف مالك، وأنســاك حج

ة». المفتى عليك حج وأن
د 5 بالجمع بين القرض والبيع بثمن فيه ُمحاباة ألجل القرض، وقال: «على ُكلّ مسلم أن  وند
يتجنب الحيلة التي تفضي إلى انتهاك نهي الشارع، َكما يفعل بعض أهل الزمان من جهالهم في بيع 
الخيار الــذي يزعمونه، ِإنهُ لربــا محض، وكثير من الحيــل تكون من هذا القبيل... والشــارع أمر 

المستفتي أن يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون».
ويقول 5 بشــأن ما شــاع من جعل اإلقامة للصالة من حق اإلمام بدالً مــن المؤذن كما عليه 
الحديــث: «وإذا تبين أن العلماء لم يتركوها علمت أَنهَا ِإنَمــا حَدثت بعد انقراض عصورهم، وذلك 
حين عم الجهل، وتالعبت باألمر الجبابرة، وقد تركت الظلمة كثيرا من السنن، فال يصّح أن ينسب 
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ذلك إلى أحد من العلماء، وقد تنبه الشــيخ الصبحي لذلك، وأراد أن يحيي السنة فخالفه من كان 
اد الناس الخالين من العلم بالسنة». في عصره من زه

د الشيخ 5 ِبما كان يقع من تعّدد األئمة في المسجد، بحيث ال يصلّي ُكلّ واحد مع  كما ند
اآلخر، َوُكل واحد يصلي بالناس، وأشــار إلى ما كان من ذلك متّبعاً في المســجد الحرام بإقامة 
مصليات للمذاهب األربعة قبل إزالة ذلك، ثُم قال: «وهذا الحال َممنوع بال خالف نعلمه بين أحد 

ة». من األم
ة االنتفاع بالسمن المتنّجس في غير األكل والطهارة،  ويقول عن منع االنتفاع بشحم الميتة، وصح
مع ترجيحه أن المنع أظهر ِلحديث شــحوم الميتة المعروف: «ولو ســئل المرخصون عن جوازه في 

هذا الزمان النكد، كان الظنّ بهم أن ُيمنعوا لظهور الغش في البر والبحر».

4 ـ مراعاة المصالح والمستقبل واعتبار المآالت:
ر في بعض المهمات من قبل الولي، مع أن الولي  سئل اإلمام السالمي عن قضية تشــغيل القُص
في األصل ليس من حقه اســتغالل واليته عليهم، وأجاب بالجواز ثُم قال: «لو تركوا وشــأنهم فربما 
اتخذوا البطالة عادة، فيؤول األمر إلى ما يضر بعيشهم وأخالقهم، ومراعاة األصلية مطلوبة بالكتاب 
والســنّة، وال ضمان على من اســتعملهم على هذا القصد في شــيء يتعارف على أن مثله ال يستأجر 
ا إذا استعملهم وقصد المعونة لنفســه على نيل غرضه فقط، أو استعملهم في شيء ال يعمل  عليه. أم
ِإال بأجرة عادة، أو في شــيء ال يؤول إلى مصالحهم؛ ففي ُكلّ ذلك ضمان على حسب ما يؤدي إليه 

النظر الصحيح، هذا كله لغير والدهم فإن له أن يستعين بهم ِإال في ما يضر بهم».

5 ـ  إيجاد الحلول للمستجدات بالمخارج الشرعية عند الحاجة، مع مراعاة مقاصد 
الشريعة:

ا ينبغي اســتحضاره أن جوابات اإلمام الســالمي لم تقتصر على البيئة المحلية التي عاش  ِمـم
ي البالد التي كانت تابعــة لعمان، زنجبار والمويزي  ذلــك االهتمام ليغط فيها وهي ُعمان، بل امتد
ض لــه المغتربون في بالد الغــرب من قضايا  هذا من جهة، ومــن جهة أخرى كان يعنــي بما يتعر

ال تنسجم غالباً مع المقتضيات الشرعية. ومن أمثلة ذلك:
ا كان قبل التحوّل غير  - لت عينه ِمـمالتزويج برأي اإلناث من دون الذكور، واالنتفــاع بما تحو

ظاهر.
ومن قوله في أحد جواباته: «وقد طلبت لكم الرخصــة، وراجعت األثر العلمي بالحاجة إلى  -

ذلك، فما وجدت رخصة أي قوالً مقررًا في المذهب، والحيلة أي المخرج الشرعي... إلخ».



فقه النوازل وتجديد الفتوى440 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ويقول في جواب آخــر: «بلغني أن النســاء عندكم َيملكن أنفســهن ويتبعــن أهواءهن بزعم  -
الحرية من النصــارى، فإن كان األمر على هــذه الحالة فاألولى الســكوت (أي عن مراعاة 
الكفــاءة بين الزوجيــن) والتمّســك بالزوجية خير من الســفاح». ـ ويقول بشــأن المواعدة 
بالتزويج من غير المســلمات إذا أسلمن له أن َيحتال على إســالمها بالمواعدة، وغيرها من 

األحوال الجائزة، وذلك من الدعوة لإلسالم ومن النصيحة للخلق.
-  خاذ المســاجد بــأرِض َيملكها المشــركون وفيها مســلمون، حيثما حلويقول جواباً عــن ات

المسلمون لزمهم إظهار شــعارهم إن أمنوا على أنفسهم ودينهم ومالهم، وبناء المساجد من 
جملة الشــعار بل هو أعظمه، وكذلك االجتمــاع والجماعة واألذان وَمجالــس الذكر، ودرس 
العلوم وتالوة القرآن، وإن قدروا على أن تكون البالد ُكلّها على هذه الحال لزمهم ذلك، ولو 
وجدوا قوة فوقها على إنفاذ األحكام، وإقامة الحدود كان عليهم ذلك، واإلسالم يعلو وال يعلى 
ته عن  ت هم عليه، ومن قال بغير هذا فقد قصر نظره عن مقاصد الشــرع الشــريف، وانحط

المنصب المنيف.

6 ـ الحرص على الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم:
من المعروف ما يقع في أكثر من مذهب من الخالف بشــأن الصــالة وراء من هو على مذهب 
آخر، وقد أورد اإلمام الســالمي نَمطاً مــن ذلك الخالف الذي زاد على أربعــة أقوال في حكم تلك 
ة جواز الصالة خلف المخالف في المذهب، والصالة  رجح اإلمام السالمي أكثر من مر الصالة. ثُم
في شــتى المســاجد ِبما ورد من األحاديث، وألنهم أهل صالة وأهل قبلة، وعــزز ذلك بمقوالت عن 
أشــياخ المذهب اإلباضي. ومن المعلوم أن تلك االختالفات هي في هيئــات أفعال الصالة، وهي من 
ة االقتــداء، وذلك لجمع كلمة  قبيل خالف التنوع وليــس اختالف التضاد، وهــي ال تحول دون صح

المسلمين، وتحقيق الوحدة بينهم، والتقارب بين االتجاهات الفقهية.
والجدير بالذكــر أن هذه الدعوة في حينها هي واحدة من النــداءات القليلة، في أجواء وبيئات 
وعهود غلب عليها التعصب للمذاهب، حتى أصبحت ســبباً للتنافر فيها، مع أَنهَا مدارس فقهية نشأت 
من ثراء الشريعة وســماحتها، واســتيعابها لالجتهادات المتعددة التي هدفها تسهيل العمل بمقتضى 
الشــرع، ويقول بشــأن الزواج: «أهل القبلة ُكلّهم في أمــر الفروج على حّد ســواء». ويقول في أحد 

األجوبة: «واآلخذ بقول من أقوال المسلمين ال يهلك». والحمد هللا رّب العالمين.
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الواعظ المكلف باإلشراف َعلَى الكوادر الوعظية
بوالية السيب، سلطنة ُعمان

:á``eó`≤ªdG

د ژ من عند ربــه احتاجت إلى كثير من اإليضاح  الشــريعة اإللهية التي جاء بها محم إن
ــر عليهــم أمور دينهم  ن إشــكالها الرســول األمين، وأفتى أصحابه بما ُييَسواِالجتهاد، فلقد بي
ودنياهم، وتبعه على ذلك الســلف الصالح، حيث اجتهدوا في كثير من المسائل التي اعترضت 
حياة الناس ومعاشهم، ولم يخُل قطر إسالمي من عالم مجتهد، وقد سار علماء ُعمان على نفس 
المنهج الذي ســلكهُ من قبل الســلف الصالح، فلم يقولوا بخلوّ العصر مــن المجتهدين، ولم 
يكونوا بمنأى عن المجتمع، بل شاركوا في حياته السياســية واِالجتماعية واِالقتصادية والثقافية 

وغيرها.
إن المنزلة التي تبوأهــا العالم الُعماني خاصــة واإلباضي عامة، ُتجليها هذه الدراســة، التي 
تحاول أن تبرز الدور الذي قام به، ســواء على صعيد ُمجتمعه أم خارجه، وهذا ما يبرز خفايا غفل 
عنها كثير من الباحثين، إذ يبين منهجيــة علماء ُعمان في الفتيا، ومدى تقبّل المجتمع لفكر العالم 

الُعماني، وتأثرهم بالفتوى التي يصدرها.
لقد جاء هذا البحث ليجيب عن اإلشكاليات التالية:

ما هي أسس ِاختيار المفتي في ُعمان؟ ـ  1
ما الدور الذي يقوم به المفتي الُعماني تفويضي أم تنفيذي؟ ـ  2
هل الفتوى الُعمانية ُتمثّل المنحى الذي وجدت فيه؟ ـ  3
ما هي الضوابط التي تسير عليها الفتوى في ُعمان، وما مدى تأثر الناس بها؟ ـ  4
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ما هي القضايا التي تثيرها الفتوى، وما مدى ِارتباطها بالمجتمع الُعماني؟ ـ  5
ما مدى استجابة الفتوى في ُعمان لمقتضيات الفتوى في العالَم اإلسالمي؟ ـ  6

وسنتناول في هذا البحث الموضوعات التالية:
ًال: طبيعة األوضاع في ُعمان خالل (القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين). أَو

ثانياً: ترجمة ألبرز أعالم اإلفتاء بُعمان في القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين.
ثالثاً: مؤسسة اإلفتاء في ُعمان.

رابعاً: أرضية اإلصالح في الجانب اِالجتماعي.
خامساً: اإلفتاء الُعماني ومستجدات العصر.
سادساً: اإلفتاء الُعماني واألحداث العالمية.

ـ الخاتمة.
٭ ٭ ٭
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1 ـ أوضاع ُعمان اِالقتصادية
إن قراءة لِالقتصاد الُعماني فــي تلكم الفترة َيجعلنا نقف على مــا كان يعتمد عليه الُعمانيون، 

والذي يمكن اعتباره أزمة مر بها اِالقتصاد الُعماني:
الزراعة: وهي بدائية في حــد ذاتها وال يزرع منها ِإال النخيل والســكر والقطن(1)، والتمور هي 

أكثر المواد تصديرًا من ُعمان إلى الواليات المتحدة والهند.
الصناعة: ِاعتمد اِالقتصاد الُعماني على بعض الصناعات الخفيفة مثل: صياغة الذهب، والفضة، 

وصناعة السيوف، والخناجر الُعمانية(2) وهي صناعات لِالستخدام المحلي وليست للتصدير.
المالحة البحرية: برغــم ما َتملكه ُعمان من شــواطئ وموانئ بحرية ِإال أَنهَا لم تســتطع 
ُمجاراة التكنولوجيا البحرية القادمة من العالم الخارجي، فدخول السفن البخارية جعل السفن 

ولســتد جيمس: تاريخ ُعمان، ترجمة: عبد العزيز إبراهيم، ط1/ 2002م، دار الســاقي، بيــروت ص 202. وما بعدها بتصرف.   (1)
العبيدلي: أحمد، الدولة الُعمانية األولى، ط/ 1994م، دار جريدة ُعمان، مسقط، ص 45 وما بعدها.

ولستد: تاريخ ُعمان، ص 202.  (2)
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الشراعية الُعمانية ال تســتطيع الصمود أَمامها(1). ولم ُيكتَشف النفط في ُعمان ِإال عام 1954م، 
الذي توالــت إنتاجياته وتصديراته، وتنوع بســببه دخل الدولة والفــرد، وأصبح هناك عدد من 

المؤسسات المختلفة.

2 ـ أوضاع ُعمان اِالجتماعية
يتكون المجتمع الُعماني من َمجموعة من القبائل(2) المختلفة التي يرأس ُكلّ قبيلة منها شــيخ 
يتكلم بِاســمها. وهذا التكوين القبلي أورث التعاون والتكافل بيــن أفراد القبيلة الواحدة، إذ صلة 
القربى التي تجمعهــم جعلت القبيلة تهتــم برعاية أبنائها، وأيضاً مســاعدتهم فــي التغلّب على 
ـى إن أمــوال زكاة وصدقات القبيلة الواحــدة توزع بين  الصعوبات الحياتيــة التي تواجههم، حتـ
أفرادها الفقراء وأبنائها المعوزين، وفي المقابل فإننا نلحظ أن اِالنتســاب للقبيلة أورث التعصب 
المقيت، وهو ما أوجد عديدًا من الصراعات الدموية بين شــتى القبائل بعضها مع بعض وخاصة 

بين سكان الداخل والساحل.
وقد بينت ســابقاً تدهور األوضاع اِالقتصادية التي بدورها أثرت فــي الوضع اِالجتماعي فدفعت 

كثيرًا من السكان إلى الهجرة من ُعمان إلى دول الخليج وشرق إفريقيا.
ونتيجة لهذا التشتت القبلي، فإن المجتمع الُعماني، أصبح أسير عدد من المشاكل (اِالجتماعية، 
اِالقتصادية، السياســية، الصحية، الثقافيــة) وأصبح الفرد الُعماني من قائــد للحضارة إلى مطمع، 

ولقمة سائغة لآلخر(3) الذي ينتظر سقوطه.
ويبيّــن الندن المنحى العقــدي للمجتمــع الُعماني فيقــول: «وأغلبية الُعمانييــن إباضيون، وهو 
المذهــب الذي ظلّ منذ القدم شــعار عقيــدة الُعماني، ومحــور تفكيره وفلســفته باعتباره مضمون 
اإليديولوجية الُعمانية»(4). إن هذه المقولة تبيّن أن ديانة المجتمع الُعماني هي اإلســالم أوًال، وثانياً 
أن الغالبية هي اإلباضيــة، إذ إن ُعمان هي موطنهــم األصلي منذ القــرن األَول الهجري، ودولتهم 
العصرية هي على هذا المذهب لذلك أن معظم النتاج الفكري والفقهي والتاريخي هو من نتاجهم، 

ِإال أَنهُ في ُعمان من أهل السنة عدد كبير على ِاختالف األئمة في المذاهب(5).

الندن: ُعمان مسيرًا ومصيرًا، ص 136.  (1)
راجع الندن؛ روبرت، ُعمان مسيرًا ومصيرًا، ص 46 وما بعدها. وفيه ذكر ما تقوم به القبيلة الُعمانية من أدوار إيجابية وسلبية.  (2)
راجع الســالمي؛ عبــد اهللا، تحفة األعيان، (د ت ط)، مكتبة االســتقامة، مســقط، 236/2 وما بعدها. غباش؛ حســين، ُعمان   (3)
الديمقراطية، ص 226 ومــا بعدها، حيث ذكرا التنازعات القبلية في المجتمع الواحد، وأيضاً: مطامع بريطانيا االســتعمارية، 

ومحاولة الحركة الوهابية الدخول في المجتمع الُعماني.
الندن؛ روبرت، ُعمان مسيرًا ومصيرًا، ص 49.  (4)

راجع السالمي: محمد، نهضة األعيان، (د ت ط)، مكتبة التراث، ص 72.  (5)
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ا يحدث في المجتمع الُعماني من ِاضطرابات ِاجتماعيــة ِإال أَنهَا لم تكن يوماً  وعلى الرغــم ِمـم
بسبب المذهبية(1)، فقد عاش الجميع في تسامح تام وفي تعاون وفي إخاء إسالمي ال مذهبي.

3 ـ أوضاع ُعمان الثقافية
الحيــاة الثقافية والفكرية تأثرت إلى حــد بعيد باألحداث اِالقتصادية واِالجتماعية، إذ شــهدت 
بعض المناطق جمودًا فكريــاً وثقافياً، ووجدت في بعضها مدارس تقليدية أنشــأها بعض المصلحين 

بجهودهم الذاتية نذكر منها:
مدرسة راشد بن ســـيف اللمكي: إذ ِافتتح مدرســة في مســجد قصرى [والية الرستاق] وبقي  -

مدرســاً فيها حتى كان جملة من ِاجتمع إليه من التالمذة، يســرج لهم في المســجد المذكور، 
بسبعة مصابيح(2).

مدرســـة نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي: أنشــأ مدرســة علمية خّرجت العديد من  -
الطلبة العلماء الذين لمع ِاسمهم في سماء ُعمان، حتى إن من كتبوا سيرته يصفون مدرسته 
بقولهم: «ال نبالغ إذا قلنــا: إن رجال العلم اليوم بُعمان جلهم مــن تالميذه، وقد نبغ منهم 

كثير...»(3).
ا عز الدين التنوخي فيقول: «وما في ُعمان اليوم من علماء إال وهم تالميذه...»(4). أم

وأيضاً: هنا مؤسسات علميه قائمة في ذلك الوقت تنشر العلم والمعرفة منها:
مدرسة الرســـتاق(5)، أسســها الســيد قيس بن عزان بن قيس والي الرســتاق ووالد اإلمام  -

عزان بن قيس فقد فتح حصن الرســتاق للعلماء والمتعلمين وقدم لهم ُكلّ الخدمات الالزمة 
التــي يحتاجون إليهــا ألداء واجبهم. وأقبل طالب العلــم على هذه المدرســة من ُكلّ حدب 
مة ماجد بن خميس العبري،  وصوب، وكان من هؤالء الذين جاءوا إلى هذه المدرســة العال
ويقول عندما جاء إلى هذه المدرســة: «وجدت من العلماء والمتعلمين عددًا كثيرًا وأن غرفة 
اِالستقبال ـ التي تسمى غرفة الصالة ـ في الحصن ال تجد فيها غالباً ِإال ناسخاً أو ُمملياً أو 
مصححاً أو مدرســاً أو مكررًا، وأن الســيد قيســا كان يجلــس إليهم إذا ارتفــع من النادي 

الهاشمي؛ مبارك، اإلمام نور الدين السالمي وآراؤه في اإللهيات، ص 52، بتصرف كبير.  (1)
السالمي؛ محمد، نهضة األعيان، ص 275 بتصرف.  (2)

السالمي: جوهر النظام، ج 1، ترجمه المؤلف بقلم أبو إسحاق اطفيش، ص.  (3)
السالمي: عبد اهللا، شرح الجامع الصحيح، ط3، (د ت ط)، مكتبة االستقامة، روي، سلطنة ُعمان، ج 1، مقدمة للكتاب بقلم عز   (4)

الدين التنوخي، ص.
السالمي: محمد، نهضة األعيان، ص 45.  (5)
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العمومــي فيجلب لهم من ُكلّ ما يوجد من الطرف والفواكه في الســوق ُكلّ شــيء في أوانه 
ترغيباً لهم ومحبة لهم، ولما هم فيه من إحياء العلم»(1).

وفي أغلب المناطق الُعمانية تنتشــر الكتاتيب التي تعلم القــرآن الكريم مع مبادئ القراءة 
والكتابة، ِإال أنّ الغالبية العظمى من الشعب، لم تستطع مجاراة الثقافة أو التعلم؛ بسبب تدهور 
ا ساعد على رجحان كفة الجهل على العلم، ِإال أن ذلكم قد  األوضاع الُعمانية بكافة أنواعها، ِمـم
تبدد إذ تطورت الثقافة الُعمانية في ســنة 1970م، عندما ِاعتلى السلطان قابوس العرش فأنشأ 
المدارس بأنواعها المختلفة، ووجه الشــباب نحو العلم والمعرفة، وســعى إلى تثقيف الشــباب 
وتعليمه، وحارب مصادرة الفكر وإغالقه، لهذا تجــد المثقف الُعماني في ُكلّ مجال من مجاالت 

الحياة المختلفة.
فهــل أثرت تلكم األوضــاع على وجود المفتــي في ُعمان، ومــا هي أبرز شــخصيات اإلفتاء في 

القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين؟
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حفل القرنان التاسع عشر والعشرون الميالديان بوجود العديد من المصلحين الُعمانيين، الذين 
عملوا جهدهم إلخراج المجتمع من دائرته الضيقة إلى حيث الرحابة واالتســاع، وهنا لن أعرض ُكلّ 

من أفتى سواء تطوعياً أو رسمياً، َوِإنَما اقتصر على األبرز منهم، ومن هؤالء:
سعيد بن خلفان الخليلي [1236هـ/ 1811م ـ 1287هـ/ 1870م]: محقّق وفقيه وشاعر، ألّف  -

في العلوم الدينية، واألمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، والفتــاوى، من مؤلفاته: (تمهيد 
قواعد اإليمان وتقييد شــوارد مســائل األحكام واألديان)، وهو: أســئلة وأجوبة في ِاثني عشر 
ة، ِاعتنى فيه  مجلدًا، قامت بطبعه وزارة التراث القومي والثقافة، يتضمن أجوبة لمسائل مهم
مة الخليلي)، وله كذلك مراسالت  بجميع المســائل الفقهية. (أجوبة المســائل: جوابات العال

خارجية(2).
صالح بن علي الحارثي [1254هـ/ 1838م ـ 1314هـ/ 1896م]: عالمة وفقيه، يعّد من أبرز  -

علماء التــراث العربي في ُعمان، له مؤلفات جليلة وفتــاوى عديدة منها، (عين المصالح من 
مة الصالح)، وهو أجوبة لمســائل ســئل عنهــا صالح بن علــي ويتضمن معظم  أجوبــه العال

المسائل الفقهية مركزًا على الجهاد وأحكام البغاة.

الهاشمي؛ مبارك، اإلمام نور الدين السالمي، ص 54 - 55.  (1)
قراءات في فكر الخليلي، ندوة أعدها المنتدى األدبي وطبعها عام 1994م.  (2)
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راشد بن سيف بن سعيد اللمكي الرســـتاقي [1262هـ/ 1846م ـ 1333هـ/ 1915م]: قاض  -
وفقيه وشــاعر، عمل بالتدريس، ثُم أصبح قاضي الرســتاق ونواحيها، وعين رئيساً للقضاة، 

ألف في الفقه والفتاوى(1).
نور الدين عبد اهللا بن حميـــد الســـالمي [1286هـ/ 1868 م ـ 1332هـ/ 1914م]: مفكر  -

ومجدد ومصلح وفقيه، كان مرجع الفتوى واألحكام الشرعية، له مؤلفات تزيد على الثالثين 
أكثرها مطبوعة(2) نذكر منها (جوابات اإلمام السالمي).

طبع أخيرًا في ســبعة أجزاء تحتوي على مسائل فقهية ســئل عنها نور الدين السالمي، ويصفها 
عبد الستار أبو غدة بقوله: «وتتميز أجوبته بأنه جمع فيها المعقول والمنقول وهو في فتاواه ذو نزعة 
تجديدية إصالحية للفقه ويلحظ فيه أيضاً العناية الشــديدة بنسبة اآلراء والمقوالت إلى أصحابها، 

فإن لم تسعفه الظروف لمراجعة الكتب أشار إلى ذلك.
وهو كثيرًا ما يعلق جوابه على النظر في مأخذ الرأي وأحياناً يختلف رأيه في المســألة الواحدة 
تبعــا إلعادته النظر فــي الموضوع فال يأنف مــن التصريح برجوعه عما قال به ســابقا، وفي بعض 

األحيان يعود إلى ما كان قد عدل عنه وال يتقيد بالمشهور في المذهب بل يحقق ويجتهد»(3).
ماجد بن خميس بن راشـــد العبري [1252هـ/ 1836م ـ 1346هـ/ 1927م]: فقيه وشاعر،  -

حفظ القرآن، ونشأ على حب العلم، واشتغل به تدريساً، وقضاء، وفتوى، حتى صار في زمانه 
من أكبر فقهاء ُعمان، يرجع إليه في مستعصيات األمور(4).

عامر بن خميس بن مســـعود المالكي [1280هـ/ 1863م ـ 1346هـ/ 1927م]: فقيه وقاض  -
وشــاعر، يعتبر مرجعا للفتوى واألحكام الشــرعية، والرأي والسياســة وإدارة األمور، أصبح 
رئيســا علــى ُكلّ القضاة في عصــره، له مؤلفــات عديدة منهــا (غاية المرام فــي األديان 
واألحكام، غاية المطلوب في األثر والمنسوب، غاية التحقيق في أحكام اِالنتصار والتغريق)(5).

أبو عبيدة حمد بن عبيد بن مسلم السليمي [1280هـ/ 1863م ـ 1390هـ/ 1971م]: عالم  -
وفقيــه وقاض ومفت، ولد فــي بلدة إزكي، له مؤلفــات عدة منها (هداية الحــكام إلى نهج 

األحكام، خزانة الجوهر، قالئد المرجان)(6).

الحارثي: عبد اهللا، أضواء على بعض أعالم ُعمان، ص 34.  (1)
المصدر السابق، ص 59.  (2)

السالمي: جوابات اإلمام السالمي، ط1419/2هـ / 1999م، مطابع النهضة، سلطنة ُعمان، ص 14.  (3)
الحارثي: عبد اهللا، أضواء على بعض أعالم ُعمان، ص 76.  (4)

المصدر السابق، ص 85.  (5)
الخصيبي؛ محمد، شقائق النُعمان، ط/ 1984م، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، المطابع الوطنية، مسقط ـ سلطنة ُعمان،   (6)

275/3 وما بعدها.
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خلفان بن جميل السيابي الســـمائلي [1308هـ/ 1890م ـ 1392هـ/ 1972م]: فقيه وقاض  -
ومفت، له كتب في الفقه وأصوله ومنظومات شــعرية، من أشهر مؤلفاته (بهجة المجالس)، 

هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين:
مة السيابي في مسائل متنوعة. ـ  قسم بحوث فقهية نظمها العال

ـ  قسم أجوبة لمســائل نظمية وردت للعالمة السيابي وأجاب عنها، وهي أســئلة وأجوبة متنوعة 
تحوي صنوف المسائل الفقهية المختلفة.

د بن راشد  مة ســالم بن حمود الســيابي، ســعيد بن ناصر الســيفي، محم ن ســأله العال َوِمـم
الخصيبي، عبد اهللا بن علي الخليلي. (سلك الدرر، فصول األصول، بهجة المجالس)(1).

ـ إبراهيم بن سعيد بن محســـن العبري [1312هـ/ 1894 م ـ 1395هـ/ 1975م]: مفتي ُعمان 
في عهد السلطان قابوس، ورئيس قضاتها في عهد السلطان سعيد بن تيمور، وأحد علمائها البارزين، 
له مؤلفات في التاريخ واألدب والفقه(2)، من أشهرها: (أســئلة وأجوبة فقهيه متنوعة)، أو هي فتاوى 
ألســئلة وأجوبة نثرية ونظمية مخطوطة لم تطبع بعد، وهذه التي جمعت ما هي ِإال فتاوى قليلة، فلقد 
ة ســتين عاماً، فهــو كفيل بأن يخــرج المجلدات من الفتــاوى واألجوبة  تربع علــى عرش اإلفتاء مد
النظمية والنثرية، والســبب في ذهاب كثير من فتاويه يرجع إلى اآلتي: عدم التفاف تالمذته حوله 
في جميع أحواله، لكثرة أسفاره وتنقالته في أرجاء ُعمان، وكان أينما حل توجه المستفتون بمسائلهم 

واغترفوا من عبابه العذب، ُكٌل بقدر سعته(3).

ـ سالم بن حمود بن شـــامس الســـيابي [1326هـ/ 1908م ـ 1414هـ/ 1993م]: فقيه وقاض 
مة  ة منها (فصل الخطاب في السؤال والجواب)، قواٍف نظمية، سئل عنها العال ومفت، له مؤلفات عد
ة قامت بنشرها  فأجاب بنفس وزن الســؤال، وهي في أبواب الفقه، والكتاب مخطوط. وله أجوبه عد

جريده ُعمان في الثمانينات من القرن الماضي.
ومن مؤلفاته أيضاً (إرشــاد األنام في األديان واألحكام، العقود المفصلة في األحكام المؤصلة، 

هدي الفاروق، وغيرها)(4).

الحارثي؛ عبد اهللا، أضواء على بعض ُعمان، ص 842.  (1)
المصدر السابق، ص 115.  (2)

العبري؛ علي بن هــالل، العالمة المفتي إبراهيم العبــري مؤرخاً، ورقة قدمت في ذكرى المرحــوم إبراهيم العبري، 1999م.   (3)
وطبعت ضمن فعاليات ومناشط المنتدى األدبي، ص 19.

العامري؛ يوســف، ســيرة العالمة ســالم بن حمود الســيابي، بحث مرقــون مقدم لمعهد العلوم الشــرعية الســنة الجامعية،   (4)
2004 - 2005م، حيث حوى سيرته كاملة.
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ـ أحمد بن حمد الخليلي: ولد في زنجبار [1361هـ/ 1942م] ونشــأ وتعلم فيها، وكانت أكثر 
مة عبد اهللا بن ســليمان الحارثي،  مة أحمد بن حمدون الحارثي، والعال مراجعاته العلميــة على العال
ا زار زنجبار، وعاد إلــى ُعمان عام [1384هـ/ 1964م]. عمل  والزم أبا إســحاق أطفيش المغربي لَـم
مدرســاً في مســجد الخور بمســقط، وعين مفتياً لُعمان عام1975م، وهو إلى اآلن مفتي الســلطنة 
الحالي(1). له: (الفتاوى، 4 أجزاء: العبادات ـ المعامالت ـ النكاح ـ الجنائز). وهذه األجزاء األربعة 
استفاض فيها باإلجابة عن كل المسائل التعبدية، ومســائل المعامالت، واألنكحة، والجنائز، وحاول 
من خالل إجاباته تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بين أفراد المجتمع، وأوضح لهم زيف المعتقدات 
نة وسيرة السلف الصالح، وله إضافة إلى هذه الفتاوى  البالية، ودعاهم إلى التمسك بالكتاب والس

المطبوعة فتاوى أخرى، مجموعة في مكتب اإلفتاء بسلطنة ُعمان.
ـ سعيد بن خلف بن محمد الخروصي: ولد سنة [1344هـ/ 1925م]: فقيه وعالم ومفت، تولى 
ة مؤلفات  القضاء في عدد من واليات الســلطنة، وهو اآلن مســاعد المفتي العام للســلطنة. له عد

منها: (الدر المنتخب في الفقه واألدب)(2).
من هنا ندرك أن الُعمانيين كان لهم الســبق في التأليــف المبكر في الفقه والحديث وهم من 
أوائل من دون الفتوى برغم ما واجهوه من فترات عصيبة، وما كابدوه من صعوبات ومشاق كبيرة، إال 
أن الَعاِلم أبقى لنفسه مكاناً ينير به من حوله، في وقت ِانتشر فيه الجهل وانعدمت الثقافة والفكر.

وقد يلحظ القارئ التواصل الكبير بين المفتي والمجتمع حيث الشفافية في طرح السؤال وعدم 
الحياء من العالم.

والسؤال المطروح: ما هي أسس ِاختيار المفتي في ُعمان؟

:¿Éª oY »a AÉàaE’G á°ù°SDƒe ``  kÉãdÉK

أ ـ كيفية تعيين المفتي في ُعمان:
إن تنظيماً إدارياً بالمعنى الحديث لم يكن معروفاً لدى الُعمانيين، إال في السبعينات من القرن 
العشــرين، إذ كانت المؤسســات التي تقوم عليها الدولة بدايًة من القرن التاسع عشر إلى منتصف 
القرن العشرين الميالدي، هي مؤسسات تقليدية، يقوم بتعيينها الحاكم (اإلمام ـ السلطان)، ويشرف 

هو على سير األمور، وتنفيذ األحكام وتطبيقها.

الجهضمي؛ زايد، من معالم الفكر التربوي، ص 17 وما بعدها.  (1)
الخصيبي؛ محمد، شقائق النعمان، 357/3.  (2)
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ولــم يوجد في التاريخ الُعماني ـ عند قراءته ـ أي مســمى للمفتي ككلمــة (مفتي البالد، مفتي 
اإلمام، مفتي السلطان...). وإنما كان هذا المنصب يشغله كبار العلماء المحيطين بالحاكم أمثال:

ســـعيد بن خلفان الخليلي (1236هـ/ 1811م ـ 1287هـ/ 1870م)، الذي كان المرشــد  ـ  1
لثورة اإلمام عزان بن قيس (1868م ـ 1871م)، ومنظمها، ومرجعها التشريعي، والقانوني، 

ورئيس قضاتها، ومفتي علمائها(1).
نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي (1286هـ/ 1868م ـ 1332هـ/ 1914م)، كان على  ـ  2

غرار ســلفه، ِانتهت إليه الرئاسة العلمية في ُعمان، وأصبح المرشد الديني لحكومة اإلمام 
ســالم بن راشــد الخروصــي (1913م ـ 1919م)، وكان المرجــع الرئيس ِلــكُل القضايا 

والفتاوى الحادثة في المجتمع(2).
عامر بن خميس المالكي (1280هـ/ 1863م ـ 1346هـ/ 1927م)، بعد وفاة شيخه السالمي  ـ  3

انتخبــه العلماء عام 1914م ـ ليلقبوه بـ (مدير شــؤون اإلمامة)(3)، وهو لقب اســتحدث في 
د بــن عبد اهللا الخليلــي (1919م،  ذلكم الوقــت، كما كان المرجــع الرئيــس لدولة محم

1954م)، الذي جعله رئيساً للقضاة، وقائماً بالمرجعية الروحية للدولة، ومفتياً لها(4).
أو يشغله القضاة والوالة الفقهاء الذين يتم تعيينهم من جانب اإلمام أو السلطان من دون بيعة 
أو ِاحتفال خاص، ومن المحتمل أن توصي جماعة من العلماء المحيطة باإلمام بفالن أو فالن، ولكن 

القاضي في اجتهاده يتمتع بِاستقالل واضح... لماذا؟
ألَنهُم يختــارون غالباً من بيــن صفوف الُعلمــاء الذين يتمتعون بســلطات تشــريعية وقضائية 

مستقلة(5).
إضافة إلى عملهم كقضاة ووالة ومفتين فهم أيضاً المؤرخون والمعلمون، ومن بينهم خرج بعض 

الشعراء المعروفين، وأخيرًا َفِإنهُم المرجع الفقهي واألخالقي للمجتمع وضميره(6).
أما عام 1970م فقد تغير األمر، إذ أصبح منصب المفتي من ضمن المؤسسات التي تقوم عليها 
مة إبراهيم بن سعيد العبري (1312هـ/  تعيين أول مفٍت رســمي لُعمان، وتقلده العال الدولة، فقد َتم

غباش؛ حسين، ُعمان الديمقراطية، ص 220. عبيدلي؛ أحمد، اإلمام عزان بن قيس، ص 68.  (1)
السالمي؛ محمد، نهضة األعيان، ص 118 وما بعدها.  (2)

غباش: ُعمان الديمقراطية، ص 282.  (3)
المصدر السابق، ص 292. السالمي؛ محمد، نهضة األعيان، ص 466 وما بعدها.  (4)

المصدر السابق، ص 81.  (5)
المصدر السابق، ص 78 بتصرف.  (6)
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1894 م ـ 1395هـ/ 1975م)، وبعد وفاته خلفه أحمد بن حمد الخليلي (المفتي الحالي للســلطنة)، 
وبتعيينه يصدر مرســوم ســلطاني من حاكم البالد، وتصبح أعمال الفتوى سواء للحكومة أو لألفراد 

مقصورة على مفتي السلطنة.

ب ـ وقت اإلفتاء:
من خالل ِاستقرائنا لمؤلفات اإلباضية التاريخية والفقهية، لم نجدها تحدد وقتاً لإلفتاء يجلسه 
المفتي للناس، يستقبل فيه تساؤالتهم واستفهاماتهم، ِإال أن الذي نلحظه أن المفتي الُعماني يجيب 

عن أسئلة الناس في أي وقت من أوقات اليوم، بدءًا من طلوع الشمس إلى ما بعد صالة العشاء.
وأسئلتهم للمفتي متنوعة في َفنها وهي مختلفة أيضاً في طريقة إلقائها، فهناك األسئلة الشفوية 
والتي ينقلهــا ُمَرافقــه أو َجاِمع َفتوَاه بقوله: ُســئل شــيخنا، وهناك األســئلة المكتوبة فــي أوراق، 
والمعروضة على المفتي فيجيب عنها في نفس الورقة وبتوقيعه. وأسئلة أخرى نظمية حيث إن السائل 

ينظم السؤال شعرًا فيجيبه العالم شعرًا أيضاً.
وفي الوقت الحالي حددت الحكومة دواماً رسمياً للمفتي، يكون موجودًا فيه من الساعة السابعة 
والنصف إلى الثانيــة والنصف، ِإال أَنهُ لم يقف عند ذلك الدوام المحدد فنجده يجيب عن أســئلة 
الســائل حتى وهو ُمنتـٍه من الصالة، أو عبر هاتــف منزله، أو عبر البرنامج التلفازي [ســؤال أهل 

الذكر]. وحديثاً أدخلت وزارة األوقاف والشؤون الدينية نظام الفتوى باالنترنت.
وقد أوضح هذه الحقيقة صحافي كويتي عندما كتب عن المفتي الحالي واصفاً ما يدور مســاء 
يوم الثالثاء في جامع الســلطان قابوس بــروي بقوله: «ويتحلقون حول رجل نحيــف القامة، يرتدي 
أبيض بأبيض، وبروح تقشف عز نظيرها، ويضعون بين يديه ما عندهم من هواجس ومشاكل وهموم، 

فيفتي بينهم ويريح صاحب الكرب، ويشفي غليل الحيران.....»(1).
إلى أن يقول: «لم يكن اإلفتاء عنده مكتباً فخماً، وال ديواناً مترامياً، بل حســبه وهو يقابلك أن 
يتجمع فوق كرســي عادي، وبثوب أبيض عادي، وبعمامته الُعمانية على رأســه، فــإذا ناديته بصاحب 
الســماحة، قال: اســتغفر اهللا، أنا عبد من عبيد اهللا، الضعفاء المســاكين المحتاجيــن إلى مغفرة 

اهللا 8 ورضوانه»(2).
ا يوم الجمعة فيستقبل الزوار قبل الصالة وبعدها إلى أن تحين صالة العصر، «فيبقى بعد  أم
العصر في الجامع للتالوة والذكر والدعاء، حتى أذان المغرب ملتمساً الساعة المباركة، ثُم يبقى 

الجهضمي؛ زايد، من معالم الفكر التربوي، ط1424/2هـ / 2003م، مطابع النهضة، مسقط، ص 71 وما بعدها.  (1)
المصدر السابق، ص 72.  (2)
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إلى صالة العشــاء هناك ويحبســه الناس بعد الصــالة إلى وقــت متأخر من الليــل ـ أحياناً ـ 
يستفتونه ويستشيرونه»(1).

إن هذه الكتابات تــدل على أن المفتي الُعمانــي قديماً وحديثاً أعطى وقتــه للناس، فهو يعالج 
مشاكل األفراد من خالل إجاباته على األسئلة المطروحة عليه، فهو ال يتقيد بنظام الوقت في اإلفتاء، 
بل كل وقته إفتاء وإفــادة، حتى وإن ألزم بدوام رســمي فهو ال يتقيد به؛ ألنــه ينظر إلى المصلحة 

العامة ويقدمها على كل َشْيء.
وهنا نستكشف بعض المالحظات:

المفتي الُعمانــي متواضع حتى وهو على كرســيه الحكومي، فيســتقبل الجميع في مكتبه، أ ـ  
ويقضي لهم حاجاتهم.

ـهُ يلتقي بالناس بعد دوامه الرســمي في حلقــة علمية، خصص لها مســاء يوم االثنين ب ـ   ِإنـ
(درس فكري) في جامعة الســلطان قابوس، ومســاء يوم الثالثاء (درس في التفسير) في 

جامع السلطان قابوس بروي، فيرشدهم ويفتيهم.
في عطلته األسبوعية وخصوصاً يوم الجمعة، وأثناء تفرغه للعبادة يحبسه الناس إلى وقت ج ـ  

متأخر للفتوى واِالستشارة فيبقى معهم.
سهولة اِاللتقاء به في مكتبه، أو بيته، أو حيث يصلي فال حراسة أو بوابين أو حجاباً. إنهم د ـ  

أعطوا الناس أوقاتهم ليحققوا فيهم اإلصالح المنشود، واالستقامة على منهج اهللا 4 .
وهــذه الصفات يفقدها الكثير من المفتيــن، فتجد الواحد منهم متربعاً فــوق مكتبه ال يغادره، 

وال يخالط الناس، وال يعرف أدنى مشكلة من مشكالتهم.

ج ـ مجلس اإلفتاء:
من خالل ِاستقرائنا للتاريخ الُعماني، بدايًة من القرن التاسع عشر إلى الثلث األخير من القرن 
العشــرين، نجد أن المفتي الُعماني لم يكن له مجلس خاص ُيطلق عليه مجلــس اإلفتاء، بل إن كل 

لحظة يختلط فيها بالمجتمع تعتبر مجلس إفتاء.
وقد بينّــا آنفاً الدور الذي كان يشــغله العالم الُعماني، فهو المدرس وفي أثناء تدريســه يفتي 
ويصدر الفتاوى، وهو القاضي بين الخصوم، فيحكم بينهم، ويفصل بين قضاياهم، ويفتيهم في أمور 
دينهم ودنياهم، وهو الوالي النائب عن الحاكم في المنطقة الموجود فيها، فيصلح أمر الوالية دينياً 

الجهضمي: من معالم الفكر التربوي، مرجع سبق ذكره، ص 73 بتصرف بسيط.  (1)
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من خالل الفتاوى، ودنيويا من خالل المشاريع اإلصالحية في الوالية، وفتاواه إما أن تكون شفوية أو 
كتابية أو نثرية أو شعرية على حسب إلقاء السؤال ونوعه.

ـ (جوابات الســالمي، فهي أســئلة نثرية ســئل عنها فأجاب، وهنــاك أيضاً بهجة  وُيمثل لذلك ب
المجالــس لخلفان بن جميل الســيابي، إذ هو عبارة عن أســئلة شــعرية وأجاب عنهــا بنفس الوزن 

والقافية).
وقــد اختلف األمر عام 1970م، إذ أصبــح للمفتي مكتب خاص ُيطلق عليــه مكتب اإلفتاء، يتبع 
إدارياً وزارة األوقاف والشــؤون الدينية، وللمكتب موظفون، وإداريون، يســاعدون المفتي في تنظيم 
العملية اإلفتائية، من حيث ترتيب الفتاوى، وجمعها، وتبويبها، وحفظها في الســجالت الرسمية. كما 
أن للمفتي معاونين من العلماء الشــرعيين، أبرزهم مســاعد المفتي، ومستشار مكتب اإلفتاء لشؤون 
م مقيد بوزارة األوقاف والشؤون الدينية،  الفتوى، وعدد من الباحثين الشــرعيين. والجميع كما تقد

وتابع لها، إذ ليس لمكتب اإلفتاء ميزانية مالية مستقلة.
وعندما اســتُحدث هذا التصنيف اإلداري، أَْوَجَد للمفتي دواماً مكتبياً ممتدًا من الساعة السابعة 
والنصف صباحاً، إلى الثانية والنصف ظهرًا، فيه يستقبل الوفود الرسمية، وأفراد المجتمع، ويجيب 
عن تســاؤالتهم وِاستفساراتهم، كما أنه يلتقي بهم في أثناء إلقائه لدرسه األسبوعي كل يوم ثالثاء، 
في جامع السلطان قابوس بروي (الدرس خاص بتفســير القرآن الكريم)، أو عبر البث المباشر كل 
يوم أحد، في التلفزيون الُعماني، عبر برنامج (ســؤال أهل الذكر)، أو كل يوم جمعة بعد ِانتهائه من 

خطبة وصالة الجمعة.
كل ذلك يجعلنا نقول: إن ليل ونهار المفتي الُعماني قديماً وحديثاً هو مجلس إفتاء.

والمفتي الُعماني ُيفتي سائليه بحســب طبيعة ُسؤاله، وإن بين السائل أَنهُ على غير المذهب 
اإلباضي، أو كان المفتي يعرف مذهبه، أجابه على حسب المعمول به في مذهبه، ونادرًا ما تخلو 
فتاوى العلماء الُعمانيين من ذكر الخالفات واِالتفاقات المذهبية، مع بعض الترجيح الذي يراه 

المفتي.
لذلــك فإنني أرى أن هــذا المجلس اإلفتائي فردي يتمثل في شــخص المفتــي وحده فقط، فلو 
أُضيف له اآلن من حملة العلوم الشرعية، ودرّبوا على اإلفتاء، ووزّعوا على المناطق الُعمانية، ليمثلوا 
المفتي في المناطق الموجودين فيها، أو ليُرِجعوا مشاكل المجتمع التي يالقونها إلى المفتي ليصدر 
فتاواه اإلصالحية فيها. كذلك لو َتم توســعة مكتب اإلفتاء، ليضم بجانب العلـماء الشرعيين، علماء 
واختصاصييــن فــي (الطب، واِالقتصــاد، وعلـم النفــس، وعلم اِالجتمــاع، والبيولوجيــا، والوراثة، 
والجنايــات، .... وغيرهــا)، يرأســهم المفتي الرســمي للدولــة، ويجتمعون في حال ظهــور قضايا 
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ِاجتماعية، أو ِاقتصادية، أو طبية، ليُدلي ُكلّ واحد في العلم المتخصص فيه، ويناقشــها من جانبه، 
لتخرج الفتوى إلى المجتمع وهي حاملة طابع التكامل من كل جهاته.

ـ خصائص اإلفتاء في ُعمان
أ ـ ِاستقاللية المفتي في ُعمان

المفتي الُعماني قديماً وحديثاًَ له ِاســتقالليته في إصــدار الفتاوى، فال ضغوطات مفروضة 
عليه حتى ينتهج منهجاً بعينه؛ والحكومة وإن كانت تدفع له مرتبه(1) ِإال أَنهَا تحترم ِاســتقاللية 

رأيه.
ولم توجد فتاوى خاصة، وفتاوى عامة، َوِإنَما ُكلّها تصــب من منبع واحد، وتأخذ نفس الحكم، 
والمفتي يقّدر الجواب مراعياً أحوال السائل والزمان والمكان. ويذكر مؤلف كتاب المثقف والمناضل 

عن ِاستقاللية المفتي الُعماني ما يلي:
من حقه أن يرد علنا إذا تعرض للطعن واإلهانة والهجوم(2) من قبل شخصيات دينية عالمية  -

أو محلية، ومثال ذلك رّده علــى فتوى ابن باز التي يصف فيهــا الُعمانيين اإلباضية بقوله: 
«[إن مفتــي اإلباضية] وهي طريقــة لالزدراء بمفتي ُعمــان، قال لي شــخصياً إن اإلباضية 
ال يؤمنون بأن اهللا ُيرى في يوم القيامة، وحاولــت أن أنصح اإلباضية بالتخلي عن مثل هذا 
اِالعتقاد»(3). وقد نقل التلفزيون الُعماني في 21/ فبرايــر/ 1987م رّد المفتي الُعماني على 

الفتوى البازية.
خطب الجمعة التي يلقيها المفتي ُكلّ يوم جمعة، مرتجًال خطابه، تلقى ِاستحســاناً جماهيرياً  -

وشــعبياً كبيرًا، وأيضاً بموافقة المراتب العليا في الدولة وتنقل عبر التلفاز الُعماني(4)، وهو 
بذلك يبتعد عن الخطب النموذجية التي تعدها الدولة لصــالة الجمعة، والتي يتّم توزيعها 

على جميع الخطباء في كافة أنحاء السلطنة منذ عام 1983م(5).
للمفتي كثير من األشــرطة المســجلة، التي يبث فيهــا آراءه الفكرية، ويخاطب مســتمعيه،  -

ويحاول فيها اِالستشهاد بمؤلفات اآلخرين، حتى ولو كانت محظورة في ُعمان.

كيبال وأخر، المثقف والمناضل، ص 96.  (1)
المصدر السابق، ص 94.  (2)

المصدر الســابق، ص 93. السيابي؛ أحمد بن ســعود، الرد على فتوى ابن باز، ص 3 وما بعدها. السبحاني؛ جعفر، أصول على   (3)
الشيعة اإلمامية، ص 688 وما بعدها.

كيبال وأخر، المثقف والمناضل، ص 93.  (4)
المصدر السابق، ص 92.  (5)
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ـ فتــاواه التي ال تأخذ نوعــاً معيناً أو قســماً خاصاً بعينــه، َوِإنَما تعالج جميع المشــكالت  -
السياســية، واِالجتماعية، واِالقتصادية، وترد على ِاستفهامات جميع الناس، وتبث مباشرة في 
التلفاز مساء ُكلّ يوم أحد بعنوان [ســؤال أهل الذكر]، ونشرت في مجلدات عدة تحت عنوان 

الفتاوى (الصالة، الزكاة، الحج، النكاح، الزينة واألعراس، الجنائز...).

ب ـ خطة اإلفتاء واختصاصات المفتي:
إن خّطة اإلفتاء لم تظهر كمنصب رسمي في سلطنة ُعمان، ِإال في العقود الثالثة األخيرة، حيث 
اســتحدثت الدولة منصب المفتي، وأطلقت عليه مســمى [المفتي العام للسلطنة]، أما قبل ذلك فإن 
منصب المفتي يشغله أي فقيه قادر على ِاســتنباط األحكام الشرعية من مكنوناتها، حيث كان بعض 
مة ماجد بن خميس العبري أربعة  المفتين يمارســون إلى جانب اإلفتاء مهمات أخرى، فقد جمع العال

مناصب [التدريس، القضاء، الوالية، اإلفتاء](1).
وتولّى الفقيه راشد بن ســيف اللمكي منصبي القضاء واإلفتاء(2)، وأيضاً تولى هذين المنصبين 

مة خلفان بن جميل السيابي(3). العال
والمفتي إبراهيم بن ســعيد العبري تولى منصب القضاء والتدريــس واإلفتاء، وأصبح أول مفت 

رسمي لُعمان عام 1973م(4).
مــة أحمد بن حمد الخليلي ويشــغل إلى جانب منصب  وخلفه بعد ذلــك في نفس المنصب العال

اإلفتاء المناصب التالية:
رئيس مجلس إدارة معاهد السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية. -
رئيس معهد العلوم الشرعية. -
عضو لجنة التظلمات (أعلى هيئة قضاء في السلطنة). -
رئيس لجنة المطبوعات وتحقيق الكتب بوزارة التراث والثقافة. -
عضو لجنة مطالعة األهلة بالسلطنة. -
عضو مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. -
عضو مؤسسة آل البيت [المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية]. -

السالمي؛ محمد، نهضة األعيان، ص 385.  (1)
المصدر السابق، ص 232.  (2)

الحارثي؛ عبد اهللا، أضواء على بعض أعالم ُعمان، (د ت ط)، المطابع العالمية، سلطنة ُعمان، ص 94.  (3)
المصدر السابق، ص 115.  (4)
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عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد بباكستان(1). -
وننبه هنــا إلى أن إحداث خطة اإلفتاء كمنصب رســمي لم يقيد الفتوى بُعمــان، فقد بقي هذا 

الباب مرسًال ومفتوحاً أمام كل فقيه قادر على ولوجه.

ـ خصائص الفتوى الُعمانية:
أ ـ عدم ِالتزام المذهب اإلباضي:

عندما نســتقرئ كتب الفتــاوى للعلماء الُعمانيين نجــد أَنهُم تخلو عن النزعــة المذهبية، ولم 
يلتفتوا إليها، وإن كانت توجد بعض الفتاوى التي تحمل صبغة المذهب اإلباضي، ويشــار إليها بقول 
(أصحابنا)، إال أنك في المقابل تجد مقارنة مع بقية المذاهب اإلسالمية، حيث تجد كلمة: وهذا هو 
رأى الجمهور. ونبذ التعصب المذهبي هو الســائد عند العلماء الُعمانيين، فال تكاد تطالع كتاباً من 
كتبهم ِإال وتجــد اِالعتماد على كثيــر من كتب غير اإلباضيــة، ومن بين ما ِاعتمد عليه الســابقون: 
«صحيح البخاري، ومسلم، والموطأ، وســنن أبي داود، والنسائي، والترمذي»(2). والسالمي يقول عن 

نفسه في هذا الجانب:
اهللا بــكــتـــــاب  تــنــاظـــــر  األواهوال  الـمصطــفــــى  كـــــالم  وال 
نـظـيـرا لـــه  نجعـــل  لـــم  ولـــو يكــــون عالـمــــاً خبيــــرا(3)معناه 

ـز ِإال إلى  ـق الخليلي على فكر الســالمي فقال: «واإلمام الســالمي 5 غير متحيـ وقد علـ
الدليل، وقد كانت كتبه مألى بآراء علماء المذاهب اإلسالمية المختلفة، وكان يحرص دائما على 
ا كتبه الكاتبون من العلماء البارزين في شتى  ما يجمع الشــمل ويرأب الصدع، وكان يستفيد ِمـم
المجاالت، فقد كان كثيرا ما يعتمد في التفسير على اإلمام الفخر الرازي، وبصماته واضحة في 
«معارج اآلمال»(4)، كما أشبع كتابيه معارج اآلمال، وشــرح المسند بتحقيقات اإلمام الحافظ ابن 
حجر العســقالني في فتح الباري، ويبدو أن اإلمام كان معتنيا بالفتح أكثر من غيره من شــروح 

كتب السنة»(5).

الجهضمي؛ زايد، من معالم الفكر التربوي، ص 161 وما بعدها.  (1)
الخليلي؛ سعيد، التمهيد، ط. 1407هـ ـ 1986م، وزارة التراث الُعمانية، مسقط، 12/6.  (2)

(3) السالمي؛ عبد اهللا، جوهر النظام، تصحيح أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، (د ت ط)، مطبعة النصر، القاهرة، 7/1.
راجع على سبيل المثال: معارج اآلمال، ط.  1404هـ / 1983م، وزارة التراث الُعمانية، مسقط، 95/1، لمعرفة ِاعتماد السالمي   (4)

على أقوال الفخر.
الخليلي؛ أحمد، منهج الســالمي في مؤلفاته الفقهية، قراءة مقدمة لندوة قراءات في الفكر السالمي، ط1423/1هـ/ 1993م،   (5)

المنتدى األدبي، وزارة التراث الُعمانية، مسقط، ص 26 وما بعدها بتصرف.
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مــة الخليلي فقد أشــبع كتبه نقال عن اآلخريــن، وهذا واضح مثال فــي كتابه جواهر  أما العال
التفســير(1)، حيث نقل عـن أبي حيــان من كتابه (البحــر المحيط)، األلوســي (روح المعاني)، ابن 
عاشــور (التحرير والتنوير)، الفخر الرازي (التفســير الكبير)، ابن جرير الطبري (جامع البيان)، 

د عبده، ورشيد رضا من كتابه (المنار)، وسيد قطب وغيرهم كثير. ونقل كذلك عن محم

ب ـ اِالستقالل في الفهم والبعد عن العصبية المذهبية:
إن المفتي الُعماني في فتاواه يحاول أن يبتعد عن العصبية المذهبية، فهو يوقر العلماء السابقين 
ويحترم آراءهم، وما مضى آنفاً من ِاعتماده على مؤلفات السابقين من أصحاب المذهب اإلباضي أو 
المذاهب اإلســالمية األخرى، ما هو إال دليل واضح على ِاستقالليته الفكرية وانحيازيته إلى الدليل 

فقط؛ فالسالمي يقول:
ــادا ـــ ــب الــعــب ـــ ــال ــط ــاداونــحــن ال ن فـــــوق شــهــادتــيــهـــــم اعــتــقـــ
قلـنـــا بالجمـلتيـــن  أتـــى  إخـواننــــا وبـالحقــــوق قـمـنـــا(2)فمـــن 

وقد ألــف الخليلي ـ المفتي الحالي ـ رســالة ســماها (نبذ التعصب المذهبــي) دعا فيها إلى 
الوحدة اإلســالمية، وعدم التفرق على أســاس المذهبية، والطائفية، ثُم عقب ذلــك بقوله: «وإننا 
والحمد هللا ندرس كتب جميع المســلمين، من غير تفرقة بين مســلم ومســلم، ونأخــذ اْلـَحقّ متى 

نراه»(3). وقد سبقه إلى ذلك السالمي حيث قال:
نــــراه مـتــــى  الحــــق  أتـاهفنأخـــذ  لــــو كــــان مـبـغـض لـنــــا 
ولـو عندنـــا  المـــردود  اصطفوا(4)والباطـــل  لـــه  الذي  الخل  به  أتى 

وفي جــواب للعالمة الخليلي عن حكم صالة المخالف للمذهــب اإلباضي قال: «لم أتعرض في 
جوابي لصالة الشافعي وال غير الشافعي جوازًا وال بطالناً، وما كان لي أن أحكم ببطالن صالة أحد 
يتمذهب بمذهــب، ويؤدي صالته طبق تعاليــم ذلك المذهب، فإن علماء المســلمين لهم اجتهادات 
وآراء فــي الصالة وغيرهــا من العبــادات، وال يعّد الخالف فــي ذلك من القضايــا المفضية إلى 

اإلشكال؛ ألَنهُ اختالف فرعي يكون حتى في المذهب الواحد»(5).

الخليلي؛ أحمد، جواهر التفســير، ط. 1409هـ / 1988م، مكتبة االســتقامة، مســقط، لمعرفة منقوالته عــن علماء المذاهب   (1)
اإلسالمية.

السالمي؛ عبد اهللا، كشف الحقيقة، ط1411/2هـ / 1991م، مكتبة الضامري ـ سلطنة ُعمان، ص 66.  (2)
الخليلي؛ أحمد، نبذ التعصب المذهبي، ط1420/1هـ / 2000م، مكتبة الضامري ـ السيب ـ سلطنة ُعمان، ص 48.  (3)

السالمي؛ عبد اهللا، كشف الحقيقة، ص 50.  (4)
الخليلي؛ أحمد، الفتاوى، ص 218 وما بعدها.  (5)
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ج ـ النزعة اإلصالحية:
َتجلت النزعة اإلصالحية في معظم الفتاوى الُعمانية، فالمفتي ال تمر به فتوى، أو ُيسأل عن أمر 
ِإال أوضح ُمشــِكلَه، وحاول إبعاد الناس عنه إن كان منكرًا، وحببهم إليه إن كان خيرًا. وقد ِاتســمت 
بإصالح الجانب الديني (العقدي) وإصالح الجانب اِالجتماعي واألخالقي، وتطرقت كذلك إلى إصالح 

الجانب السياسي. ونجد المفتي يستغل جميع المناسبات إلرشاد الناس، ومن أمثلة ذلك:

إن السالمي في مؤلفاته العقدية والفكرية يحرص على ما يجمع شمل األمة ويلم شعثها، ويوحد 
كلمتها ويرأب صدعها، ولذلك يحرص على حســن الظن بالمســلمين الذين يدينــون هللا ـ تعالى ـ 

بالشهادتين؛ ألَن للشهادتين حرمة عظيمة، ومن أمثلة ما قاله في ذلك ما جاء في أرجوزته:
الـعـبــــادا اعـتــقــــاداونَـحـــن ال نطــالــــب  شـــهــادتـيهـم  فــــوق 
قـلـنـا بالجملتيــــن  أتـــى  قـمـنــــافـمـــن  وبالحـقــــوق  إخـوانـنــــا 
ضـــــالال اظــهــــروا  مـــا  إذا  مـحـاالإال  دينهــــم  فـــي  واعتقـــدوا 
حـقـهـمقمـنـــا نبيــــن الصــــواب لـهــــم مــــن  ذلـــك  ونحســـبـن 
الـتـحــريـر مــــن  رأيـتــــه  والتقـريـرفمـــا  التوحيــــد  كتـــب  فـــي 
شــــبــــه وحــــل  مســـائـــــل  جـــاء بهـا مـــن ظــــل للـمـنـتبـهرد 
الخلقـاقمنـــا نردهــــا ونبـــدي الـحـقـــا ال يضـلـــوا  كـــي  بجهدنا 
يســـلمـوا(1)لـــو ســـكتـوا عنـــا ســـكتنا عـنهُم بـــأن  منهم  ونكتفـــي 

وال أدل على حرصــه على جمع الكلمة تحت لواء التوحيد من رســالته الجوابية التي وجهها إلى 
المصلح والقائد الكبير سليمان باشا الباروني(2)، عندما سأله عن رأيه في ِاجتماع المذاهب اإلسالمية 

تحت كلمة واحدة، وما ينبغي أن يتخذ من الوسائل من أجل ذلك وقد أجابه إجابة شهيرة(3).

د ـ االرتباط بالواقع:
من سمات الفتوى الُعمانية في القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين أنها ارتبطت بالواقع 
الذي صدرت فيه، حيث عايشــت األحداث السياســية واِالجتماعية في تلك الفتــرة. فقد عملت على 

(1) السالمي؛ عبد اهللا، كشف الحقيقة، ص 66 وما بعدها.
الباروني؛ ســليمان بن عبد اهللا بن يحيى [الباشــا]، (1287هـ ـ 1870م / 1359هـ ـ 1940م) فذ من أفذاذ العلماء في العالم   (2)
اإلســالمي، وزعيم من زعمــاء النهضة العربية اإلســالمية الحديثة. ولد بجادو في جبل نفوســه بليبيا. لــه زيارات إلى عدد 
من األقطار العربية واإلســالمية كالعراق وتركيا وســلطنة ُعمان وغيرها. من أهم مؤلفاتــه: األزهار الرياضية في أئمة وملوك 

اإلباضية. راجع بحاز؛ إبراهيم وآخرون: معجم أعالم اإلباضية، 206/2، وما بعدها.
راجع السالمي؛ محمد، نهضة األعيان، ص 122، وما بعدها.  (3)
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وحدة الصف الُعماني، ونبــذ الخالفات القبلية الموجــودة بين الُعمانيين أنفســهم، وأيضاً مواجهة 
الغزو البريطاني على المنطقة والتحذير منه، هذا على المستوى السياسي.

أما على المستوى اِالجتماعي: فقد تغلغلت الفتوى في نفسية الفرد الُعماني، من خالل مخاطبتها 
لجزئيات حياته المختلفة، فهناك الفتــاوى التي تبث اِالعتقاد الصحيح، وترك اِالســتعانة بغير اهللا 
تعالى، وأيضاً هناك الفتاوى التي تصحح ما شــاع بين أفراد المجتمع، من بدع في األعياد والوالئم 

والمآتم.

:»YÉªàL p’G ÖfÉédG »a ìÓ°UE’G á«°VQCG  ``  kÉ©HGQ

اإلصالح اِالجتماعي من أولويات ِاهتمام الفقيه الُعماني، إذ يســعى لمحاربة البدع الضارّة ويدعو 
النــاس إلى نبذها وتركها. ويســلك في ذلك ســبيل التوعيــة والتنوير من خالل كشــف ِانحرافها عن 
الشريعة اإلسالمية. والعالم لم يكن دوره مقتصرًا في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التنظير 
وتســويد الصفحات بل تعدى ذلك إلى اقتران القــول بالعمل، ومخاطبة المجتمع مــن خالل اللقاءات 

والمحاضرات واالستفسارات، بما يجلو األفهام، ويبعد الفكر عن كل ما يخالف المنهج اإللهي.

أ ـ أقسام البدع المنتشرة في المجتمع
ُيمكن تقسيم البدع المنتشرة في المجتمعات إلى أربعة أقسام:

قسم مصادم للدين أصًال وفرعاً. ـ  1
قسم مقرر األصل في الدين إال أن العوارض التي عرضت له أبعدته عن الدين ومبادئه. ـ  2
 قسم مضاد لطرف حفظ الصحة، وأساليب الوقاية المعرف بها في الشرع. ـ  3
قسم مضاد لقاعدة اِالقتصاد والتوسط، ومستند لإلفساد واإلسراف والتبذير(1). ـ  4

مة  وقد بذل الفقيه الُعماني وسعه في تخليص المجتمع من البدع المنتشرة فيه، إذ يحّدث العال
الخليلي (مفتي الســلطنة الحالي) عن ما وجــده في المجتمع الُعماني، فيقــول: كانت صالة الرجل 
سريعة جدًا، يلتفت فيها يمنة ويسرة، ال يكاد يستقر رأسه، وقد وجدنا صعوبة في تعليم الناس قول: 

ال إله إال اهللا، إذ كانوا يقولون: ال إله إن اهللا.
وعندما ســئل عن أهم الصعوبات التي واجهها في طريقه اإلصالحي، قــال: الجهل من ناحية، 
وعدم تقبل الناس لإلصالح واإلرشاد بســبب الجهل أيضاً، فلم يكن هناك حماس لهذا الشيء كله، 

ليوبي؛ لحسن، الفتاوى الفقهية، ص 251 وما بعدها.  (1)
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فقد كان شــيئاً غريباً بالنســبة لهم(1). وقد حوت كتــب الفتاوى الكثير من اإلرشــادات الدينية، إذ 
يســتغل المفتي سؤال الســائل عن حكم بعينه، فيبين له بما يجلو الفكر ويشــرح النفس. وقد حوت 
مؤلفاتهم األخرى إرشــادات واضحة إلى أهمية ترك البدع والتخلص منها وضرورة التمسك بأهداب 

الشريعة الغراء، ونقتصر على نوعين من البدع هما:

ـ بدع المآتم والجنائز:
كما بينا من قبل ِاهتمام العلماء والمفتين بتوجيه الناس في حال فرحهم وســرورهم نجد أنهم 
ال يتناســون الجانب اآلخر، وهو جانب الحزن والمصائب، حيث يســتمر التوجيه واإلرشاد إلى قبول 

د ژ . المصيبة بما ال يخالف أمرًا من كتاب اهللا أو سنة نبيه محم

وفي هذا المطلب نســتقرئ المخالفات التي ابتدعها الناس رجاال ونساء في المجتمع الُعماني، 
ل لهذه المخالفة. ر والُمَبدووقف لها العلماء موقف الُمغَي

فقد شــاع بين المجتمع عند موت أحد األقرباء العويل والصراخ والدعاء بالويل والشق للثياب؛ 
فأنكر ذلك السالمي فقال:

المصـاب مــــع  الصبـــر  فـــَال يجــــوز الشــــّق للـثـيــــابويجـــب 
للخــــدود الـلطــــم  يجــــوز  وال الدعـــاء بالويـــل والحقـــود(2)وال 

ا أنكروه ما شاع بين الناس من حمل الجنازات وتشييعها مع رفع األصوات باألذكار والدعاء  َوِمـم
مة  د)، فقد وردت فتاوى العال و(صل على الحبيب محم (ــك يا غافلاذكر رب)وبقول (ال اله إال اهللا) و
الخليلي(3) ُكلّها تنكر هذه األفعال وتعّدها من البدع المنكرة، وأن على الناس الصمت والتذكر للموت 

واالتعاظ منه.

ة مثل: وهناك أيضاً عادات مذمومة في المآتم تختّص بها المرأة وتفعلها في أثناء العد
لبس الســواد، عدم النظر في المرآة، عدم رؤية الرجال، عدم الذهاب للمستشفى حتى ولو  -

كانت مريضة... وغيرها(4).

الجهضمي؛ زايد، من معالم الفكر التربوي، ص 131.  (1)
السالمي: جوهر النظام، 160/1. واألبيات من بحر الرجز.  (2)

الخليلي؛ أحمد، فتوى مرقونة في مكتبة الباحث.  (3)
راجع الخليلي؛ أحمد، المعتدة بين البدعة والسنة، ط1416/1هـ / 1996م، مكتبة الضامري ـ السيب، سلطنة ُعمان، حيث ذكر   (4)

فيه عدة المرأة الشرعية وحاول جاهدًا محو البدع المنكرة في العدة.
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مة الخليلي هذه البدع النســائية الضالة وبيّن مشــددًا علــى ذلك بقوله: «إن  فأنكر العال
المعتــدة ال تختلف عن غيرها ِإال في ثالث حاالت، والزيادة علــى ذلك بدعة، فال تتزين بلبس 
الحلي وما شــابه ذلــك، وال تتطيب، وال تتــردد لغير حاجة، أمــا إذا دعتهــا الحاجة للخروج 

فتخرج...»(1).

وأنكر الســالمي كذلك في جواباته ما شــاع في أوســاط الناس من أن صاحــب العزاء يصنع 
للمعزين الطعــام ويقدمه لهم من مــال الورثة حتى صاروا يتســابقون إلى ذلــك، ويخرج صاحب 
المصيبة وقد حمل َهم َمَصاِبِه وَهم ديونه، فقال منكرًا: «والسنة في العزاء أن يعمل جيران المصاب 
طعاماً يرســلونه إلى صاحب المصاب، ألنه مشغول بمصيبتة عن معالجة الطعام، هذه هي السنة في 
أيــام النبي ژ ، عكس النــاس، فصار أهل المصيبــة يطعمون الجيران، وغيرهم مــن المواصلين، 
ين، هم المصيبة، وهم المعالجة والمعاناة، وجمعوا عليهم مصيبتين مصيبة الحال،  فجمعوا عليهم َهم

ومصيبة المال»(2).

ـ إنكار ظاهرة الشعوذة:
ــل بغير اهللا تعالى ويرى أن التعلّق بالخرافة ضرب من الكفر والشــرك،  المفتي يحارب التوس
ــخت في عقول بعض الناس أن هناك من يستطيع أن  فاهللا وحده النافع والضار. ولكن لألسف ترس
يكشــف التحديات التي يواجهونها مثل: المــرض، الجفاف، عدم التوفيق في الــزواج... وهؤالء هم 
ار. لذلك تجد العوام الجهلة يذبحون لهم الذبائح ويقربون  المشعوذون والســحرة والكهان أو الُبص

لهم القرابين ويستغيثون بهم طلباً لنفع أو درءًا لضر.

وحيث إن هذه االعتقادات خرافية فقد واجهها المفتي بكل إنكار، وتصدى إلزالتها من عقول 
الناس وأفكارهم، إذ نجــده يقول: «تصديق الكهان والعرافين والمنجمين والمشــعوذين ضرب 
من الجاهلية التي جاء اإلسالم ليحاربها أيما محاربة ولذلك جاء في الحديث: «من صدق بما 
د ژ »(3)؛ َألن هذه األمور أمور غيبية  يقوله أي العرافين والكهان فقد كفر بما أنزل علــى محم
والغيب ال يعلمه ِإال اهللا 8 ، والنبي ژ ، على جاللة قدره وعظم شــأنه ال يعلم الغيب ِإال بما 
أوحــاه اهللا إليــه، فكيف نصــدق أمثال هــؤالء الدجاليــن والكذابيــن الذيــن ال يخافون اهللا 

وال رسوله ژ »(4).

نة، مرجع سبق ذكره، ص 24. أحمد الخليلي؛ المعتدة بين البدعة والس  (1)
السالمي: جوابات، 524/1.  (2)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، 42/5، حديث رقم 23528.  (3)
الخليلي؛ أحمد، فتوى مخطوطة بمكتبة الباحث.  (4)
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وفي بدعة لعبة الزار(1) ـ كما يســمونها ـ وهي: أن يجتمع المغنــون ويضرب له بالدف والطبل 
ويحصل اِالختالط؛ ألجل أن يشــفى المريض، ويكون الُمَعلم على حســب تســميتهم يستحضر الجن 

والشياطين.
مة الخليلي: «والذي  فشــددوا النكير على من فعل هذا الفعل وبينوا معصية فاعله، حيــث قال العال
عندي أن مثل هذا الزار وعالجه بالمعاصي واألوزار أَنهُ ال جواز له في حال؛ ألَنهُ نوع ضالل ِلما به من 
فســاد ظاهره في العباد، وليس هو من التداوي الجائز في شيء أبدًا...»؛ إلى أن قال: «وليس في دين 
اهللا وال في رأي المســلمين ما يبيح الرقص للــزار في موضع الضرورة فضًال عــن اِالختيار، ولكن في 
كتــاب اهللا تعالى ما دل على منعه، وأمر بقطعه؛ ألَنهُ في شــمول المعنى أنواع من جنس اإلعاذة بالجنّ 
والشــياطين، واعتقاد النفع والضر منهم، وذلك باطل في الدين»(2). وتابعه على ذلك المفتي الحالي 
حيث قــال: «طلب العون والمدد مــن دون اهللا كفر به، وال يفعل أمثال هذه األمــور إال جاهل غارق في 
جهله إلى شحمة أذنيه...»(3). وهو رأي السالمي(4)، وفتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية(5).
وعلى هذا فإنّ اإلنســان عليه أن يســتعين باهللا تعالى في ُكلّ خطوة من خطوات حياته، ويلتجئ 
 هُ لن ينفعه أو يضره ِإالإليــه في ُكلّ صغيرة أو كبيرة من أعماله، وال يطلب من المخلوق نفعــا، َفِإن
بإذن اهللا، وعلى طلبة العلم أن ينشــروا العلــم بين الجهلة ويفقهوهم في الديــن حتى تندرس هذه 

األفكار والمعتقدات الخاطئة، ويتمسكوا بهدي المصطفى ژ .
نلحظ أن اإلصالح اإلفتائي قد أدى دوره بين أفراد المجتمع، حتى إنهم يسألون المفتي عن ُكلّ 
صغيرة وكبيرة من أمور حياتهم، ويلتمسوا األحكام الشرعية في كل ما يستجد في العالم أو تصدره 
الحضارة الغربية، وهــذا ما جعل الفتوى تخرج عن طور التقليد لتتجه إلى اإلجابة عن ُكلّ ما تفرزه 

الحضارة من تطورات.

:ô°ü©dG  äGóéà°ùeh »fÉª o©dG  AÉàaE’G ``  kÉ°ùeÉN

أدرك المفتي الُعماني ضرورة مسايرة الفتوى لوقائع العصر المختلفة، فأجابت الفتوى عن كثير 
من االستفسارات المختلفة في كثير من المجاالت وهنا نقتصر على بعضها للمثال فقط.

راجع: عبد المحسن صالح، اإلنسان الحائر بين العلم والخرافة، ط1998/2م، عالم المعرفة ـ الكويت، ص 85 وما بعدها، إذ   (1)
تكلم عن هذه اللعبة في فصل سماه العالج بالخرافات في بعض الشعوب العربية.

الخليلي؛ سعيد، تمهيد، 184/3.  (2)
الخليلي؛ أحمد، الفتاوى (مخطوط) في مكتبة الباحث.  (3)
السالمي؛ عبد اهللا، جوابات اإلمام السالمي، 470/5.  (4)

الجريسي: خالد، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، ص 1481 وما بعدها.  (5)
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مسايرة الفتوى للمستجدات في المجال التعبدي. -
المفطرات في مجال التداوي. -

الصوم عبادة روحية يتقرب المســلم فيهــا إلى اهللا تعالى، محققــاً المقصد الرباني ﴿ 3 
4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [البقرة: 183]. فغاية 
الصيام السامية هي تقوى اهللا تعالى؛ إذ تنغرس هذه الفضيلة في جميع جوارحه، لتخرج منه مسلماً 
متمسكاً بالمبادئ اإلسالمية كلها، والصيام هو اإلمســاك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى 

غروب الشمس(1).
فمن هذا التعريف نســتمد أن الصائم يمتنع عن شهوتي الفرج والبطن، سواء كان هذا الداخل 

إلى الجوف مطعوماً أم غير مطعوم. فإن دخل شيء إلى جوفه منهما فسد صومه(2).
وفي هذا المطلب نستقرىء المفطرات في مجال التداوي؛ إذ معظم المفطرات األخرى ازدحمت 
بها كتب الفقه من العصور األولى إلى عصرنا الحاضر، وتجد أســئلة النــاس المتكررة عن أحكام 
واقعة في زاوية الفتاوى الرمضانية في الصحف والمجالت مع عدم وضوح الحكم اإلفتائي في مجال 
التداوي، حيــث نذكر بعض العالجات الطبية وحكمها الفقهي، وأثرها على الصيام. ومن ذلك نذكر 

اآلتي:

ـ غاز األوكسجين:
األوكسجين هواء يستنشــقه جميع الناس، ويحتاجون إليه الستمرار حياتهم، فالسليم يأخذه من 
الطبيعة، أما المريض فيحتاج إلى وضع كمامة في أنفه موصولة بأجهزة لتساعده على ِاستنشاق هذا 

الهواء واستمرار حياته.
ويرى الفقهاء أن ِاستنشــاق هذا الهواء عــن طريق الجهاز غير مفطر لصيــام المريض(3)، أما 
األطباء فعضدوا حكم الفقهاء بقولهم: «األوكسجين الذي يعطى لبعض المرضى هواء ليس فيه مواد 
عالقة، ال مغذية وال غيرها. ويذهب أغلبه إلى الجهاز التنفسي وتنفس الهواء كما هو معلوم ضروري 

لحياة اإلنسان ولم يقل أحد أن استنشاق الهواء مفطر للصيام»(4).

الزحيلي؛ وهبه، الفقه اإلسالمي وأدلته، 566/2.  (1)
المصدر السابق، 566/2.  (2)

الصوافي؛ إبراهيم: األدوية الحديثة وأثرها على الصيام، ط1/ 1425هـ ، مكتبة الكوكب الصغير، سلطنة ُعمان، ص 22.  (3)
البار؛ محمد، المفطرات في مجال التداوي، بحث مقدم لندوة رؤية إســالمية لبعض المشــكالت الطبية المعاصرة، إشــراف   (4)
وتقديــم: عبد الرحٰمن عبــد اهللا العوضي، تحرير: أحمــد رجائي الجنــدي، ط1999/1م، المنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية، 

الكويت، ص 394.
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ـ ما يدخل عن طريق العين: الكحل وقطرة العين في نهار رمضان ِاختلف فيهما الفقهاء، فمن 
قال: إنها تفســد الصيام ومن يــرى خالف هذا القــول. واإلباضية لهم رأيان في هذه المســألة: ـ 
فمنهم من رخص في الكحل للصائم ولو وجد طعمه في حلقه. جاء في بيان الشــرع: «معي أَنهُ قيل: 
إن الكحل ال بأس به عندي ولو دخل في حلقه طعمه أو أي َشــْيء منه تبين له؛ ألنه ليس في مجاري 

الحلق»(1).
وفي كتاب النيل: «واألكثر على إجازة اِالكتحال نهارًا مطلقاً»(2). أما السالمي فعند ذكره لمسألة 
الكحل قال: «وقد أجــازه أصحابنا إذ لم تكن العين معهم من مجــاري الطعام، فإن وجد في حلقه 
ه وال يبتلعه...»(3). وهذا الــرأي موافق لما عليه الطب الحديث إذ يقول حســان  شــيئاً من ذلك َمج
شمسي باشا: «والحقيقة أن كمية قطرة العين التي تعارف عليها األطباء كمية زهيدة جدا وما يتذوق 
من طعمها المر َفِإنَما يتذوق من مؤخرة اللسان حيث إن الحليمات الذوقية موجودة في اللسان فقط، 

وفي ظني أن قطرة العين ال تفسد الصيام»(4).
أما أصحاب القول الثاني: فقالوا إن العين موصلة إلى الحلق واِالكتحال وقطرة العين مفطرتان 
لصيام الصائم. وهو قول الخليلي مفتي الســلطنة الحالي(5). وعليــه فإنني أرجح الرأي األول؛ إذ إن 

الكحل وقطرة العين ال تؤديان إلى المعدة أو الجوف؛ حيث ِإنهُما طبياً ال يتعديان مؤخرة اللسان.
ـ ما يدخل عن طريق األنف: إن كان ما يدخل عن طريق األنف قليًال فذلك معفو عنه، أما إن 

كان كثيرًا فهو ناقض للصيام ومفسد له.
ـ مـــا يدخل عن طريق األذن: ال خالف فــي الداخل عن طريــق األذن؛ ألَن األذن غير موصلة 

لجوف، فلهذا فإن دخول الماء أو الدواء إليها ال يؤثر على الصيام.
د علي باشــا: «والطبلة مثل الجلد تماما في تركيبها وتشــربها الدواء أو السائل  يقول محم
مثل تشــرب الجلد وتدخل في حكمه، لذا فإن ما يوضع في األذن ليس ســبباً لإلفطار وال يصل 

إلى الجوف»(6).

الكندي: بيان الشرع، ط/ 1404هـ ـ 1984م، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 235/20.  (1)
اطفيش: شرح النيل، ط/ 1406هـ ـ 1986م، وزارة التراث الُعمانية ـ مسقط، 345/3.  (2)

السالمي: معارج اآلمال، 1، 154/8.  (3)
باشــا؛ حســان، التداوي والمفطرات، بحث مقدم لندوة رؤية إسالمية لبعض المشــكالت الطبية المعاصرة، إشراف وتقديم:   (4)
عبد الرحٰمن عبد اهللا العوضي، تحريــر: أحمد رجائي الجندي، ط1999/1م، المنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية، الكويت، 1، 

.154/8
الخليلي؛ أحمد، الفتاوى [كتاب الصوم]، ص 37.  (5)

البار؛ محمد، المفطرات في مجال التداوي، ص 396.  (6)
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ـ الحقـــن أو اإلبر الجلدية: الحقــن التي تؤخذ عن طريــق الجلد أو في العضــل أو الوريد. 
العلماء نظروا إليها نظرتين اثنتين: ـ إبر غير مغذية: سواء أخذت للتداوي (خفض الحرارة، خفض 

الضغط)، أو كانت مشتملة على الفيتامينات. فهذا النوع ال يفطر الصيام(1).

ـ إبر مغذية: فمن العلماء من يرى أنها مفطرة ألنها تحمل غذاء يصل إلى الجسم وفيها تغذية 
مثل (الجلوكوز)(2). ومنهم من يرى أنها ال تفطر ألنه لم يصل الغذاء إلى الجســم من منفذ طبيعي 

مفتوح بل لم يدخل إلى الجوف(3). وهو الذي يرجحه القرضاوي.

ـ ما يصل الجسم عن طريق الجلد:
ال شــك أن األدهان الجلديــة والمروخات واللصقــات الجلدية التي تعطــى للمصابين بالذبحة 
الصدرية ُكلّها تمتّص عــن طريق الجلد، ولكن ال عالقة له بالجهاز الهضمي وال تفســد الصيام(4). 

وهو رأي مفتي السلطنة الحالي(5).
ـ مسايرة الفتوى للتطورات اِالقتصادية.

ـ حقوق الملكية الفكرية.

إن لإلنســان حق التملك في هــذه الحياة، على اختــالف هذا التملك وتنوعــه، فهناك التملك 
المادي ألرض أو عقار أو ســيارة ونحوها ولكن لم يوجد لمن يملك موهبة علمية أثراها في التأليف 
حق اِالحتفاظ بهــذه الثروة والمقاضاة عليها؛ إذ التاريخ ال يذكــر إال بعض أعطيات الخلفاء للعلماء 
مقابــل تآليفهم العلمية، َواْلَحــق أن علماء ُعمان إلى وقت قريب لم توجــد معهم كلمة حقوق الطبع 
محفوظة، بل إن أغلب الكتب تناقلوها فيما بينهم عن طريق النساخ، إذ إن الناسخ يفخر بهذا العمل 
ويذكر في آخر الكتاب: بخط ناسخه فالن أو نسخته لشيخي.. ـ حتى إن نفس الكلمة ال تكاد تجدها 
في مصنفاتهم؛ ألنهم يرون أن حق العلم مشــاع للجميع، وكتم العلم ال يجوز لحديث الرسول ژ : 

«من كتم علماً ألجمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة».

القرضاوي؛ يوســف، المفطرات في الصيام، بحث مقدم لندوة رؤية إســالمية لبعض المشــكالت الطبية المعاصرة، إشــراف   (1)
وتقديــم: عبد الرحٰمن عبد اهللا العوضــي، تحرير: أحمد رجائي الجنــدي، ط1999/1م، المنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية ـ 

الكويت، ص 342. الخليلي؛ أحمد، الفتاوى [كتاب الصوم]، ص 42.
القرضاوي: يوسف، المفطرات في مجال الصيام، مرجع سبق ذكره، ص 343.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)
باشا؛ حسان، التداوي والمفطرات، ص 416.  (4)

الخليلي؛ أحمد، الفتاوى [كتاب الصوم]، ص 47.  (5)
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وقد ِانقسم العلماء قسمين:
قسم يرى أنه ال يجوز طباعة أو نســخ أي مادة من المواد الفكرية إال بإذن من أصحابها أو  -

مالكيها.
قسم يرى أنه ال حقوق لهم؛ ألَن ذلك يعد كتماناً للعلم وحجرًا على نشره. -

ل الخليلي في هذه المســألة حيث أجاب: «ال يجوز اِالحتكار للعلم؛ فإن االنتفاع به حق  وقد فص
مشروع، وال أصل لقول: «إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة» هذا في حال عدم تضرر مؤلف الكتاب 
أو ناشره(1). أما في حال تضرر المؤلف أو الناشــر فقد قال: «فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل 
يؤدي إلى تضرر بعض المؤسســات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره، بحيث يخشى لو لم 
يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعــدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العلمية 
ا يدخل ضمن المصالح المرسلة التي ِاعتمدها  فال مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به، وهو ِمـم

الفقهاء في ترجيح اآلراء وِاستنباط األحكام»(2).

ومهما يكن مــن رأي للعلماء فــإن الحكومات قد راعت دور النشــر واإلنتــاج الفكري بمختلف 
أنواعها، وأصدرت في ذلك األنظمة التي تحمي حقوق الملكيــة الفكرية لآلخرين، وقامت في نفس 
المنوال منظمــات مهمتها متابعة القرصنة الفكرية وتقديمها للعدالــة القضائية، وحماية الفكر بكل 
أنواعه؛ لهذا فإنني أرى أن العمل الذهني الذي يبذله المفكر بكافة أنواعه وأشكاله ال بد أن يقاس 
بالجهد البدني الذي يبذله العامل في عمله، وأيضاً ال بد من حماية هذا اإلنتاج الفكري من العبث 

واالستغالل، وإال أدى ذَِلك األمر إلى تقاعس الناس عن العلم وطلبه، وأيضاً ِانتحال اآلخر وفكره.
ـ مسايرة الفتوى للتطورات الطبية.

ـ رفع أجهزة اإلنعاش [الموت الدماغي].

اإلنسان في حياته الدنيوية قابل للتغيير، وفق النواميس اإللهية التي تعتريه، فمن صغر إلى 
كبــر، ومن صحة إلى مرض، فيشــكر اهللا تعالى علــى نعمائه ويصبر على بالئــه. والبالء الذي 
يصيب اإلنســان يختلف من حيث الشــدة والخفة، ومن بين ما يبتلى به المســلم، المرض الذي 
يصيب بدنه وينهك صحته. فلم يغفل عنه علماء الشــريعة؛ إذ حوت المكتبــة الفقهية الكثير من 
األحكام التي تتعلق بالمرض، والتي ينبغي للمسلم أن يعرفها حتى يكيف حياته أثناء مرضه، كما 

يكيفها أثناء صحته.

الخليلي؛ أحمد، فتاوى المعامالت، ص 124 وما بعدها.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
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ومن هذه األحــكام أهمية التــداوي للمريض، والوقايــة الصحية من المرض والتيســيرات 
اإللهية للعبادات أثناء المرض، وقد يبلغ المرض بالمريض شــدته، فتعجز المؤسسات الصحية 
عن عالجه وُيخبر األطباء أهله بموته دماغيا مع اســتمرار حياتــه صناعياً أي أن المريض يموت 
دماغيا مع استمرار نبضات القلب بفضل وجود األجهزة، فإذا رُِفعت األجهزة فإنه يفارق الحياة، 
فهل يجوز إنهاء حياة الميت دماغياً؟ إن هذه المسألة من المسائل المستحدثة فلم يتحدث فيها 
الفقهاء السابقون وخاصة في المذهب اإلباضي؛ إذ ال نجد في تصانيفهم الفقهية ذكرًا لها، إال 
ما كان من جواب لمفتي ُعمان الحالي حيث أجاب عن مثل هذا الســؤال بقوله: «األطباء ذكروا 
أن المريض في هذه الحالة ال تكون فيه حياة ِإال الحياة المكتسبة من وجود األجهزة التي تبقي 
نبضات قلبه، َوِإال فإن حياته ال ترجى بحال من األحوال، فإن كان المريض بهذه الحالة، وكانت 
هذه األجهزة ال تكلف الدولة وال تكلف المجتمع شيئاً من النفقات، لو كان ذلك كذلك، فعندئذ 
إبقاء هذه األجهزة هو الواجب لعدم التكليف، ولكن بمــا أن هذه األجهزة مكلفة والحاجة إليها 
داعية، وقد يحتاج إليها من ترجى حياته، وهذا ال ترجى حياته، فســحب األجهزة ليس قتال له، 
َوِإنَمــا هو أمر يترتب عليه أن تتوقــف نبضات قلبه؛ ألَن تلكم النبضات أصبحت صناعية بســبب 
ذلك الجهاز، واألجهزة تكلف بحســب ما فهمنا من األطباء الدولة مبالغ هائلة مع رجاء الحياة 
لذلك المريض إذ هو في حكم الميت، َوِإنَما نبضــات قلبه كما ذكرنا ال تعدو أن تكون صناعية 
بســبب وجود تلكم األجهزة، ففي هذه الحالــة توفر فائدة هذه األجهــزة للذين ترجى حياتهم، 

ال للذي هو ميئوس من حياته»(1).
وقال في موضع آخر: «ولمــاذا تبقى هذه األجهزة فيه؟ ألَنها مثار ريبــة، ما دام معلوماً أن 
الرجل ميت وأن هذه النبضات ليست إال من فعل األجهزة، وليست هي من إفراز الطبيعة، فيجب 
أن تفصل هذه األجهزة حتى يتحقق موته، وعندئذ تترتب أحكام موته من إرث وغير ذلك...»(2).

وهو رأي القرضاوي حيث قال: «وبناء على ذلك يكون هذا أمرًا مشروعاً وال حرج فيه أيضاً، 
وبخاصــة أن هذه األجهزة تبقــي عليه هذه الحيــاة الظاهريــة، المتمثلة في التنفــس والدورة 
الدموية، وإن كان المريض ميتاً بالفعل، فهو ال يعي وال يحس وال يشعر؛ نظرًا لتلف مصدر ذلك 
كلــه وهو المخ. وبقــاء المريض على هذه الحالــة يتكلف نفقات كثيرة مــن دون طائل، ويحجز 
أجهــزة وأدوية وأهله يظلــون في قلق وألم ما دام علــى هذه الحالة، التي قد تطول إلى عشــر 

سنوات أو أكثر...»(3).

الخليلي؛ أحمد، الفتاوى مرقون بمكتبة الباحث.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

القرضاوي؛ يوسف، فتاوى معاصرة، 529/2.  (3)
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ـ رأي مجمع الفقه اإلسالمي في رفع أجهزة اإلنعاش:
قرر مجلس َمجمع الفقه اإلسالمي ما يلي:

يعتبر شرعا أن الشــخص قد مات وتترتب جميع األحكام المقررة شــرعا للوفاة عند ذلك، إذا 
ثبتت فيه إحدى العالمتين التاليتين:

إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه. ـ  1
إذا تعطلت جميــع وظائف دماغه تعطًال نهائياً، وحكم األطبــاء االختصاصيون الخبراء بأن  ـ  2

هذا التعطل ال رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل.

وفي هذه الحالة يســوغ رفع أجهزة اإلنعــاش المركبة على الشــخص، وإن كان بعض األعضاء 
كالقلب مثًال ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة المركبة(1).

وبنــاء على هــذه اآلراء، فــإن الطبيب ال حرج عليــه وهو يزيــل تلكم األجهزة مــن المريض، 
وال ضمان عليه؛ ألَنهُ يريــد راحة المريض األبديــة أوالً، وراحة أهله الذين ســئموا االنتظار ثانياً، 

وآخرها يريد إنقاذ حياة مريض آخر يرجى شفاؤه بفضل هذا الجهاز.

:á«ªdÉ©dG  çGóMC’Gh »fÉª o©dG  AÉàaE’G ``  kÉ°SOÉ°S

ـ قضية اإلرهاب:
اإلرهاب ظاهرة عالمية شاملة، ال تختص بها المجتمعات اإلسالمية وحدها، بل قد أصبحت من 
مميزات الحضارة الحديثة، خصوصاً في الفترة األخيرة التي ِاستحكمت فيها مظاهر األزمات العاتية، 
فعصفت بِاقتصادات البلدان الغنية والفقيرة، وأفضت إلى اختالل التوازن اِالجتماعي والسياســي في 

معظم بلدان العالم وعلى رأسها البلدان الغربية ذاتها.
وتكفي اإلشــارة هنا إلى (اإلرهاب الصربي) في يوغوســالفيا الســابقة «الــذي ال يدعى في 
اإلعالم الغربي إرهاباً مســيحياً على الرغم من أَنهُ يســتهدف استئصال اإلســالم في أوروبا باسم 
النقاء العرقي والديني. وكذلك اإلرهاب األيرلندي في بريطانيا، وحركات التطرف والعنصرية في 

ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا...(2).

الزحيلي؛ وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، 500/9. أبو غدة: عبد الستار، قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، ص 36.  (1)
ولد أباه؛ عبد اهللا السيد، كلمة ألقاها في المؤتمر القومي اإلسالمي األول، ط1995/1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   (2)

ص 456.
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أما اإلرهاب المنسوب إلى اإلســالم والذي تروج له بعض األنظمة، ال يرتضيه العقل وال يقبله 
الدين اإلسالمي، َوِإنَما هو حماقات يرتكبها أناس باسم اإلسالم. واإلسالم براء من ذلك كله، وهذا 
ما لم يفِت بإجازته عالم مترســخ فــي الدين أو متفقه في شــرع اهللا تعالى، ويكفــي هنا أن نورد 
إيضاحات حول هــذا المفهوم لهذه القضية من كالم مفتي ُعمــان الحالي حيث قال: «أولئك الذين 
ارتكبوا المآســي العظيمة لم يبالوا بالحرمات؛ فقتلوا األطفال والنساء وشردوا اآلمنين وارتكبوا ما 
ارتكبوا باسم اإلســالم، واإلســالم براء من كل ذلك، فإن اإلســالم دين يدعو إلى الرحمة في أي 
موقف من المواقف، ولذلك ينهى أتباعه ُكلّ النهي وأشده عن العدوان، وحتى عندما يقابل المسلمون 
العدوان عليهم أن يــردوا عدوان المعتدي وحده، وأال يتعدوا إلى غيــره؛ فاهللا تعالى يقول في كتابه 
﴿ Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقــرة: 190]، 
فكيف يرضى المسلم مع ذلك أن يعامل إخوانه المسلمين من أهل بلدته، وأبناء جلدته هذه المعاملة 
القاســية؟ ويتنكر للمبادئ اإلنســانية حتى يكون ســبعاً ضارياً ال يبالي بأن يفتك باألطفال والنساء 
والشيوخ الكبار وكل ضعيف، إن هذه الحالة حالة شاذة بعيدة كل البعد عن تعاليم اإلسالم وقيمه، 
فليت هؤالء ما انتموا إلى اإلســالم قط، وليتهم لم يرضوا بأن يلحقوا بهذا الدين الحنيف النظيف 

هذه التهم القذرة التي يبرأ الدين منها»(1).

إن ترويع اآلمنين وقتل األبرياء واألطفال والمستأمنين باسم الدفاع عن اإلسالم، يعتبر مخالفة 
لمبادئ اإلسالم، وال يفعل ذلك إال من مأل الحقد قلبه ولم يأخذ من اإلسالم إال قشوره وترك لبه، 

وأين عن الجميع التعايش التسامحي في المجتمع المدني الذي كونه الرسول ژ وصحبه.

المالحظ أن المفتي الُعماني يسعى إلى التسامح ويدعو إليه، ويحارب التعصب المقيت وينبذه، 
وهذا الفكر التسامحي نجده في أتباعه حيث ِإنهُم ينظرون إلى األحداث بنظرة واقعية ليس فيها غلو 

أو تطرف.

وأيضاً لم يــدع المفتي الُعماني إلــى قتل األبرياء مهمــا كانت ديانتهم ودعــا للمحافظة على 
االتفاقات الدولية وعدم المساس بها.

٭ ٭ ٭

الجهضمي؛ زايد، من معالم الفكر التربوي، ص 155 وما بعدها.  (1)
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الفتوى في تنظيرها الكتابي لم تجد لها مؤلفاً مستقًال عند اإلباضية، َوِإنَما ضمنوها مباحث في  -
مصنفاتهم الفقهية.

إن الفقيه الُعماني لم يقتصر دوره على اإلفتاء في مقره الرســمي، بل تعدى ذلك ليصل إلى أنه  -
يجيب عن أسئلة ســائليه في أثناء وجوده في المسجد أو البيت، أو إلقائه للمحاضرات والدروس 

الدينية، أو ذهابه لزيارة أصدقائه ومعارفه وهذا مالحظ ومشهور.
المفتي الُعماني له ِاستقالليته التامة في إصدار الفتاوى، فال يتعرض لضغوطات تجبره أن يصدر  -

فتاوى تحليلية أو تحريمية أو إرضائية، وال يحاول أن ينال بفتاواه رضاء أحد من البشر.
لقد أبرزت هذه الدراسة فعالية الفقيه الُعماني في محيطه اِالجتماعي طيلة القرنين التاسع عشر  -

والعشــرين الميالديين، حيث ِالتزم بمبدأ األمر بالمعروف والنهــي عن المنكر، وهذا المبدأ لم 
يكن مبدأً تنظيرياً فقط، َوِإنَما تعداه إلى مخاطبة الناس شفاهة بعاقبة من يصادم أمرًا ربانياً أو 

يبتدع في الدين ما لم يأت به اهللا.

ومن بين ما رصده الباحث من حضور للفقيه الُعماني في اإلصالح اِالجتماعي اآلتي:
ــنة، من عادات النــاس وتقاليدهم، ســواء في حياتهم  - مواجهتــه ِلما ِانحرف عــن الكتاب والس

اليومية، أو مناسباتهم الخاصة والعامة، وســعى إلى توجيههم الوجهة الصحيحة، ومن بين تلك 
العادات التي أنكرها (عادة التبرج واِالختالط، الزينة والتعطر، الشعوذة، بدع األعياد واألعراس، 

بدع الجنائز).
يه للظواهــر الدخيلة علــى المجتمع الُعماني، وذلــك من خالل تحريمــه للتدخين، إذ لم  - تصد

يخالف في هــذا الحكم أي من فقهاء القطر الُعماني، ونبهــوا المجتمع إلى مخاطره اِالجتماعية 
والصحية والمالية.

الحظُت أن الفتوى الُعمانية كانت مســايرة للمســتجدات العصرية، في الوقت الذي وجدت فيه،  -
ــنة، وســيجد القــارئ في ثنايا  وعالجت مشــكالت العصر الحديثة، بما ال يخالف الكتاب والس

البحث األمثلة البارزة لذلك.
الفتوى الُعمانية لم توجد لها مؤسســة تحتضنها خــالل القرون الســابقة، إذ كانت الفتوى إما  -

شــفوية، أو كتابية، مع مالحظتي أن معظم الفقهاء الُعمانيين نقرأ عــن كنوزهم اإلفتائية، لكننا 
ال نجد لها أثرًا؛ والســبب الرئيس ما ذكرناه ســابقا، وأيضاً النفســية التواضعية التي ِالتصقت 
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بالفقيه الُعماني، وجعلته ُيبِعد نفسه، أو َطلََبتَهُ، أو سائليه عن الكتابة، واالكتفاء باإلجابة السريعة 
في الزمان والمكان.

إن مــا قامت به الحكومة الُعمانية من إنشــاء لألمانــة العامة لإلفتاء، التابعة لــوزارة األوقاف  -
والشــؤون الدينية، جهٌد تشــكر عليه، إذ ِاحتفظت بفتاوى علماء ُعمان الحاليين، وكونت للفتوى 
دارًا تحتضنها، إال إنه ُيراد منها أن تقوم بدوٍر أكبر في جمع فتاوى علماء ُعمان السابقين، تحت 
سقف واحد، وتبويبها على أبواب العقيدة والفقه والمعامالت وغيرها، ونشرها في مجلدات تحمل 
عناوينها التي عنونها بها أصحابها أو مجلدًا متكامًال يحمل مسمى (مسيرة الفتوى الُعمانية خالل 
مائة عام) أو غيرها من المسميات األخرى، كذلك نشرها على الشبكة المعلوماتية؛ ليستفيد منها 

القراء والباحثون.
إن المفتي الُعماني الرســمي من المذهب اإلباضي (المذهب الرســمي للدولة)، وطبيعة المفتي  -

الُعماني قديماً وحديثاً أَنهُ ال يتعصب لمذهبه، َوِإنَما يذكر في فتاواه الخالف المذهبي، وال يلزم 
سائله األخذ بقوله، وإن كان السائل من غير المذهب اإلباضي أفتاه المفتي بما يوافق مذهبه.

المجلس اإلفتائي في ُعمان فردي يعتمد على شخص المفتي وحده، فلو أضيف له من حملة العلوم  -
الشرعية ودربوا على اإلفتاء ووزعوا على المناطق الُعمانية ليمثلوا المفتي في المناطق الموجودين 

فيها ألغنى الحركة اإلفتائية في ُعمان.
إن اِالجتهاد الفردي اآلن قد أدى دوره على أحســن وجــه، ِإال أن اِالجتهاد الجماعي إلى اآلن لم  -

يوجد في ُعمان، لهــذا فإن بعــض القضايا العصرية ال تجــد لها اإلجابــة المعالجة من جميع 
جهاتهــا، لهذا فإنني أقترح: توســعة مكتــب اإلفتاء، ليضم بجانــب العلـماء الشــرعيين، علماء 
واختصاصيين في (الطــب، واِالقتصاد، وعلـم النفــس، وعلم اِالجتمــاع، والبيولوجيا، والوراثة، 
والجنايات، .... وغيرها)، يرأســهم المفتي الرســمي للدولة، ويجتمعون في حــال ظهور قضايا 
ِاجتماعيــة، أو ِاقتصادية، أو طبيــة، ليُدلي كل واحد فــي العلم المتخصص فيه، ويناقشــها من 

جانبه، لتخرج الفتوى إلى المجتمع وهي حاملة طابع التكامل من كل جهاته.
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يعــود الوجود الحديث للمســلمين في الغرب إلَــى حوالي قرن من الزمان، حيــث بدأ بهجرات 
فردية متعددة األسباب خالل سنوات االستعمار الغربي للكثير من بالد المسلمين، ثُم بدأت الهجرات 
الجماعية تتكثف، وبخاصة مع توالي النكبات والجوائح والكوارث على بالد المسلمين، فكان لحروب 
فلســطين أبعد األثر في هجرة آالف من أهلها إلَى الغرب، وكذا أحداث اليمن والصومال وكردستان 
وأفغانستان والعراق التي نجم عنها ارتحال عشرات اآلالف من أهلها إلَى الغرب، حتى إنك لتجد في 
المدينــة الواحــدة أكثر من عشــرة آالف كــردي، وتجد فــي األخرى أكثــر من خمســين ألفاً من 

الصوماليين.
وقد تفاوتت األقليات المســلمة في بالد الغرب في مســتوى المجهودات التي بذلتها للمحافظة 
على دينها وهويتها وتربية أبنائها، ولكسب قوتها في مجتمعات مادية يحتد فيها التنافس على الدنيا، 
فمنهم من أضاع نفســه وضيع من يعول، ومنهم من أدى األمانة على وجهها، ومنهم وسط بين ذلك. 
وإذا كان المهاجرون األوائل ال يتجرأون على اإلعالن بشــعائرهم الدينية، فضًال على أن يفكروا في 
مؤسســات دينية يمارســون من خاللها شــعائرهم أو يطالبون بحقوقهم، فإن األمر قــد آل بأبنائهم 
وأحفادهــم إلَى تأســيس آالف المســاجد والمــدارس والمراكز اإلســالمية، والمؤسســات الثقافية 
والسياسية، ففي أمريكا وحدها يوجد حوالى عشرة ماليين مسلم، لهم أكثر من خمسة آالف مسجد 
ومركز إسالمي، وألفا مدرســة ذات دوام كامل، فضًال عن مدارس نهاية األسبوع التي ال يكاد يخلو 
منها مسجد، إضافة إلَى بعض الجامعات ومراكز البحث واإلفتاء ومؤسسات السياسة وحقوق اإلنسان، 
وتمكن كثير من أبنائهم من التفوق العلمي، وعملوا في مجاالت الطب، والهندسة بأنواعها، والتجارة، 
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والتعليــم الجامعي... وأصبح للمســلمين أثــر في مجرى الحيــاة الثقافية والسياســية في كثير من 
مواقعهم.

ونظرًا لعيش تلــك الجاليات في بالد ذات منظومات عقدية واجتماعيــة وثقافية مختلفة؛ فإنهم 
واجهوا كثيرًا من مستجدات الحياة وقضاياها ونوازلها، ومست حاجتهم إلَى معرفة أحكامها من حيث 
الحالل والحرام، هذا باإلضافة إلَى من اعتنق اإلســالم من أهل البالد األصليين، ومن ولدوا فيها 
ونشأوا وتربوا على أرضها من أبناء المســلمين، فقد اشتدت حاجة هؤالء وأوالئك إلَى معرفة تعاليم 
الشريعة الغراء وفقهها وأحكامها في نوازل عديدة وأحداث جديدة تخالط حياتهم يوميا في مجاالت 

المواطنة وحقوق اإلنسان واألسرة واالقتصاد واإلعالم والثقافة والطب وغيرها.
ن ليســوا أهًال للنظر  وكانت هذه القضايا تعالج في البداية بطرق عشــوائية غير منظمة، وِمم
واإلفتاء فيها، فوجدت أخطاء كثيرة، وتجاوزات خطيرة، ثم تحسن الحال نسبيا مع دخول بعض أهل 
العلم إلَى تلك البالد واســتقرارهم فيها، وثم تأسيس بعض مراكز البحث واإلفتاء، ونشط التواصل 
مع العلماء والمجامع الفقهية في العالم اإلســالمي غير أن الوضع ال يــزال بحاجة إلَى جهود جادة 
ومتميزة وقاصدة، فإن القضايا المعضلة التي يتعرض لها المسلمون في بالد الغرب تحتاج أن يكون 
المفتي فيها جامعاً بين الفقه في الدين في أعلى مستوياته، وبين فهم الواقع وإدراك مالبساته، كما 
أن تلك الفتاوى ينبغي أن تصدر عن مؤسسات وهيئات لها وزنها، وليس عن أفراد كثيرًا ما تتناقض 
مقوالتهم، وتختلف الجاليات بســببهم، ولعل مثاالً واحدًا يكفــي إلدراك جانب من ذلك، فالخالف 
حول طريقة إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة أفقد الناس الشوق إلَى شهر 
المغفرة وموســم الخير والبركات، وحرمهم بهجة األعياد، وتســبب في زرع بذور الفرقة واالختالف 
بينهم، حيث قد يصلّى لعيد الفطر فــي المدينة الواحدة، وربما في المســجد الواحد في يومين أو 
ثالثة، ويكون بعض هؤالء يتعبد اهللا بصيام ذلــك اليوم، بينما يكون اآلخرون في عيد، كما أن كثيرًا 

من المسلمين في الغرب أصبحوا يخالفون الحجيج في يومي عرفة والنحر، واهللا المستعان.
ونظرًا لكثرة نوازل المســلمين في الغرب، وتنوعها وتشــعب فروعها، فقد اقتصرت على نماذج 

منها في مجاالت المجتمع والمال والطب.
وفي الختام: أهنئ وزارة األوقاف والشــؤون الدينية الختيارهم الموفّق في موضوع هذه الندوة، 
وأشــكرهم إلتاحة الفرصة لي لإلســهام فيها، فجزاهم اهللا خيرًا، وزادهم توفيقاً وســدادًا، وباهللا 

د وعلى آله وصحبه أجمعين. التوفيق، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محم
٭ ٭ ٭
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1 ـ تأجير المسلم نفسه من كافر في معصية:
صورة هذه المسألة أن يؤجر المسلم نفســه لكافر، لبناء معبد للشرك، أو حمل محرم كخمر، 
أو ميتة، أو خنزير، أو بيعه، أو يعمل عنده في معامــالت ربوية، أو في مصانع تنتج محرمات، أو ما 

شاكل ذلك.

فقد ذهب الجمهور إلَى حرمة أن يؤجر المســلم نفســه لكافر في عمل كهذا؛ فقد ســئل اإلمام 
مالك: المســلم يؤجر نفســه للكافر يحمل لــه خمرًا، فقــال: «ال تصلح هذه اإلجــارَة». وقال: «بل 

ال يعطى عليها إجارَة». والقول بأنه ال يعطى عليها األجر، رواية عن أحمد(1).

وفي المدونة: عن ابن القاســم فيمن رعــى خنازير لكافر، قــال: تؤخذ اإلجــارَة من الكافر، 
ويتصدق بها على المساكين أدباً للكافر، وال يعطاها المسلم بل ويضرب أدبا له(2).

وسئل اإلمام أحمد: أيبني مســلم للمجوس ناقوســا؟ فقال: ال يبني لهم. وقاله اآلمدي، وكرهه 
الشافعي(3)، ومثله الكنيسة، وما يماثلها عند أهل الكفر(4).

وأما العمل فــي معامالت ربوية فمحرم، لحديث جابر: «لعن رســول اهللا ژ آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه ـ وقال ـ وهم فيه سواء»(5). قال النووي: «هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين 

المرابين والشهادة عليهما»(6).

وفي الحديث أيضاً تحريم اإلعانة على الباطل أّياً كان نوعه(7).

والنص هنا عام مطلق، بال فرق بين من عمل بذلك في دار اإلسالم أم في دار الكفر.

نخرج من هذا إلَى أَنهُ يحرم على المســلم أن يبني للمشــركين دارا للكفر، أو أن يعمل لديهم 
ببيع الخمر، أو بيع خنزير، أو أي محرم آخر؛ ألنها أفعال محرمة.

أحكام أهل الذمة، 279/1.  (1)
المدونة، 425/4 - 426.  (2)

أحكام أهل الذمة، 275/1. اآلداب الشرعية، 273/2 - 274.  (3)
مغني المحتاج، 4/ 254.  (4)

متفق عليه.  (5)
شرح النووي لمسلم، 11/ 26.  (6)

السراج الوهاج، 6 /53.  (7)
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فــإذا اضطّر لذلك جــاز، ولكن فليعمل بقاعــدة: «الضرورة تقــدر بقدرها» فــال يتجاوز قدر 
الحاجة، وال يتوسع في ذلك، وليكتف بالكفاف، وليعمل جاهدا للخروج من هذا الموقع.

وقد أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بحرمة العمل في المطاعم من غير 
ضرورة (أي المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير)، وبحرمة تصميم معابد شركية، أو اإلسهام فيها، 
وأما إذا اضطر للعمل في تلك المطاعم فيجوز، بشــرط أال يباشر نفســه سقي الخمر أو حملها، أو 

صناعتها، أو االتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنزير، ونحوها من المحرمات(1).
وعلى ذلك يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر بشروط منها:

أن يكون عمله مباحاً.أ ـ  
أال يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.ب ـ  
أال يشتمل على مذلة وإهانة.ج ـ  

2 ـ حكم تهنئة غير المسلمين:
إذا كانت التهنئة في األمور المشــتركة كزواج، أو قدوم مولود، أو غائب، أو عافية ونحوها، لم 
ا جازت عيادتهم (على ما ســيأتي)، جازت  روايــة عن أحمد، ولكن لَـم ح بالمنع ِإال أر أحدًا قد صر
تهنئتهم. قال ابن القيم: «ولكن فليحذر الوقوع في األلفاظ التي تدلّ على رضاه بدينه، مثل «أعزك 
ا إذا كانت التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام باالتفاق، مثل أن يهنئهم  اهللا»، وما قاربها... أم

بأعيادهم وصومهم، فيقول: «عيد مبارك».

3 ـ حكم شهود أعيادهم:
ال يجوز للمســلم ُمماألة الكفار على أعيادهم، وال مســاعدتهم، وال الحضور معهم، باتفاق 
أهل العلــم؛ ألنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهــل المنكر بغير اإلنكار عليهم، 
كانوا كالراضين المؤثرين له، فيخشى من نزول ســخط اهللا على جماعتهم فيعّم الجميع. وقد 
روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر ƒ أَنهُ قال: «ال تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم 
عيدهم، فإن الســخطة (اللعنة) تنزل عليهم». وروى البخاري عنه قوله: «اجتنبوا أعداء اهللا في 

عيدهم».
وروى البيهقي بإســناد صحيح عــن عبد اهللا بن عمرو قولــه: «من بنى ببــالد األعاجم، وصنع 

نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى َيموت وهو على ذلك، حشر معهم».

مجلة المجتمع، العدد الثالث، 2/ 1401 - 1406.  (1)
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ومن هنا أجمع العلمــاء على حرمة أن يباع لهم شــيء من مصلحة دينهم فــي يوم عيدهم، أو 
اإلهداء إليهم(1). قلت: لكن إذا خاف المسلم أن يترتب على عدم تهنئتهم ضرر عليه ال ُيمكن تحمله 

عادة، رخص له في ُمجاملتهم في الظاهر مع اإلنكار القلبي.

4 ـ حكم عيادة مرضاهم:
األصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره، أنــه كان للنبي ژ غالم يهودي يخدمه فمرض فأتاه 

فعاده... الحديث(2). قال ابن حجر: «وفي الحديث جواز عيادة المشرك إذا مرض»(3).
وقال الماوردي: «عيــادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمــة تقترن بها من جوار أو 
قرابة»(4). قلت: أو صحبــة. وقد عاد النبي ژ أيضاً عمه أبا طالب فــي مرض وفاته، وعرض عليه 
اإلســالم(5). وذهب قوم إلَى أن عيادة مرضى المشركين جائزة بشرط دعوتهم إلَى اإلسالم وِإال فال. 
قال ابن بطال: «ِإنَما تشــرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلَى الدخول في اإلسالم، فإذا لم يطمع في 

ذلك فال».
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختالف المقاصد، فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى(6).

5 ـ حكم التهادي معهم:
األصل في ذلك ما رواه البخــاري وغيره، أن النبي ژ كان يقبل الهديــة ويثيب عليها(7). وقد 
قبل هدية ملك إيلة وهي بغلة بيضاء، فكساه رســول اهللا ژ بردة(8)... وأن «أكيدر دومة» أهدى إلَى 

النِبّي ژ جبة سندس(9)، وأهدى له «المقوقس» جارية.
وهناك من أهل العلم من كره قبول هدية المشركين.

وعليه فلو أهدى الكافر لمســلم هدية فال حرج عليه من قبولها، وكان عليه أن يثيبه عليها قدر 
اإلمكان، حتى ال تبقى للكافر على المســلم يد ونعمة. وقد قال النِبّي ژ في أســرى بدر: «لو كان 

أحكام أهل الذمة، 722/2. وشرح الزرقاني على مختصر خليل، 7/3.  (1)
كتاب المرضى، 6/7.  (2)
فتح الباري، 262/3.  (3)

عمدة القاري، 218/21.  (4)
صحيح البخاري، كتاب المرضى، 6/7.  (5)

عمدة القاري 218/21. فتح الباري، 125/10.  (6)
صحيح البخاري، كتاب الهبة، 133/3.  (7)

رواه الشيخان.  (8)
رواه مسلم والنسائي. عمدة القاري، 168/13.  (9)
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المطعم بن عدي حّياً، وكلمني في هؤالء النتنى لتركتهـــم له»(1)، مكافأة له على جهده في نقض 
الصحيفة، وقيل: مكافأة له على حماية النِبّي ژ يوم عودته من الطائف.

نخرج مــن هذا إلَى القــول بجواز قبول هديــة المشــركين، واإلثابة عليها، كمــا كان يفعل 
النبي ژ ، وأنه ال مانع مــن قبول هداياهم في يوم عيدهم، وِإنَما المحظور باتفاق، اإلهداء لهم 

كما سبق.
 أمــا قبول هدية من كان غالــب ماله الحرام، فرخــص فيها قوم منهم الزهــري ومكحول؛ ألن
النِبّي ژ كان يعامل أهل الكتاب والمشــركين، ويقبل هداياهم مع علمه بأنهم ال يجتنبون الحرام، 

وكرهته طائفة مطلقاً(2). أما من علم أن ما أهدي إليه هو من الحرام بعينه، فهو محرم باإلجماع(3).

6 ـ عورة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة:
 t sr q p o nm l k j i h g ﴿ : 4 األصل في ذلك قوله
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [النور: 31].
ذهب الجمهور من أهل العلم إلَى أَنهُ المراد مــن قوله تعالى: ﴿  ¬ ® ﴾، أَنهُن المؤمنات 

المختصات بالصحبة والخدمة وكأنه تعالى قال: أو صنفهن.
د عن بعض زينتها بين يدي مشركة، لئال تصفها لزوجها، فإنها (أي  وعليه فليس للمؤمنة أن تتجر
المشــركة) َال يمنعها من أن تصفها لزوجها مانع بخالف المســلمة، وقالوا: إن المرأة الكافرة ليست 

من نسائنا وأجنبية في الدين، وهو قول عمر، وابن عباس، ومجاهد، ومكحول، وابن جريج وغيرهم.
والمعتمد عند الشــافعية أن للمسلمة أن تكشف أمام المشــركة ما يبدو عند المهنة عادة، أي: 

الرأس والعنق واليدين إلَى العضدين والرجلين إلَى الركبتين(4)، وهو مذهب الحنابلة(5).

واستدلوا على ذلك بما يلي:
ما صــح من أن النســاء الكوافر قد كــن يدخلن على أمهــات المؤمنين ولــم يكن يحتجبن  •

وال أمرن بحجاب.

رواه البخاري برقم 1357.  (1)
جامع العلوم والحكم، 6/66.  (2)

جامع العلوم والحكم، 67.  (3)
التفسير الكبير، 208/23. محاسن التأويل، 196/12.  (4)

المغني والشرح، 464/7.  (5)
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ا قدمــوا بيت المقدس، كان قوابل (جمع قابلة، وهي  • ِبّي ژ لَـمما رواه عطاء أن أصحاب الن
المرأة التي تساعد الوالدة عند الوالدة وتتلقى الولد) نسائهن اليهوديات والنصرانيات.

إن الحجاب ِإنَما يجب بنّص أو قياس، ولم يوجد واحد منهما. •
وقال األلوســي: «وهذا القول أرفق بالناس اليوم، َفِإنه ال يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن  •

الكافرات»(1).
ا قوله تعالى: ﴿  ¬ ® ﴾، فيحتمل أن يكون المراد جملة النســاء.. وقول السلف محمول  َوأَم

على االستحباب، وهو الراجح إن شاء اهللا، لسالمة األدلة ورجحانها.

7 ـ عورة المسلمة بالنسبة ألقاربها الكفار:
القريب الكافر إما أن يكــون َمحرماً وإما أن يكون غير َمحرم. فــإن كان َمحرما كأخيها وأبيها 
وجدها وعمها، وما شــاكل ذلك، فلها أن تبدي زينتها أمامه، وإن كانــوا كفارا، لعموم قوله تعالى: 
﴿  z y x w v u t } | { ~ ے ﴾، إن لم يكونوا 

إباحيين، وإال فال؛ ألن اإلباحي ال يفرق بين من تحلّ له ومن تحرم عليه.
وكذلك للمســلم أن ينظر إلَى زينة النســاء الالتي يعتبرن من محارمــه الكافرات لعموم اآلية 

السابقة، التحاد مشاعر الرجال تجاه محارمهم، ومن دون تفريق بين كونها مسلمة أو غير مسلمة
وأما إن كان القريب غير محرم لها، فيحرم عليها أن تبدي شــيئاً مــن زينتها وعورتها أمامه، 

لعموم األدلة.

8 ـ حكم غسل غير المسلم للميت المسلم:
أجمع الفقهاء على وجوب غســل الميت على األحياء(2) من حيث الجملة.. فإن لم يوجد الغاسل 
المســلم، فهل يصح غســل الكافر للميت المســلم؟ ذهب الجمهور إلَى جواز غســل المرأة الكتابية 
لزوجها المسلم، وغسل الرجل لزوجته الكتابية، ونّص الشافعي على أن غسل الكافر للمسلم صحيح، 

وال يجب على المسلمين إعادته، وبه قال العراقيون(3)؛ ألن الغسل ال يحتاج إلَى نية الحي هنا.
قلت: لــم يرد نهي عن ذلك، وغاية ما فــي األمر أن الكافر قد يطلع على عيب المســلم أثناء 
غســله، فال يؤمن من جانبه أن يشــهر به، ويظهره على رؤوس الناس، فأما إذا وجد المسلم ابتداءً 

فال يغسله غيره.

روح المعاني، 143/18.  (1)
الروضة الندية، 243/1.  (2)

المجموع، 145/5. سبل السالم، 550/2. كفاية األخيار، 315/1.  (3)
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9 ـ حكم الدفن في التابوت:
أجمــع الفقهاء على أن الدفن فــي التابوت مكروه(1) وال يســتعمل ِإال في حالــة العذر فقط(2). 
واعتمدوا في ذلــك على أَنهُ لم يصّح أن أحدا في زمن النِبّي ژ ، أو أن النِبّي نفســه قد دفن في 
تابوت، بل كانــوا يوضعون على التراب، ولم يصّح أن النِبّي ژ رخــص فيه أيضاً أو منع منه. وقد 
أجــاز الفقهاء اتخاذ التابــوت إذا كانت التربة رخوة وغير متماســكة أو كان جســد الميتم مهترئا 
باالحتراق، أو مقطعا، أو أشــالء بحيــث ال يضبطه ِإال الصنــدوق. وقالوا: والســنة أن يفترش في 

التابوت التراب(3).
وعليه فمن أجبرته ســلطات بالده على أن يضع متوفاه في صندوق خشبي أو حديدي، فال شيء 

في ذلك ـ إن شاء اهللا تعالى ـ للعذر، وإال فال يفعله.

10 ـ حكم دفن المسلم في مقابر الكفار:
اتفق الفقهاء على أنه ال يدفن مسلم في مقابر الكفار، وال كافر في مقابر المسلمين، وإذا دفن 
أحدهما في مقبرة اآلخر نبش وجوباً ما لم يتغير(4)؛ ألن الكفار يعذبون في قبورهم والمســلم يتأذى 

بمجاورتهم.
فإذا لم تكن في البالد التي يســكنها مســلمون مقابر خاصة بهم، َفِإنه ينقــل وجوباً إلَى بالد 
 المسلمين، إن أمكن ذلك مادياً وسمحت سلطات بالد المســلمين، ولم يخف تغير جثة الميت، وِإال
جاز دفنه في مقابر الكفار على أن يخصص للمسلمين جانب منها لهم، ال يشاركهم فيه غيرهم. فإن 

لم يمكن جاز دفنه للضرورة، وبه أفتى مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي(5).

11 ـ من أحكام الميت غير المسلم:
لو توفي كافر وهو جار لمســلم أو قريــب له.. فهل يجب عليه أن يغســله ويكفنه، أم هل يجوز 

ذلك ويصّح منه؟ وما حكم تشييع جنازته؟ وتعزية أهله؟
أجمع الفقهاء على أنه تحرم الصالة على الكافر والدعاء له بالمغفرة، لكفره(6)، وألنه ال تقبل 

موسوعة اإلجماع، 413/1.  (1)
الفقه اإلسالمي وأدلته، 538/2.  (2)

الهداية وشرحها، 100/2.  (3)
البيان والتحصيل، 256/2 - 283. المجموع، 285/5.  (4)

مجلة المجمع، العدد الثالث، 1104/2 - 1161 - 1193 - 1400.  (5)
موسوعة اإلجماع 181/2. المجموع، 144/5.  (6)
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فيه شفاعة وال يســتجاب فيه دعاء، وقد نهينا عن االســتغفار له لقوله تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [التوبة: 84].

والــذي نطمئن إليه، أن الكافر البعيــد إذا لم يكن له من يقوم بأمره من الكفار، للمســلمين 
غسله وتكفينه، ودفنه، ومواراته.. أما الكافر القريب، فللمسلم غسله وتكفينه ودفنه.. وجد من يقوم 
بذلــك أم لم يوجد، من بــاب صلة الرحم، ومراعاة لمشــاعر القرابة، إذ ال نــص يمنع من ذلك. 
وخاصة إذا كان مسلماً غير حربي، بل لقد صّح أن عليّاً غسل أباه ودفنه بإذن من النِبّي(1) ژ .. أما 
الغريب فاألولى واألسلم للمسلم أن ينأى عن ذلك، إال إذا كانت هناك مصلحة شرعية، أو لم يوجد 
من يقوم من الكفار بذلك، احتراما إلنســانيته. فقد صح أن النِبّي ژ قد كفّن عبد اهللا بن أبي بن 

سلول (رأس الكفر والنفاق)، بناء على طلب ولده عبد اهللا.
قيل: إن النِبي ژ فعل ذلك تطييباً لقلب ولده، وإكراماً له (وهو صحابي).

ا اتباع جنازة غير المسلم فإن كان قريباً وليس له من يقوم به، اتفقوا على أن للمسلم تشييع  أَم
جنازته واتباعها.

وقال الحنابلة: يركب المسلم دابته ويسير أمامه(2).
قلت: إذا صح القول به في دار اإلســالم ـ في ما إذا سلمنا به ـ فال يصّح أن يقولوا به في دار 
الكفر، حيث إن المسلمين هناك قليلون مستضعفون، وقد يصيبهم من جراء ذلك ضرر. وقد قال ابن 
تيمية: «لو أن مســلماً بدار حرب، أو بدار كفر غير حرب، لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي 
الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر. بل قد يســتحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في 
هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية، من دعوتهــم إلَى الدين ونحو ذلك من المقاصد 

الصالحة»(3). أما إذا لم يترتب على ذلك ضرر فيتعين. وقال ابن عباس: وما عليه لو اتبعها(4).
فإذا كان في اتباع جنائزهم مصلحة دينية، أو درء مفســدة، فال شك في جوازه، سواء أكان الميت 

قريباً أم بعيدًا، ويسلك المسلم عندئذ في تشييعها من حيث المشي أمامها أم خلفها ما يراه مناسبا.
أما إذا لم يكن قريباً، ولم تكن هناك مصلحة دينية مرجوة، أو دفع ضرر عن نفســه أو ماله، 
أو عيالــه، فذهب الحنفية والشــافعية إلَى صحة اتباع المســلم لجنازة الكافــر(5)، وذهب المالكية 

رواه أبو داود والنسائي.  (1)
المغني والشرح، 315/2. وانظر: البيان والتحصيل، 2/ 248.  (2)

اقتضاء الصراط المستقيم، ص 315.  (3)
مصنف عبد الرزاق، 40/6.  (4)

الفتاوى الهندية، 163/1. المجموع، 153/5.  (5)



فقه النوازل وتجديد الفتوى480 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

والحنابلة إلَــى خالف ذلك. وُيمكن أن يعّزي أهله على ما أجازه الجمهور(1). واســتحبوا أن يقال في 
تعزية المسلم بالكافر: «أعظم اهللا أجرك وأحسن عزاءك». وفي تعزية الكافر بالمسلم: «أحسن اهللا 

عزاءك وغفر لميتك». وفي تعزية الكافر بالكافر: «أخلف اهللا عليك».

12 ـ حكم تعزية المسلم لغير المسلم:
ذهب جمهور أهل العلم إلَى جواز أن يعزي المســلم الكافر، وكان الثوري يقول: يعزي المســلم 
الكافر ويقول له: «هللا السلطان والعظمة».. وكان الحسن يقول: إذا عزيت الكافر فقل: «ال يصيبك 
ِإال خير».. وكان عبد اهللا بن بطة يقول: يقال في تعزية الكافر: «أعطاك اهللا على مصيبتك أفضل ما 

أعطى أحدًا من أهل دينك»(2).
والصحيح عندي أن للمســلم أن يختار من األدعية ما يراه مناســباً مما ليــس فيه دعاء للميت 
وال قوة للحي. وهنــاك قول للشــافعية، ورواية عن أحمــد(3) بالمنع من تعزية الكافــر إال إذا رجي 

إسالمهم(4).
وال أجد دليــًال على هذا المنع، فــإذا جازت عيــادة مرضاهم، واعتبرناها من البر ومحاســن 
اإلســالم، فلئن تجوز تعزيتهم أولى، سواء رجونا بذلك إســالم القوم أو بعضهم أو ال. قال تعالى: 
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿

̂ ﴾ [الممتحنة: 8].

13 ـ قيام المسلم لجنازة غير المسلم:
ا القيام لجنازة الكافر، فقد ثبت أن النبي ژ قام لجنازة يهودي مرت به حتى توارت، وقام  أَم
معه أصحابه. فقال الصحابة: يا رسول اهللا، إنها يهودية. فقال: «إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة 
قوموا». وفي رواية أخرى: «أليست نفساً»(5). قال بعض السلف: يجب القيام للجنازة إذا مرت. وقال 
القرطبي: «و معنى قول النِبّي ژ : «إن الموت فزع» أي يفزع منه، إشــارة إلَى استعظامه.. ومقصود 
الحديث أن ال يستمر اإلنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت. 
فمن ثّم يستوي فيه كون الميت مسلماً أو غير مسلم؟ وفيه تنبيه إلى أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها 

شرح روض الطالب، 335/1. المغني والشرح، 410/2.  (1)
المغني والشرح، 409/2.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)
انظر: البحر الرائق 232/8.  (4)

البخاري، باب الجنائز 2/ 87.  (5)
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أن يقلق من أجلها، ويضطرب، وال يظهر منه عدم االحتفال والالمباالة. وذهب جماعة من العلماء(1) 
إلَى أن القيام مستحب غير واجب. وعند المالكية جائز ال واجب.

وهناك مســألة: إذا مات كافر فشــهد عدل بأنه أسلم قبل موته، ولم يشــهد غيره، فهل يحكم 
بشــهادته في توريث المســلم ومنع الكافر؟ وهل تقبل شــهادته في الصالة عليه؟ قــال النووي في 
ا في  المجموع: ال خالف أنه ال يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم وحرمان قريبه الكافر. «َوأَم

الصالة عليه فوجهان». رجح القاضي حسين من الشافعية عدم قبولها في الصالة عليه(2).
قلت: صح أن النِبّي ژ كان يرســل أصحابه ليبلغ عنه القبائل واألصحاب في العقائد وغيرها. 
وعليه فال يصّح أن يترك لمن شــهد له مســلم عدل بأنه أســلم، للمخالفين ليجروا عليه ما يسمى 

«مراسم الدفن» على حسب دينهم.
٭ ٭ ٭

á«dÉe ∫RGƒf :kÉ«fÉK

:áãjóëdG  ∫É°üJ’G  πFÉ°SƒH  Oƒ≤©dG  AGôLEG  ``  1

تصوير المســألة: العقد يتم بحضور المتعاقدين ورضاهما إذا حصــل اإليجاب والقبول، ولكن 
جد في األزمان المتأخرة اســتحداث بعض األجهزة والتي يمكن بواســطتها إجراء العقد عن ُبعد إما 
بواســطة الصوت عبر الهاتف وقد تنقل الصورة أيضاً، أو عن طريق إرسال صورة العقد مباشرًة عن 
طريق الفاكس، أو الكتابة عن طريق االنترنت والتي تظهر مباشــرة في جهاز الشــخص اآلخر ونحو 
ذلك. فمع افتقاد حضور المتعاقدين بأبدانهما في مجلٍس واحد هل يتم العقد؟ وهل يعتبر اتصالهما 

ووجودهما حال إجراء العقد وأثناء التخاطب والمكاتبة بقرب األجهزة كافياً؟

التكييف الفقهي للعقد المنقول عن طريق الكتابة:
يخرج على مســألة المكاتبــة للغائب عن مجلس العقــد وهي جائزة عند الجمهــور(3). لحصول 
التراضي، والتراخي ال يضر بشــرط القبول عند بلوغ الكتاب وهذا قول أكثر العلماء. وفي وجه عند 

الشافعية ال يجوز.

منهم: النووي، وابن حجر.  (1)
المجموع، 281/6.  (2)

حاشية ابن عابدين، 512/4. والشرح الكبير للدردير، 3/3. والمجموع، 167/9، وكشاف القناع، 142/3. وفي وجٍه عند الشافعية ال يجوز.  (3)
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التكييف الفقهي للمنقول عن طريق النطق:
يكيف على مسألة العقد بالمناداة وقد قال النووي في المجموع: ولو تناديا وهما متباعدان صح 

البيع بال خالف(1).

بعض شروط العقد ذات الصلة بالموضوع:
يشــترط العلماء اتحاد المجلس (فيما عدا الهبة، واإليصاء، والوكالة). وتشــترط المواالة بين 
اإليجاب والقبول بحســب العرف. وال تشترط فورية القبول عند الجمهور عدا الشافعية، دفعاً للضرر 
وليتمكن من التأمــل. وإذا كان اإليجاب عن طريق الكتاب والمراســلة فيشــترط حصول القبول في 
مجلس وصول الكتاب. ويشــترط تطابق اإليجــاب والقبول، وعدم صدور ما يــدل على إعراض أحد 
العاقديــن عن التعاقد. ويصح عند الجمهور عدا المالكية رجوع الموجب، وعند الحنفية إذا اشــتغل 

بأمٍر آخر يوجب اختالف المجلس ثم قبل ال ينعقد.
حكم المســـألة: قال كثيٌر من العلماء المعاصرين(2): يتم العقد بواســطة هذه األجهزة بشرط 

الوضوح والتثبت، ومستندهم في ذلك ما يلي:
مــا ذكره كثيٌر من العلماء قديماً من أن العقد يتم عن طريق المراســلة، وأن اإليجاب إذا  ـ  1

حصل بعد وصول الكتاب فإنه صحيح، وكذا عن طريق المناداة.
إن المراد باتحاد المجلس: اتحــاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدان مشــتغلين  ـ  2

بالتعاقد، إذا كان المتعاقدان في مجلٍس واحد، ولذلك قالوا: إن المجلس يجمع المتفرقات. 
وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمــة الهاتفية مثًال هو زمن االتصال ما دام الكالم 
في شأن العقد، وفي المراسلة والمكاتبة وصول الرسالة أو الخطاب، فإن تأخر القبول إلَى 

مجلٍس ثاٍن لم ينعقد العقد.
د بخيت المطيعي 5 عن االتصــال بالبرق وأحــكام التعاقد به (وهو  وقد ســئل الشــيخ محم
التلغــراف). فأجاب بأنه كالمكاتبــة تماماً لكنه أســرع، لكن ال يمتنع الخطأ، ولهــذا وجب التثبت 
بوســائل التثبت الموجودة حالياً كالهاتف وما شــابه ذلك، ومثل البرق (التلكــس)؛ ألَنهُ برٌق خاٌص 

بصاحبه من كال الطرفين، وأما الفاكس فهو أسرع من التلكس ويأخذ حكمها أيضاً.
وبالنســبة لآلالت واألجهزة األخرى فهــي إما أن تكون مســاويًة للهاتف والبرق بالســرعة في 

االتصال وقوته ووضوحه أو أشد فإن كانت مثلها فتأخذ حكمها وإن كانت أشد فمن باب أولى.

المجموع، 181/9. وذكر نحوه في روضة الطالبين، 340/3. ومطالب أولي النهى، 88/3.  (1)
ن قال بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ وهبه الزحيلي والشيخ عبد اهللا بن منيع وغيرهم. َوِمـم  (2)
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وقد قرر مجمع الفقه في دورة مؤتمره السادس بجدة بجواز التعاقد بهذه الوسائل ويعتبر تعاقدًا بين 
حاضرين بشروط، ويستثنى من ذلك الصرف الشتراط التقابض، والسلم الشتراط قبض رأس المال(1).

الشــروط:
وجــود التثبت من ُكلّ مــن المتعاقدين من شــخصية صاحبه كي ال يدخــل الوهم واللبس  ـ  1

والتزييف من أحد الطرفين أو من طرٍف ثالث.
صحة ما تنسبه هذه اآلالت الحديثة إلَى ُكلّ من المتعاقدين من أقوال وتصرفات. ـ  2
عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبــل وصول القبول من الطرف اآلخر في بعض اآلالت التي  ـ  3

توجد فيها فترة زمنية للوصول.
أال يــؤدي التعاقد عــن طريق هــذه اآلالت إلَى تأخير قبــض أحد العوضيــن في الصرف  ـ  4

الشــتراط التقابض فيه، وأال يؤدي إلَى تأخير قبض رأس المال في السلم الشتراط تعجيل 
رأس المال فيه.

ال يصح عقد النكاح بها الشتراط الشهود فيه. ـ  5

:¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  ``  2

بطاقة االئتمان هي: البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من 
الســلع أو الخدمات ديناً. فإذا أردنا ترجمة مباشــرة لهذه الكلمة [بطاقات االئتمان] فهي [بطاقات 

االقتراض] أو البطاقات التي تتيح لحاملها الحصول على قرض.

أنواع بطاقات االئتمان:
بطاقات االئتمان جزء من بطاقات المعامالت المالية، وتنقسم بطاقات االئتمان إلَى قسمين:

1 ـ CHARGE CARD بطاقات ائتمان قرضية غير متجددة:
وأهم ما يميز هذه البطاقات وجوب ســداد مســحوبات حاملها عليها بالكامل خالل فترة سماح 
ى في الغالب ثالثين يوماً وقد تصل إلَى شهرين، فإذا تأخر حاملها عن الوفاء في هذه  معينة ال تتعد
الفترة لزمته غرامة تأخير، فإذا ماطل ألغيت عضويته وسحبت منه البطاقة واتخذت ضده إجراءات 

المطالبة القضائية.

فإذا َتّم التقابض في الصرف، وقبض رأس المال في السلم صح العقد بهذه الوسائل وهو ما أمكن في بعض الصور الجديدة   (1)
وأفتى به الشيخ الزحيلي.
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2 ـ REVOLVING CREDIT CARD بطاقات ائتمان قرضية متجددة: وهي األكثر انتشــارا في 
الدول المتقدمة وهذه يخير صاحبها ببين ســداد مســحوباته عليها بالكامل خالل فترة الســماح أو 
ســداد جزء منها وتأجيل الباقي إلَى الفاتورة المقبلة، وعند التأخير تفرض عليه فائدتان: إحداهما 
على التأخير واألخرى على المبلغ غير المسدد، أما إذا سدد جزءًا من الفاتورة في الميقات المحدد 
لزمته فائدة التأجيل فحســب، وليس للمسحوبات عليها حد أعلى ما دام صاحبها مستمرا في السداد 

الجزئي للديون والفوائد.

3 ـ بطاقات غير ائتمانية (DEBIT CARD): [غير قرضية]: وهي بطاقات ال تنطوي على تقديم 
قروض لحاملها، واهم هذه البطاقات نوعان:

أ ـ بطاقات الخصم الفوري أو البطاقة المدنية:
وهــي بطاقات تصدرها البنوك مــع المنظمات العالميــة الراعية لبطاقــات االئتمان وهي التي 
تقتطع من الحساب مباشــرة ليتم تحويل قيمة مسحوباتها من حســاب حاملها إلَى التاجر مباشرة، 
ويكون إصدارها مشــروطا بوجود حســاب للعميل لدى البنــك المصدر، فإن تــم التحويل في نفس 
 OF LINE DEBIT كانــت البطاقة على الخط، وإن كانت خــارج الخط ON LINE DEBIT ،اليوم
اســتغرق التحويل عدة أيام، وهذه البطاقة ال تقدم لحاملها وال تتيح لــه أن يتعامل خارج إمكاناته 
المتوافرة فعًال في حسابه. فالبنك المصدر لها ال يدفع قيمة المبالغ من عنده إلَى التجار ليحصلها 
من حاملي البطاقات كما هو الشــأن في بطاقات االئتمان وإنما يقتصر عمله على خصمها من رصيد 
حاملها إلَى حساب التاجر، فهي أشبه بالشيكات المصرفية وهي شائعة االستعمال في الدول النامية 

التي تحرص على ضبط االستهالك وتشجيع االدخار.

ب ـ بطاقة الحساب الجاري:
وهي بطاقة يمنحها البنك لعمالئه مجاناً بمجرد فتح حســاب جار لديه ليتمكن بها العميل من 
التصرف في رصيده الدائن في أّي وقت عبر أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع، فتتيح له الســحب 
النقدي وتحويل األموال بين الحسابات المختلفة واالستفســار عن الرصيد وتسديد قيمة مشترياته، 

إلخ، وهي تجدد تلقائياً طالما استمر حساب العميل مفتوحاً لدى البنك.

التخريجات الفقهية لبطاقات االئتمان:
تنشئ بطاقات االئتمان ثالث عالقات نتحدث عنها على التوالي فيما يلي:

أوًال: العالقات بين مصدر البطاقة وحاملها «عقد إصــدار البطاقة»: وقد كثرت التخريجات 
الفقهية لهذه العالقة وتشعب النظر فيها داخل أروقة المجامع الفقهية من كونها قرض كفالة من 
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 المصدر لحاملها أو وكالــة عنه في أداء التزاماتــه قبل الغير أو كفالة له قبــل اآلخرين. ولعل
الجمع بين الكفالة واإلقراض والوكالة هو األقرب إلَى النظر في تخريج هذا العقد؛ ألَن هذا هو 
المقصود األصلي لهــذه البطاقة فهي قبل االســتخدام كفالة ووعد بالقــرض والوكالة، فإذا ما 
اســتخدمت فعال وقام المصرف بالســداد نيابة عن العميل فقد تحقق هذا الوعد وأصبح القرض 

والوكالة حقيقتين واقعتين.
ثانياً: العالقة بين مصدر البطاقة والتاجر:

لقد كثرت التخريجات الفقهية لهذه العالقة بين كونها شــبيهة بخصــم األوراق التجارية، إلَى 
كونها عالقــة كفالــة، أي: أن الجهة المصدرة قــد كفلت للتاجــر أن تدفع له قيمــة مبيعات بهذه 
البطاقة، إلَى كونها وكالة بأجر، إلَى كونها عالقة سمســرة، بل إن من الناس من خرجها على أنها 
عالقة بيع فجعل مصدر البطاقة هو المشــتري الحقيقي لهذه البضائع ثــم يعيد بيعها للعميل فتكون 
قريبة الشــبه ببيع المرابحة لآلمر بالشــراء. ولعل أظهر هذه التخريجات هو تخريجها على أساس 
الكفالة والوكالة وهو تخريج يفتح الباب لمشروعية العمولة أو نسبة الخصم التي يتقاضاها البنك 
في هذه الحالة ألن األجرة الممنوحة في الكفالة هي التي تكون من المكفول عنه إلَى الكفيل، وهي 

هنا من المكفول له وهو التاجر إلَى الكفيل، أما األجرة في الوكالة فهي جائزة في جميع األحوال.
ثالثاً: العالقة بين حامل البطاقة والتاجر:

ترددت التخريجات الفقهية لهذا العالقة بين كونها عالقة حوالة حيث أحال حاملها التاجر على 
مليء وهو الجهة المصدرة. وتتحقق هذه الحوالة بتوقيعه على فاتورة الشراء، أو كونها عالقة بيع أو 
إجارَة عاديــة بحيث تصنف العقود بحســبها أو إجارَة بحســب المعقــود عليه، ثُم تنتقل مســؤولية 

المطالبة بالقيمة إلَى مصدر البطاقة الذي ضمن تسديد ما يسحب عليها من أثمان أو أجور.

التكييف اإلجمالي لبطاقات االئتمان:
لعل اقرب تخريج إجمالي لبطاقات االئتمان أَنها عقد مركب من جملة عقود.

العالقة األولى: بيــن مصدرها وحاملها وتتكون من ثالثة عقود: الكفالة، واإلقراض، والوكالة: 
فالجهة المصــدرة قد كفلت حامــل البطاقة أمام التجــار وأقرضته قيمة مســحوباته على البطاقة، 

وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القيمة إلَى التاجر.
العالقة الثانية: بيــن مصدرها والتاجر وتتكون من عقدين أيضــاً: الضمان والوكالة، فالجهة 
المصدرة قد ضمنت للتاجر الوفاء بمســتحقاته قبــل حامل البطاقة، كما أَنهــا قامت بتحصيل هذه 
المســتحقات للتاجر من قبل حاملــي هذه البطاقات ووضعها في حســابه بعد خصم نســبة العمولة 

المتفق عليها.
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العالقة الثالثة: بين حامل البطاقة والتاجر ويحكمها البيع أو اإلجارَة بحســب طبيعة المعقود 
عليه بينهما باإلضافة إلَى الحوالة حيث أحال حاملها التاجر على جهة إصدار البطاقة.

األحكام الشرعية لبطاقات االئتمان:
تثير بطاقات االئتمان العديد من المشكالت الشرعية نذكر منها:

أ ـ الشـــرط الربوي: فعقود إصدار هذه البطاقــات تتضمن في الغالب نصوصــاً ربوية تقضي 
بوجوب دفع فوائد ربوية أو غرامات مالية عند التأخر عن الســداد فما أثــر هذه العقود على صحة 

ومشروعية بطاقات االئتمان؟ انقسم الفقه المعاصر عند نظره في هذه البطاقات إلَى قسمين:
القسم األول: قســم يرى الجواز [صحة العقد وبطالن الشــرط] متى غلب علــى ظن المتعامل 
قدرته على التحوّط من الوقوع تحت طائلة هذا الشرط؛ ألن هذا الشرط الفاسد في معرضه اإللغاء 

شرعاً، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، ومستند هؤالء ما يلي:
قول النبي ژ لعائشة عندما أرادت ان تشــتري بريرة فأبى أصحابها بيعها ِإال بشرط أن يكون 
الوالء لهم ـ وهو شــرط على خالف الشــرع؛ ألَن الوالء شــرعاً لمن اعتق؛ فقال النِبّي ژ لعائشة: 
«خذيها واشــترطي لهم الوالء فإن الوالء لمن أعتق» «البخاري كتاب البيوع». وفي رواية: «اشتريها 
وأعتقيها واشــترطي لهم الوالء» (البخاري، كتاب الشروط)، ومعنى الحديث ال تبالي ألن اشتراطهم 

مخالف للحق، فال يكون ذلك لإلباحة، بل المقصود عدم المباالة باالشتراط؛ ألن وجوده كعدمه.
وجه الداللة: ويفهم من هذا أَنهُ إذا تعنت أحد بفرض شــرط مخالف للشــرع فيما الحاجة إليه 
من العقود وأبى إبرام العقد إال على هذا الشــرط الفاسد، فال تتعطل هذه العقود بسبب هذا التعنت، 
وال يفتى بعدم مشــروعيتها بل تجري رغم ذلك ويجتهد على ابطال هذا الشرط الفاسد. أما من خالل 

السلطان أو التحوط في عدم الوقوع تحت طائلته عند خلو الزمان من السلطان القائم على أمر اهللا.

تنـزيل الحاجات منـزلة الضروريات:
ما عمت به البلوى فــي كثير من البالد من تضمــن عقود الكهرباء والهاتــف وغيرها نصوصاً 
مماثلة، بحيث إذا تخلف المشــترك عن الســداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات عليه، ولم يقل أحد 
بحرمة االشــتراك في هذه المرافق نظرًا لوجود هذه الشروط. إنّ القرض ال يفسد بفساد الشروط، 
بل تبطل الشروط ويصح عقد القرض لقول النبي ژ : «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطا ليست في 
كتاب اهللا؟! من اشترط شـــرطا ليس في كتاب اهللا فليس له وإن اشترط مائة شرط» (البخاري، 

كتاب الشروط).
القسم الثاني: يرى المنع (بطالن العقد) وهو صريح مذهب المالكية والشافعية.
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مناقشة أدلة القسم األَول:
مناقشة االحتجاج بحديث بريرة: ويناقشون استدالل الفريق األول بحادثة بريرة بأن القياس  ـ  1

فيه مع الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشــرط في واقعة بريرة لمخالفته للشــريعة 
في واقع قام على سيادة الشريعة وتتولى دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فأين هذا 
من واقع الشــرط الربوي في بطاقات االئتمان وهو اشــتراط يعتمد علــى مرجعية علمانية 
قامت ابتداء على فصل الدين عــن الدولة والكفر بمرجعية الشــريعة المطهرة في عالقة 

الدين بالحياة!
مناقشــة القياس على ما عمت به البلوى من عقود الكهرباء والهاتف ونحوها: كما ناقشوا  ـ  2

القياس على عقود الكهرباء والهاتف التي تتضمن شــروطاً ُمماثلة بشدة الحاجة إلَى هذه 
المرافق وتعلــق مصالح األّمة الحيوية بها. واألمر في بطاقات االئتمان أدنى من ذلك، فقد 
يستطيع اإلنســان أن يحيا حياته بصورة طبيعية أو شــبه طبيعية من دون بطاقات االئتمان، 

ولكنه ال يستطيع أن يفعل ذلك من دون هاتف وكهرباء.
القول المختار: والذي يترجح لدينا انتفاء الحرج عمن غلب علــى ظنه قدرته على الوفاء في 

مـدة السماح، وبالتالي عدم الوقوع تحت طائلة هذا الشرط وبذل من األسباب ما يمكنه من ذلك.

ب ـ النسبة التي يقتطعها مصدر البطاقة من التاجر وتخريجها:
من المعلوم من هذه البطاقات ان الجهة المصدرة لهـا ال تدفع للتاجر نفس القيمة المثبتة في 
فواتيرهــم، َوِإنَما تقتطع منها نســبة يكون متفقاً عليها فــي العقد المبرم بينها وبيــن التاجر، فما 
التخريج الشــرعي المناسب لهذه النســبة المقتطعة؟ لقد اختلف الفقه المعاصر في تخريجه لهذه 

النسبة:
تخريجها على أَنها عمولة: فمنهــم من خرجها على أَنها عمولــة مقابل تحصيل الثمن من  ـ  1

العميل، وال بـأس بأخذ أجر على تحصيل الدين أو توصيله.
تخريجها علــى أنها أجــرة مقابل الخدمــات: ومنهم من خرجهــا على أنها أجــرة مقابل  ـ  2

الخدمات التي يقوم بها البنك للتاجر كالدعايــة واإلعالن والتحصيل ونحوه، أو باعتبارها 
أمور سمسرة؛ فالبنك قد جلب الزبائن للتاجر وأخذ أجرة مقابل ذلك.

تخريجها على أنها مصالحة مع الدائن: ومنهم من اعتبرها من قبيل المصالحة مع الدائن  ـ  3
بأقلّ مــن المبلغ الذي التزم به المكفول، باعتبار أَن العالقــة بين مصدر البطاقة وحاملها 

عالقة كفالة، ومثل ذلك منصوص على جوازه عند األحناف.
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تخريجها على أنهــا ال تلحق بالربا: ومنهم من رأى أَنه ال ترتد على هذه النســبة شــبهة  ـ  4
بالربا، ابتداء ألننا أمام خصم، ولسنا أمام زيادة فليس فيها ما يلحق بالربا.

الخالصة: وأّياً كان التخريج المختار فإن الفقه المعاصر مســتقّر علــى رفع الحرج عن هذه 
النســبة، على أن تحدد هذه النســبة لتكون مقابل الخدمات المقدمة للتاجر، والمتمثلة في تحصيل 
فواتيـر الشراء، وجذب العمالء إليه، وتســهيل تعامله معهم، ويمكن لمصدر البطاقة وبـنك التاجر 

أَن يتقاسما هذه العمولة، الشتراكهما في تقديم الخدمة للتاجر.

المجيزون لهذه النسبة:
1 ـ الهيئة الشـــرعية لشـــركة الراجحي: وقد أجازت هذه العمولة الهيئة الشــرعية لشــركة 
الراجحي في فتواها رقم (47) فقـد قررت أَنها «ال ترى مانعا من الحصول على نســبة من قيمة ما 
يشتريه حامل البطاقة، ما دامت هذه النسبة تستقطع من ثَمن خدمة أو سلعة، وقد تم التعارف على 

استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة وشركة الفيزا العالمية».
2 ـ الهيئة الشرعية للتمويل الكويتي وللبنك اإلسالمي األردني: كما ذهب إلَى الجواز أيضاً 
الفتوى الصادرة عن الهيئة الشــرعية لكل من بيت التمويل الكويتي والبنك اإلسالمي األردني، حيث 
عدت «العمولة التي يأخذهــا البنك من التاجر المتعامــل بالبطاقة أجر وكالة على الوســاطة بين 
التاجر وحامل البطاقة وما ينتج بســببها من: ترويج التعامل معه، وتأمين الزبائن وتحصيل الديون، 
كما انه ال يوجد أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحاالت، الن العمولة ال تزداد مقابله، وال ينظر 

للمبلغ المضمون».

ج ـ الغرامات التأخيرية والفوائد الربوية:
يفرض مصدرو بطاقات االئتمان غرامات مالية على التأخير في الســداد أو تأجيل أو تقســيط 
المســحوبات المســتحقة على البطاقــة، وهذه الغرامــات من الربــا الصريح الــذي ال يختلف فيه 

وال يختلف عليه، فهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن لتحريمه وآذن أصحابه بحرب من اهللا ورسوله.
كيف نعالج مشكلة التأّخر عن السداد؟

لقد ســبق القول بأنّ الفوائــد والغرامات التأخيريــة على القروض هي صريــح الربا الجاهلي 
المحرم، َوأَنهُ ال ســبيل للمصارف اإلســالمية إليها بحال من األحوال، فكيف يمكن أن تعالج مشكلة 

التأخر عن السداد في اإلطار اإلسالمي؟
الحلول المقترحة:

توجد بعض الحلول البديلة من الفوائد الربوية، والغرامات التأخيرية نذكر منها: انتظار المدين 
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إذا كان معســرًا، أو إلغاء العضوية وســـحب البطاقة ثُم اللجــوء إلَى القضــاء وتحميله مصروفات 
الخصومة، أو نشر اسم العميل في قائمة سوداء تعّمم على المصارف ردعاً له وزجرًا ألمثاله.. الخ.

د ـ هل يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقات االئتمان؟
ة هذه  مناجزة «يــّدًا بيد»؛ فالتقابض الفوري شــرط فــي صح الذهــب والفضة ال يباعــان ِإال
المعاملة لقوله ژ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة ســـواء بســـواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 

األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، فهل يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقات االئتمان؟
لقد ســبق أَن القبض هو إثبات اليد، َوأَنهُ مطلق في الشرع يرجع في تحديده إلَى العرف، وقد 
أجمع مجمع الفقه اإلسالمي بجواز شــراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض 
ا كانت قسيمة الدفع  في المجلس، واعتبر تسليم الشيك المصدق بمثابة التسليم الفوري للمبلغ، َولَـم
تخول للتاجر الحصول الفــوري على المبلغ عند تقديمها للبنك الــذي يتعامل به التاجر، فإن قبض 
القســيمة يحقّق التقابض المنشــود في بيع الذهب والفضة. وعلى هذا فالبطاقــة التي يتحقق فيها 
القبض الفوري ُيمكن اســتخدامها في شــراء الذهب والفضة، والتي ال يتحقق فيها ذلك ال يشــرع 

استخدامها.

هـ ـ الصرف في بطاقات االئتمان:
األصل في بطاقات االئتمان انها بطاقات عالمية وان حاملها يستطيع استخدامها في أي دولة من 
الدول، فإذا قام بالســحب بعملة أجنبية تختلف عن العملة التي نص العقد على التحاسب بها، فإن 
مصدر البطاقة يســدد بالعملة األجنبية ثم يرجع على عميله بالعملة المحلية باســتخدام سعر صرف 
ينّص عليه في االتفاقية، فهل يجوز الدين بعملة خالف العملة التي حدث بها؟ ال يخفى أَن التقابض 
الفوري شرط في صحة الصرف لقوله ژ : «فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يّدًا بيد». وتجوز المصارف على ما في الذمة إذا كان بالســعر الحاضــر إذا تفرق الطرفان وليس 
بينهما شــيء، أي بشرط إال يبقى شــيء في الذمة ألحدهما. والمصارفة على ما في الذمة قد تكون 
بين بدل الذمة وبين حاضر، أو بين بديلين في الذمة وتســمى في هــذه الحالة «مقاصة أو تطارح 
الدينين»، فتكون المقاصة في حدود البدل األصغر ويســدد الباقي بالعملــة األخرى على أن يتفرقا 
وليس بينهما شــيء. واألصل في هذا حديث عمـر: «كنت أبيع اإلبل بالنقيــع، فأبيع بالذهب واقضي 
بالورق، وأقضي بالذهب، فسألت في ذلك رســول اهللا ژ فقال: «ال بأس إذا كان بسعر يومكما إذا 

تفرقتما وليس بينكما شيء».
وعلى هذا فال بأس بهذه العملية على أن تتم المحاســبة على أساس سعر الصرف يوم التسوية 

أو المقاصة، أي: يوم الخصم من الحساب الجاري لحامل البطاقة:
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و ـ عموالت السحب النقدي:
من البطاقات ما يمكن العميل من الســحب النقدي من حســابه لدى البنــك، وقد جرت عادة 
البنوك على احتســاب عمولة لها من هذه العمليات، فما مدى شــرعية هــذه العموالت؟ لقد اختلف 
الفقه المعاصر في حكمه على هذه العموالت بناء على اختالفه في كونها ُمجرد ســحب من حســاب 

العميل أم إقراض له.

المجيزون: فمنهم من يرى جواز هذه العموالت ألنها ال تعدو أن تكون أجرًا مقابل توصيل أموال 
العميــل من حســابه إلَى المناطــق التي يســتخدم فيهــا البطاقة، ومــا يقتضيه ذلك مــن نفقات 
ومصروفــات، فهي أجر تحويل العموالت مــن بلد إلَى بلد ِإال أَنه َتحويل معكــوس حيث تقوم البنوك 
الوكيلة لشــركة البطاقة بدفع النقود، أَوالً ثُم تسترد من العميل، ثانياً تحقيقاً للفورية المطلوبة في 
هذه العملية، واألجــل المتخلل بين القبض والتســديد ليــس مقصودًا في هــذه العملية وال هو من 

صميمها. وهذا الذي أخذ به بنك التمويل الكويتي والبنك اإلسالمي األردني.

المانعون: ومنهــم من يرى حرمة هذه العموالت؛ ألَن عملية الســحب تعّد إقراضاً من قبل جهة 
البطاقــة، أو البنك الوكيل ِلحامل البطاقة، فما يؤخذ مقابلها يكــون من الربا المحرم، وهذا الذي 

أخذت به الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية.

الرأي الراجح: والذي يترجح لي هو التفرقة بين وضعين:
عندما تكون العملية سحباً من حساب العميل فما يؤخذ مقابلها يكون عمولة مشروعة. -
وعندما تكون إقراضــاً له فما يؤخــذ مقابلها يكون ربــاً ُمحّرماً، واهللا أعلــم. وال يخفى أن  -

الحرمة في هذه الحالة ِإنَما تتعلق بالجهة المصدرة للبطاقة وبين البنك الوكيل، أما العميل 
فهو في كل حاالته يســحب من أموالــه المودعة لدى جهة البطاقــة، والعمولة التي يتحملها 
ِإنَما تكون مقابل ما تتجشــمه هذه الجهة وما تتكفله من نفقة بمناســبة قيامها بهذا العمل، 

وال عالقة له بما يدور بين الجهة المصدرة وبين البنك الوكيل.

:ΩGôëdG  ∫ÉªdG  IÉcR  ``  3

تعريف المال الحــرام: المال الحرام هو ُكلّ مال حظر الشــرع اقتناءه أو االنتفاع به، ســواء 
كانــت حرمته بما فيه من ضرر أو خبــث كالميتة والخمر، أم حرمته لغيــره، لوقوع خلل في طريق 
اكتســابه ألخذه من مالكه بغير إذنه، كالغصب، أو ألخذه منه بأسلوب ال يقره الشرع ولو بالرضا، 

كالربا والرشوة.
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أحكام تختص بالمال الحرام:
حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتســابه ال يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده أ ـ  

إلَى مالكــه أو وارثه إن عرفه، فإن يئــس من معرفته وجب عليه صرفــه في وجوه الخير 
للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه.

إذا أخذ المال أجرة عن عمل محــرم فان اآلخذ يصرفه في وجوه الخير وال يرده إلَى من ب ـ  
أخذه منه.

ال يرد المال الحرام إلَى من أخذ منه ان كان مصّرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى ج ـ  
إلَى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضاً.

إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلَى صاحبه ان عرفه، د ـ  
واال صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.

أحكام تختص بزكاته:
المال الحرام لذاته ليس محــًال للزكاة ويجب التخلص منه: المــال الحرام لذاته ليس أ ـ  

محال للزكاة ألنه ليس ماالً متقوماً في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة 
شرعاً بالنسبة لذلك المال.

المال الحــرام لغيره ال تجب زكاته على حائــزه ويجب رده إلَى صاحبــه: المال الحرام ب ـ  
لغيره الذي وقع خلل شــرعي في كســبه، ال تجب الــزكاة فيه على حائــزه، النتفاء تمام 
الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلَى مالكه وجب عليه ان يزكيه لعام واحد ولو 

مضى عليه سنون على الرأي المختار.
إذا أخرج زكاته ولم يرده بقي االثم بالنســبة لما بيده منــه: حائز المال الحرام إذا لم ج ـ  

يرده إلَى صاحبه وادخر قدر الزكاة منه بقي اإلثم بالنســبة لمــا بيده منه، ويكون ذلك 
إخراجاً لجزء من الواجب عليه شــرعاً، وال يعتبر ما أخرجــه زكاة، وال تبرأ ِإال برده كله 

لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.

المطلب السابع: هل تدخل أعمال الدعوة إَلى اهللا وما يعين عليها في مصارف الزكاة؟
اختلف أهل الفتوى في اإلجابة عن هذا الســؤال بناء على اختالفهم في تحديد المراد بمصرف 

:﴾ Ä Ã Â ﴿
فمنهم من قصره على الغزاة المتطوعين وهؤالء هم الجمهور. -
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ومنهم من أضاف إلَى ذلك الحج. -
ومنهم من وسع دائرته بحيث تشمل أعمال الدعوة بل وأعمال البر بصفة عامة، والذي يظهر  -

لي أَن أعمــال الدعوة إلَى اهللا في هــذا الزمان في ظلّ هيمنة التغريــب والعلمانية تعد من 
جنس الجهــاد بمفهومه الواســع؛ ألن الجهاد كما يكون بقوة الســاعد والســنان يكون أيضاً 
باللســان والبيان، وقد قال ژ: «جاهدوا المشـــركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»، رواه 
احمد والنسائي. وأولى من ذلك بالجواز أعمال الدعوة إلَى اهللا في بالد الكفر حيث الدفاع 
عن أصــل الدين، وحيث تكون مراهنة أهل الكفر على مســخ األجيال المســلمة واســتئصال 
رناه في هذا المقام هو الذي انتهى إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة  هويتها! وهذا الذي قر

العالم اإلسالمي في دورة انعقاده الثانية بمكة المكرمة عام 1405هـ.

عندما ورد إليه اســتفتاء بشــأن «تقســيم الزكاة والعشر في باكســتان»، وفي ما يلي نّص هذا 
القرار: «... بعد اطالع المجلس على ترجمة االســتفتاء الذي يطلب فيه اإلفــادة: هل أحد مصارف 
الزكاة الثمانية المذكورة في االية الكريمة وهو: ﴿  | { ~ ﴾ يقصر معناه على الغزاة في 
ســبيل اهللا، أم إن ســبيل اهللا عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة: من بناء 
المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة.. الخ؟ وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول 

الرأي فيه ظهر أَن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر هذا المصرف على الغزاة: قصر معنى «وفي سبيل اهللا» في اآلية على الغزاة في 
سبيل اهللا وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب «وفي سبيل اهللا» على 

المجاهدين الغزاة في سبيل اهللا.
القول الثاني: شــموله ِلكُل طرق الخير: إن ســبيل اهللا شــامل عام ِلكُل طرق الخير والمرافق 
العامة للمسلمين من بناء للمساجد وصيانتها، وبناء المدارس، والربط، وفتح الطرق وبناء الجسور، 
ا ينفع الدين وينفع المسلمين.  وإعداد المؤن الحربية، وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة ِمـم
وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثر من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشــة 

أدلة الفريقين قرر المجلس باألكثرية ما يلي:
نظرا إلَى ان القول الثاني قد قالت به طائفة من علماء المسلمين، وإن له حّظاً من النظر  ـ  1

 o n m l k j i h ﴿ :في بعض اآليــات الكريمــة، مثل قولــه تعالــى
u t s r q p ﴾ [البقرة: 262]. ومن األحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن 
أبي داود «أَن رجًال جعل ناقة في ســبيل اهللا فــأرادت امرأته الحّج فقــال لها النِبّي ژ: 

«اركبيها فإن الحج في سبيل اهللا».
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ونظرا إلَى أَن القصد من الجهاد بالسالح هو إعالء كلمة اهللا تعالى، وأنّ إعالء كلمة اهللا  ـ  2
تعالى كما يكــون بالقتال يكون ـ أيضاً ـ بالدعوة إلَى اهللا ونشــر دينــه، وبإعداد الدعاة، 
ودعمهم، ومســاعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كال األمرين جهادًا، ِلما روى اإلمام أحمد 
والنسائي وصححه الحاكم عن أنس ƒ أَن النِبّي ژ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم 

وأنفسكم وألسنتكم».
ونظرًا إلَى أَن اإلســالم محارب ـ بالغــزو الفكري والعقدي ـ مــن المالحدة واليهود  ـ  3

والنصارى وســائر أعداء الديــن، وأن لهوالء من يدعمهم الدعم المــادي والمعنوي، 
َفِإنهُ يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السالح الذي يغزون به اإلسالم، وبما هو 

أنكى منه.
ونظرًا إلَى أن الحروب في البالد اإلســالمية اصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية  ـ  4

في ميزانية ُكلّ دولة، بخالف الجهاد بالدعوة، َفِإنهُ ال يوجد له في ميزانيات غالب الدول 
مســاعدة وال عون، لذلك كله فإن المجلس يقرر ـ باألكثريــة المطلقة ـ دخول الدعوة إلَى 

اهللا تعالى وما يعين عليها في معنى ﴿  | { ~ ﴾ في اآلية الكريمة.
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إذا دخــل المســلم دار الحرب بأمــان كما هو الشــأن في الجاليــات اإلســالمية المقيمة في 
المجتمعات الغربية في هذه األيام، فهل يباح له أن يعاملهــم بالربا ويأخذ الفضل من أموالهم؟ أم 
أَن األحكام ال تتغيــر بتغير األماكن؟ جمهور أهل العلم على أَن حرمــة الربا ال تتغير بتغير األماكن، 
فالربا حرام فوق ُكلّ أرض وتحت ُكلّ ســماء، فال يحل للمســلم أن يعامل الحربيين بالربا أخذًا أو 

عطاء. وقد استدلوا على ذلك بما يلي:
إطالقات النصوص الواردة في تحريم الربا، والتي لم تقيده بمكان من دون مكان وال بفريق  -

من الناس من دون فريق.
إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المســلمين ثابتة في حق الكفار على الصحيح من أقوال  -

 ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ :أهل العلم في مخاطبة الكفار بالحرمات، وقد قال تعالى
¸     º ¹ ﴾ [النساء: 161].

ومتى كانت المحرمــات أمرًا خاصاً بالمســلمين في دار اإلســالم فإذا أخرجوا منها اســتحلوا 
 ª © ¨ §   ﴿ :محارمهم؟! أال يشــبه هذا الموقف في هذه الحالة مسلك اليهود الذين قالوا

» ﴾ [آل عمران: 75] فاستحلوا في معامالتهم مع األّميين ما حرموه في معامالتهم بعضهم لبعض.
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قياس الربا بين المســلم والحربي في دار الحرب على المســتأمن مــن الحربيين في دار  -
اإلســالم فإن الربا يجري بينه وبين المســلم إجماعا فكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب 
د بن الحســن في ما ســبق، وقالــوا: إنّه ال ربا بين  بأمان. وخالف أبو حنيفة وتلميذه محم
المســلم والحربي فــي دار الحرب؛ ألن أموالهم فــي دارهم على أصل الحــل فبأي طريق 
ن ذلك غدرًا بهم، فلو دخل المسلم إلَى  أخذها المســلم فقد أخذ ماالً مباحاً ما لم يتضم
دار الحــرب فباع لهــم درهما بدرهميــن فال حرج عليه فــي ذلك؛ ألَن أحكام المســلمين 
ال تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز. وقد استدل أبو حنيفة ومن 

معه على ذلك بما يلي:
ما رواه مكحول عن رسول اهللا ژ أَنه قال: «ال ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب». -

ونوقش هذا االستدالل بما يلي:
إن الحديث مرسل ضعيف فال حّجة فيه، قال الشافعي: حديث مكحول ليس بثابت فال حجة  -

فيه.
إن الحديث على فرض ثبوته يحتمل النهي كقوله تعالى: ﴿  ( * + , - .  -

ق إليه االحتمال بطل به االستدالل، أو يفهم في ضوء األدلة  0 ﴾ [البقرة: 197]، وإذا تطر /
القاطعة بتحريــم الربا، وإذ ال يجوز ترك هذه األدلة لخبر مجهول لم يرد في كتاب صحيح 
من كتب السنّة، قال النووي: «لو صّح حديث مكحول لتأولناه على أَن معناه ال يباح الربا في 
دار الحــرب جمعاً بيــن األدلة»(1). وما ثبــت أَن النِبّي ژ قــال في حّجة الــوداع: «ُكّل ربا 
الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب». ووجه الداللة على أَن مكة 
كانت دار حرب وكان بها العباس مسلماً ـ أما من قبل بدر أو من قبل خيبر ـ وقد كان تحريم 
الربا يوم فتح خيبر ولم يرد رســول اهللا ژ ما كان منه من ربا بعد إسالمه إلَى أن ذهبت 
ا  ِبّي ژ في مكة قبل فتحها، َولَـمالجاهلية بفتح مكة، ولم تكن تخفى مراباة العباس على الن
 على أن ه ليس هناك مــا َيُدلذلك جائز. وقد نوقش هــذا الدليل بأن لم ينهه دل علــى أن
العباس ƒ اســتمر على الربا بعد إســالمه، فقد يكــون الحديث عما كان لــه من ربا في 
الجاهلية قبل إســالمه، ولو ســلم اســتمراره عليه فقد ال يكون عالماً بتحريمه فــأراد النِبّي 
إنشــاء هذه القاعدة وتقريرها يومئذ، ولو فهم الصحابة جواز التعامل بالربا بين المســلم 
 والحربــي لعملوا به في ما بينهــم وبين أهل الحرب ولكن ذلك لم ينقــل قط، فدل على أن

حديث العباس ال دليل فيه على الجواز.

المجموع للنووي، 443/9.  (1)
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إن أمــوال أهل الحرب على أصل الحل فهي مباحة للمســلم بال عقد فأولــى أن تباح بالعقد  -
الفاسد؛ ألن هذا على رضا منهم وال يتضمن غدرًا بهم. وقد نوقش ذلك بما يلي:

عدم التســليم بهذه الدعوى؛ ألن الحربــي إذا دخل دارنا بأمان ال يجوز للمســلم أن يعامله  -
بالربا اتفاقاً.

أال يلزم من إباحة أموالهم باالغتنام إباحتها بالعقد الفاسد فإن أبضاع نسائهم تباح باالغتنام  -
وال تباح بالعقود الفاسدة.

إن هذا التعليل قاصر على حالة أخذ المســلم الفضل من الحربي وال يصلح إذا عكس األمر  -
وكان الحربي هو الذي يأخذ الفضل من المسلم. وال يخفى من خالل العرض السابق تهافت 

هذه األدلة وعدم نهوضها لرد األدلة القاضية بتحريم الربا بإطالق.
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تشيع في المجتمعات الغربية ظاهرة شــراء البيوت عن طريق التمويل البنكي وذلك بأن يتقدم 
طالب الشراء إلَى أحد البنوك ليقرضه قيمة البيت فيسددها إلَى البائع ويتقاضى منه هذا القرض 
أقساطا شــهرية يتقاضى عنها فوائد ربوية بحيث يتضاعف المبلغ في نهاية المدة إلَى ثالثة أضعاف 

أو أكثر بحسب مدة القرض.
اإلجماع على تحريمهــا: وقد ظلّ أهل الفتوى على تحريم هذه المعاملــة أزمنة متطاولة باعتبار 

أَنها قرض ربوي ظاهر. وقد أجمع العلماء على حرمة ربا القروض.
ترخيص باطل: ولكن ضغوط الواقع وإثقال اآلالف قد زحزحت بعض حراس الدين عن مواقعهم، 
وأخذوا يرخصون للناس في هذه المعاملة اعتمادًا علــى ما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز أخذ الربا 

من الحربي في دار الحرب. ولنا على هذا التحوّل الخطير عدة وقفات نوجزها في ما يلي:

الوقفة األولى: مناقشة رأي أبي حنيفة:
إنّ ما ذهب إليه أبو حنيفة من القول بجواز أخذ الربا من الحربي في دار الحرب تأسيساً على 
أن أموالهــم على أصل الحــل ال يلتقي مع هذه المســألة التي يدفــع فيها المســلمون أموالهم إلَى 
الحربيين، فالحربي هنا هو الذي يأخذ الزيادة وليس المســلم، فهي عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة 

في هذا المقام، فاالستشهاد به يعد قراءة متعجلة لما ذهب إليه اإلمام.

الوقفـــة الثانية: عدم اســتطاعة الجهــر بأنها ديار حــرب: إن مــن تبنى هــذه المقولة من 
المعاصرين يعسر عليه أن يتبنى القول بأن المجتمعات الغربية التي تعيش فيها الجاليات اإلسالمية 
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هي ديار الحرب، وإن اعتقد ذلك في نفسه فال يستطيع أن يرفع به صوته في واقع تشن فيه الغارة 
على اإلســالم في مشــارق العالم ومغاربه ويتهم أهله ودعاته بأبشــع التهم والمناكر. فهل يستطيع 
هــؤالء المترخصون أن يلتزموا بأن المجتمعــات الغربية تعّد من قبيل دار الحــرب، وأنّ أموال أهلها 
متاحة للمسلمين، وتأسيساً على ذلك فللمســلم أن ينال من أموالهم ما شاء بالعقود الفاسدة ما دام 
ذلك على رضا واختيار، وإنّ على المسلم أن يعاملهم بالربا في ما كان الفضل له وال يعاملهم بالربا 

في ما كان الفضل عليه؟!
الوقفة الثالثة: ســد الذرائع: ما الذي يؤمن هؤالء المترخصين أال يتدرج من استباحة األموال 
بالعقود الفاسدة إلَى استباحة األبضاع بالعقود الفاسدة، وتوقان النفوس إلَى النساء أشد من توقانها 

إلَى األموال؟!
الوقفة الرابعة: يجب التفريق بين حال السعة وحال الضرورة: ينبغي أن نفرق بين القول بجواز 
هذه المعاملة في أحوال الضرورة واالقتهار عندما يجد المســلم نفســه ملجأ إلَى ذلك لكثرة عياله 
وضيق ذات يــده وامتناع اإلجارَة عليــه وتعذر حصوله على القرض الحســن للشــراء الحالي، فإن 
االقتــراض بالربا تحله الضــرورات على قول مرجوح، ينبغــي أن نفرق بين هذا القــول وبين القول 
بمشــروعية هذه المعاملة ابتــداء بناء على مشــروعية الربا في دار الحرب ليدخل األمر في نســيج 

المشروعية األصلية ال فرق بين حال السعة واالختيار وبين حال الضرورة واالقتهار!
الوقفة الخامسة: اقتراح لحل هذه المشكلة: إن شيوع الحاجة إلَى تملك البيوت في المجتمعات 
الغربيــة ال يبرر إباحة المحرمات َوِإنَما يوجب تكاتف المســلمين في ما بينهم إلنشــاء المؤسســات 
القادرة على تلبية هذه الحاجة في إطار المشــروعية اإلسالمية، أو َعلَى األقل إلقناع البنوك الربوية 
بتعديــل عقودها الربوية بما يتفــق مع مقررات الشــريعة، وليس ذلك ببعيد، فإنّ هذه المؤسســات 
تركض خلف الكســب أنى الح لها بريقه، وإذا استشــعرت أن خلف هذه المطالبة جاليات إسالمية 

كثيرة العدد فال يضيرها قط أن تغير في عقودها بما تستجلب به أموال هؤالء.

سقوط شعار «ال اقتصاد بال بنوك، وال بنوك بال فوائد»:
لقد ظهــر ت في نهاية النصف األّول من هــذا القرن محاوالت لتبرير فوائــد البنوك بتخريجات 
ة لهذه التبريرات ما عرفت أرضها البدائل اإلسالمية في عالم المال  فقهية متهافتة، ولو استجابت األم
والمصارف، ولكن الحراس ثبتوا يومئٍذ في مواقع حراســة للدين وردوا هذه التبريرات ففتقت الحاجة 
الحيلة، وعرفت بالد اإلســالم المؤسســات المصرفية التي تعمل في إطار الشــريعة لتكون بديال من 
المصارف الربوية التي تفسد في ديار اإلسالم بأنظمتها المحرمة، وكل يوم يمضي يتكشف للعالم كله 

مدى الوهم في هذه الخرافة القديمة التي تقول: «ال اقتصاد بال بنوك، وال بنوك بال فوائد».
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أّوًال: تعريف اإلنعاش: اإلنعاش في عالم الطب هو: المعالجة المكثفة التي يقوم بها الفريق 
الطبي «طبيب أو مجموعة من األطباء ومساعدوهم» لمساعدة األجهزة الحياتية حتى تقوم بوظائفها 
أو لتعويض بعض األجهزة المعطلة بقصد الوصول إلَى تفاعل منســجم بينهــا(1) «واألجهزة الحياتية 

األساسية لإلنسان هي: المخ ـ القلب ـ التنفس ـ الكلى ـ الدم للتوازن بين الماء واألمالح(2)».

ثانياً: أجهزة اإلنعاش: تتمثل أجهزة اإلنعاش في األشياء التالية:
المنفسة: وهو جهاز كهربائي يقــوم بإدخال الهواء إلَى الرئتين وإخراجه منهما مع إمكانية  ـ  1

التحكم بنسبة األكسجين في الهواء الداخل إضافة ألشياء أخرى عديدة لتساعد في إيصال 
هذا الغاز للدم، وسحب غاز ثاني أكســيد الفحم منه. فيوصل الجهاز بالمريض بأن يقوم 
الطبيب بإدخال أنبوب إلَى الرغامي ثُم يوصل ذلك األنبوب بالمنفســة. وتستعمل المنفسة 
عند توقف التنفس عند المريض أو إذا أوشــك على التوقف، كما تســتعمل خالل العمليات 

الجراحية التي يحتاج المريض فيها للتخدير العام(3).
مزيل رجفات القلب: وهو جهاز يعطي صدمة كهربائية لقلب اضطرب نظمه أو توقف توقفاً  ـ  2

بســيطاً، فيوضع الجهاز على الصدر ويمرر تيار كهربائي محدثاً تنبيهاً للقلب فيؤدي ذلك 
النتظام ضربات القلب، أو يعيد القلب للعمل من جديد في حال التوقف(4).

جهاز منظم ضربات القلب «ناظم الخطى»: يســتخدم إذا كانت ضربات القلب بطيئة جدًا  ـ  3
ا يــؤدي لهبوط ضغط الدم أو توقــف تام للقلب. وهو عبارة عــن جهاز صغير موصول  ِمـم
بســلك يتم إدخال هذا الســلك إلَى أجــواف القلب وبعدهــا يبدأ الجهاز بتوليد شــرارات 

ا يؤّدي لتحريض ضربات القلب بشكل منتظم(5). كهربائية بشكل منتظم ِمـم
أجهزة الكلية الصناعية: وهي تعوض عن وظيفة الكلى في تنقية الدم والجسم من السموم  ـ  4

والماء المحتبس فيه(6).

اإلنعاش للشيخ محمد المختار اإلسالمي ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع481/1/2. موت الدماغ لندى الدقر، ص 211.  (1)
اإلنعاش للشيخ السالمي ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 481/1.  (2)

أجهزة اإلنعاش للبار، ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 436/1. موت الدماغ لندى الدقر، ص 212.  (3)
المصدران السابقان نفسهما.  (4)
المصدران السابقان نفسهما.  (5)

موت الدماغ لندى الدقر، ص 212.  (6)
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مجموعة العقاقير: هــي التي يســتخدمها الطبيب إلنعــاش التنفس أو القلــب أو تنظيم  ـ  5
ضرباته إلَى آخر القائمة الطويلة من العقاقير التي تستخدم في إنعاش المرضى(1).

ثالثاً: حكم اإلنعاش: الذي يبدو أن حكــم اإلنعاش الوجوب؛ ألن المريض في حالة خطرة 
وحاجته ألجهــزة اإلنعاش أصبحت أمرًا ضروريــاً كحاجته للطعام والشــراب، بحيث لو تركه فقد 
عرض نفســه للهالك، لذا فإن إقدامه على أجهزة اإلنعاش يعتبر واجباً شرعياً يأثم بتركه(2). قال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية عن التداوي: «وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يعلم أَنهُ يحصل به بقاء 
النفس ال بغيــره كما يجــب أكل الميتة عند الضــرورة فإنه واجــب عند األئمة األربعــة وجمهور 
د المختار الســالمي: أما اإلنعاش فإنّه يبدو لي أَنهُ واجب، ذلك أَنهُ  العلماء»(3). وقال الشيخ محم
ال تختلف حالة اإلنعاش عن أية حالــة من حاالت االضطرار التي تقلب حتــى حكم التحريم إلَى 
الوجوب حفاظاً علــى الحياة ثاني المقاصد الضرورية الخمســة، على أن المصــاب في كثير من 
حاالت اإلنعاش يكون فاقدًا للوعي أو هو تحت تأثير وطأة اإلصابة ال يتمكن من أخذ القرار المبني 

على التأمل»(4).

أما حكم إسعاف المريض بأجهزة اإلنعاش بالنسبة للمجتمع المسلم فهو واجب كفائي إن قام به 
بعضهم سقط اإلثم عن الباقين وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ذلك أن اإلنعاش هنا أشبه ما يكون 

بإنقاذ غريق أو من وقع تحت الهدم(5).

قال ابن حزم: «وبيقين يدري كل مسلم في العالم أن من استقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه 
د أبو زهرة  فتعمد أال يسقيه إلَى أن مات عطشاً فإنه قد اعتدى عليه بال خالف(6)». ونقل الشيخ محم
االّتفــاق على أن من يكون معه فضل زاد وهو في بيداء وأمامه شــخص يتضور جوعــاً يكون آثماً إذا 
تركه حتى مات(7). وأصل هذا الحكم قول النِبّي ژ : «ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر 
إليهم وال يزكيهم ولهم عذاٌب أليم: رجٌل على فضل ماٍء بالفالة يمنعه من ابن الســـبيل، ورجل 
بايع رجًال بســـلعة بعد العصر فحلف له ألخذها بكذا فصدقه وهو علـــى غير ذلك، ورجل بايع 
إماماً ال يبايعه منها ِإال لدنيا، فإن أعطاه منهـــا وّفى وإن لم يعطه منها لم يف» متفٌق عليه من 

أجهزة اإلنعاش للبار ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 438/1.  (1)
التداوي والمسؤولية الطبية، ص 99 - 100.  (2)

مجموع الفتاوى، 12/18.  (3)
اإلنعاش للشيخ السالمي ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 482/1.  (4)

المصدر السابق، ع2/ج 481/1. موت الدماغ لندى الدقر، ص 214.  (5)
المحلي، 523/10.  (6)

الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي. ص 122.  (7)
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حديث أبي هريرة ƒ . وحيث إن المريض المشرف على الهالك نظير الجائع والظمآن في البيداء 
فإن إسعافه يعد أمرًا واجباً متحتماً(1).

رابعاً: حكم رفع أجهزة اإلنعاش:
يختلف حكم رفع أجهزة اإلنعاش من مريٍض آلخر بحسب األحوال التالية:

الحالة األولى: عودة أجهــزة المصاب إلَــى حالتها الطبيعيــة بحيث ال يحتــاج معها ألجهزة 
اإلنعاش، فهنــا يقرر الطبيب رفع أجهزة اإلنعاش لســالمة المريض وعدم حاجتــه إليها. وال ينبغي 

االختالف في هذه الحالة فقد اتفق عليها الشرع والقانون في جميع دول العالم(2).

الحالة الثانية: تحســن المريض مع حاجتــه ألجهزة اإلنعــاش وهو في طريقه إلَــى النقاهة 
والســالمة، فهنا تبقى أجهزة اإلنعاش عليه حتى يســتغنى عنها ويبرأ البرء التام وحينئٍذ ترفع عنه 

أجهزة اإلنعاش كما في الحالة األولى(3).

الحالة الثالثة: مريض ميئوس من حالته الطبية أي ال أمل في شــفائه طبياً: فهنا ال يجوز رفع 
أجهزة اإلنعاش عن هذا المريض وذلك لما يلي:

إن سحب األجهزة عنه كترك إنقاذ غريق في البحر وحريق يحترق في النار(4). ـ  1
ألن عالئم الحياة ال تزال موجودًة فيه فال يجوز رفع أجهزة اإلنعاش عنه(5). ـ  2
ألن في رفع أجهزة اإلنعاش قتًال لهذا المريض أو زيادة في مرضه وكالهما ال يجوز. ـ  3
إن الرأي الطبي في البالد العربية واإلســالمية بالنســبة إلَى ســحب أجهزة اإلنعاش من  ـ  4

مريض ميئوس من حالته أي ال أمل في شفائه طبياً يعتبر جريمة ال تغتفر(6).

الرابعة: وهــي حالة موت الدمــاغ: حيث تظهر فيها عالمــات موت الدماغ مــن اإلغماء وعدم 
الحركة وغيرها من العالمات، لكن بواســطة أجهزة اإلنعاش ال يزال القلب ينبض، والنفس مستمر 
نبضاً وتنفســاً صناعييــن ال حقيقيين. ففي هذه الحالــة صدر قرار كل من مجمع الفقه اإلســالمي 

التداوي والمسؤولية الطبية ص 229.  (1)
اإلنعاش للسالمي، ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 482/1. فقه النوازل 231/1. موت الدماغ لندى الدقر، ص 215.  (2)

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 499/1 - 500، 501، 503.  (3)
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 500/1.  (4)

5 ـ المصدر السابق، عدد 2، ج 501/1 ـ عدد 3، ج 788/2.  (5)
(6)  المصدر السابق، ع2/ج 503/1، 504، ع3/ج 774/2، 788.
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التابع لمنظمة المؤتمر اإلســالمي(1) والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلســالمي(2) بجواز رفع 
أجهزة اإلنعاش عن هذا المريض، ذلك ألنه ال يوقف عالجاً يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف 
إجراء ال طائل من ورائه في شخص محتضر، بل يتوجه أنه ال ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه؛ 

ألنه يطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع واالحتضار(3).
فاختلف في حكم الرفع في هذه الحالة بالنظر إلَى حال المريض؛ فمن نظر إليه باعتباره ميتاً 
أجاز الرفع؛ ألنه رأى أن هذا العمل (أي: عمل القلب والرئتين) ال ينســب إليه، وإنما لألجهزة فهي 
حركــة ال إرادية كحركــة المذبوح الذي ال يقتــل قاتله؛ وإنما يعــزر ألنه لم يقتل شــخصاً به حياةٌ 
مستقرة. وكما لو خرج البول منه يقول ابن الماجشــون: يكون الريح والبول من استرخاء المواسك. 
وقد قال بعض الفقهاء: الطفل ولو بال ال يعتبر حياً إذا لم يستهل صارخاً. وقال األطباء: العضو قد 
يعمل لساعات وهو منفصٌل عن صاحبه وقد يقطع الرأس، ويبقى الدم يتدفق من عروقه، أي: القلب 
وال يدلّ ذلك على حياة صاحبه. وكبقاء حياة األنسجة فإنها ال تموت بموت صاحبها مباشرة، وهو ما 

عبر عنه الفقهاء قديماً بقولهم: آثار الحياة الغريزية كما قاله الرملي.
ومن نظر إليه باعتباره حياً حرم رفع األجهزة، مستدالً بأن األصل هو الحياة، وبناءً على قاعدة: 
«اليقين ال يزول بالشّك»، خاصًة وأن اإلقدام على رفعها يؤدي إلَى الموت والقتل مفسدةٌ عظيمة، ثم 

إنّه قد يحدث أن يحكم بموته ثم يتبين خالف ذلك.
ونوقش: بأنه إذا حدث شيءٌ من ذلك فهو خطأ في التشخيص قد يحدث مثله في العالمات التي 

ذكرها الفقهاء قديماً، ثم إن الحكم بموته حكٌم بغلبة الظن وهو معمولٌ به كالحكم ِبموت المفقود.
وأجيب: بأن هذا فيما لو لم تعارض أمارة الموت أمارات الحياة، واهللا تعالى أعلم.

الحالة الخامسة: وهي حالة موت القلب والدمــاغ: وفيها تتعطل األجهزة الحياتية ويحدث 
الموت فيتعطل الدماغ والقلب فال يتحــرك القلب للقبول والضخ وال يقبل المخ ما يرد إليه من 
غذاء. فهنــا يقرر الطبيب رفع أجهــزة اإلنعاش لتحقق موت المريض ومــع الموت ال فائدة من 
مواصلة العالج المكثف. وال خالف في هذه الحالة فقد اتفق عليها الشــرع والقانون في جميع 

دول العالم(4).

(1)  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع3/ج 809/2.
(2)  في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة (1408هـ) بواسطة الطبيب: أدبه وفقهه، ص 198.

(3)  فقه النوازل 234/1. موت الدماغ لندى الدقر، ص 216 - 217.
(4)  اإلنعاش للسالمي، ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع2/ج 483/1. فقه النوازل 231/1. موت الدماغ لندى الدقر، ص 215. 

ومجلة البحوث الفقهية 43/42.
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التزاحم على استخدام األجهزة الطبية المساعدة وأجهزة اإلنعاش في حاالت المرض(1).

رفع األجهزة الطبية عن المريض إلنقاذ مريٍض آخر يغلب على الظن إنقاذه بهذه 
األجهزة له جانبان:

الجانب األّول: أال يغلب على الظن موت المريض الميئوس من شــفائه بسبب رفع األجهزة عنه 
وإنما قد يتأثر بمضاعفة المرض، فهل يجوز رفعها سواء كان الدافع لذلك إنقاذ مريٍض آخر بحاجٍة 

إليها أو بال سبب وإنما لليأس من الشفاء لطول المدة؟
والجانب الثاني: أن يغلب على الظن موت المريض األول الميئوس من شــفائه بســبب رفع 
تلك األجهزة عنه فهل يجوز رفعها عنه ألن مرضه ميئوس من شفائه إلنقاذ من يغلب على الظن 
إنقاذه بهذه األجهزة؟ أو يجب إبقاؤها ألنه أحق بها وألن في إبقائها إبقاء لحياته وفي رفعها عنه 

قتًال لمعصوم؟
هنا تختلف وجهات النظر أيضاً بين مؤيد للرفع ومؤيد لترك الرفع:

ولو أمكن التوفيق بين المصلحتين لكان أولى. فقد نقل الشــوكاني عن المحصول: «العمل بكل 
منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك اآلخر».

لكن العمل بكل منهما من وجه غير وارد في مسألتنا؛ ألن فيها مريضين وجهازًا واحدًا ال يكفي 
لهما معاً فلم يبق إال الترجيح بينهما.

من المؤيدات لعدم رفع األجهزة عن المريض الميئوس من شفائه ما يأتي:

أوًال: استناداً إَلى جملٍة من القواعد الفقهية، ومنها:
قاعدة: «درء المفاســد أولى من جلب المصالح»، فإذا تعارضت مفســدة مع مصلحة قدم دفع 
المفسدة غالباً(2). والمصلحة في مسألتنا هي نزع األجهزة عن المريض الميئوس من شفائه لوضعها 
على المريض اآلخر الستبقاء حياته؛ فبناءً على قاعدة درء المفسدة أولى فتبقى األجهزة على األّول.

فإن قيل: لــم ال يعطى اآلخر أجهزة أخرى وتترك أجهزة األول عليــه، فنقول: لو أمكن تحصيل 
المصالح ودفع المفاسد معاً لكان أجود لكن هذا في مسألتنا غير ممكن إذا كانت األجهزة محدودة 
وال تكفــي للجميع. يقــول العز بن عبد الســالم في قواعــد األحــكام ص 83: «إذا اجتمعت مصالح 
ومفاســد فإن أمكن تحصيــل المصالح ودرء المفاســد فعلنا ذلــك امتثاالً ألمــر اهللا تعالى فيهما؛ 

هذا البحث مأخوذٌ من بحٍث لشيخنا الدكتور عبد اهللا الطريقي (حفظه اهللا). وانظر أيضاً: مجلة البحوث الفقهية، 52/42.  (1)
األشباه والنظائر للسيوطي، ص 87، القاعدة الخامسة.  (2)
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لقولــه z y x w ﴿ : 4 ﴾، وإن تعذر الــدرء والتحصيل فإن كانت المفســدة أعظم من 
المصلحة درأنا المفسدة وال نبالي بفوات المصلحة. وذكر أن الطّب كالشرع في جلب المصالح ودرء 

المفاسد عن الجسد، والتخيير عند التساوي، والتوقف عند الجهل بالمرجح».
القاعدة الثانية: ذكرها الســيوطي في (األشــباه والنظائر ص 83)، فقــال: «القاعدة الرابعة 
الضرر يزال»، أصلهــا قوله ژ : «ال ضرر وال ضرار». وقال ابن نجيم ص 85 وفســره في المغرب 
بأن ال يضّر الرجل أخاه ابتداء وال جزاء. قال السيوطي (ص 86): «الضرر ال يزال بالضرر. قال ابن 
الســبكي: وهو كعائد يعود على قولهم: الضرر يزال ولكن بال ضرر. فشأنهما شأن األخص مع األعم 
بل هما سواء؛ ألنه لو أزيل بالضرر لما صدق «الضرر يزال» ومن فروع هذه القاعدة.. لو سقط على 
جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل غيره، فقيل: يستمر؛ ألن الضرر ال يزال بالضرر. وقيل: يتخير 

لالستواء. وقال اإلمام: ال حكم في هذه المسألة.
قلت: ال شك أن المريض المتأخر في مســألتنا فيه ضرر فضرره يزال لكن بإزالة ضرره يلحق 
اآلخرين الضــرر، َوِإنَما يزال الضرر من دون إضرار. لكن قد يســتثنى من هذه القاعدة ما لو كان 
أحدهما أعظم ضررًا فيزال الضرر األعظم ولو ترتب على إزالته ضرٌر أقل منه إال أن هذا يســتقيم 
في ما لو كان ذلك في شخٍص واحد فيزال األعظم ولو ترتب ضرر أصغر كما في اليد المتآكلة، أما 
أن يزال ضرر شخص على حساب شــخص آخر فهذا غير مستقيم لتعارضه مع قاعدة «درء المفاسد 

أولى من جلب المصالح»
ثانياً: أَنهُ يغلب على الظن مــوت من يتم رفع األجهزة عنه ويندر أن يســلم ومثل هذا ال يجوز 
اإلقدام عليه لغلبة الظن أن هذا المريض يموت عند نزع هذه األجهزة عنه. قال العز بن عبد السالم 
(85/1): «القسم الثاني ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرًا فهذا أيضاً ال يجوز اإلقدام 

عليه؛ ألنّ الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر األحوال».
ثالثاً: إن نزع األجهزة عن األول مفســدة عظيمــة وهي القتل، وقد قال العلمــاء: لو أُكره على 
القتل فيصبــر وال يقدم على القتل لعظم مفســدته فكذلك هنا؛ ألن اإلقدام علــى نزع األجهزة عن 
األول إقداٌم على القتل. قال العز بن عبد الســالم (79/1): «والجتماع المفاسد أمثلة أحدها أن يكره 
على قتل مســلم بحيث لو امتنع منه ُقتل فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل؛ ألنّ صبره 
على القتل أقل مفســدة من إقدامه عليه، وإن قدر على دفع المكروه بســبب من األسباب لزمه ذلك 
لقدرتــه على درء المفســدة، وإنما قــدم درء القتــل بالصبر الجتمــاع العلماء علــى تحريم القتل 
واختالفهم في االستســالم للقتل، فوجب تقديم درء المفســدة المجمع على وجــوب درئها على درء 

المفسدة المختلف في وجوب درئها.
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وهذا ال يبعد كثيرًا عن مسألتنا حيث إن في مسألتنا مصلحة إحياء نفس ومصلحة درء المفسدة 
عن المريض الميئوس من شــفائه، فدرء المفســدة عــن المريض الميئوس من شــفائه مقدمة على 
مصلحة المريض الذي يحتــاج إلَى هذه األجهزة وعلى األخير الصبــر؛ ألن صبره على المرض أقل 

مفسدة من اإلقدام على نزع األجهزة عن مريض قد يكون هذا النزع مميتاً له.
ا َيُدل على عظم مفسدة القتل قول بعض العلماء: إذا وكل وكيًال في القصاص ثم عفا ولم  َوِمـم
يعلم الوكيل، أو أخبره فاســٌق بالعفو فلم يصدقه وأراد االقتصاص فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم 

يمكن دفعه إال به دفعاً لمفسدة القتل من غير حق(1).
قلت: وفي نزع األجهزة من األول نوع من القتل بغير حــق وهو أمر عظيم، كيف وقد قال هؤالء 
العلماء: إن للفاســق دفع الوكيل البــريء ولو بالقتل خوفاً من وقوع القتــل بغير حق. قلت: وفي دفع 

الفاسق للوكيل ولو أدى إلَى القتل نوع من القتل بغير حق أيضاً. واهللا أعلم.
ا يدل على اســتعظام مباشرة القتل ولو لنفســه ما ذكره ابن رجب في القواعد (ص 247،  َوِمـم
رقم 112) حيث قال: إذا ألقي في الســفينة نار واســتوى األمران في الهالك أعني المقام في النار 
وإلقاء النفوس في الماء فهل يجوز إلقاء النفوس في المــاء أو يلزم المقام على روايتين. والمنقول 
عن أحمد في رواية مهنا أنه قال: أكره طرح نفوسهم في البحر. وقال في رواية أبي داود: يفعل كيف 
شــاء، قيل له: هو في اللج ال يطمع في النجاة. قال: ال أدري، فتوقف. ورجح ابن عقيل وغيره وجوب 
المقام مــع تيقن الهالك فيها؛ لئال يكون قاتًال لنفســه بخــالف ما إذا لم يتيقنــوا ذلك الحتمال 

النجاة باإللقاء».
فقوله في رواية مهنا «أكره طرح نفوســهم في البحر» فألن في ذلك مباشــرة منهم للقتل وإال 
فقد يكون إلقاء أنفســهم في البحر أهون عليهم من حرارة النار لذا قال العز بن عبد الســالم في 
قواعد األحكام (ص 85): «ولو وقع بركاب الســفينة نار ال يرجى الخالص منها فعجزوا عن الصبر 
على تحملهــا مع العلم بأنــه ال نجاة لهم مــن آالمها ِإال باإللقــاء في الماء المغــرق، فاألصح أنه 
ال يلزمهم الصبر على ذلك إذا اســتوت مدتــا الحياة في اإلحراق واإلغــراق؛ ألن إقامتهم في النار 
ســبب مهلك ال انفكاك عنه وكذلك إغراق أنفسهم في الماء ال انفكاك عنه، َوِإنَما يجب الصبر على 
شدة اآلالم إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة، وههنا ال يفيد الصبر على ألم النار شيئاً من 

الحياة فتبقى مفسدة ال فائدة فيها».
وقال ابن نجيم في (األشباه والنظائر، ص 91): «وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أَنهُ 

لو صبر فيها يحترق ولو وقع في الماء ال يغرق فعنه يختار أيهما شاء وعندهما يصبر».

قواعد األحكام، 103/1.  (1)
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رابعاً: إن قتل المسلم بمباشرة أو تسبب من قريٍب أو من بعيٍد منهٌي عنه شرعاً، وعالج المريض 
الذي يتطلب عالجه هذه األجهزة مأموٌر به شــرعاً وما أمر به أهون ممــا نهي عنه وقد نقل علي بن 
ا نهى عنه». وكذلك نقل عنه  ِبّي ژ عندي أسهل ِمـمهُ قال: «وما أمر به النسعد عن اإلمام أحمد أَن
الجويني «األمر أســهل من النهي»، قال السيوطي في (األشــباه والنظائر، ص 87): «اعتناء الشارع 
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال ژ : «إذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم، 

.« ƒ وإذا نهيتكم عن شيٍء فاجتنبوه» متفٌق عليه من حديث أبي هريرة
وقال ابن نجيم في (األشــباه والنظائر، ص 90 - 91): «إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع 
المفســدة غالباً؛ ألن اعتناء الشــرع بالمنهيات أشــد من اعتنائه بالمأمورات… ومن ثُم جاز ترك 

الواجب دفعاً للمشقة ولم يسامح في اإلقدام على المنهيات خصوصاً الكبائر».
فنحن في حال نقل األجهزة من األول إلَى اآلخر نكون قد باشــرنا قتل األول لمعرفتنا أَنهُ يموت 
برفع تلك األجهزة عنه، وهذا قد يكون من قبيل المباشــرة للقتل، وهو وإن لم يكن فيه قصاص فقد 
درئ القصاص للشــبهة، ولكن في ترك األجهــزة على األول ال يكون هناك مباشــرة لقتل المريض 

المتأخر فكان تركها على األول أولى.
خامساً: أإننا في حال ترك األجهزة على المريض األول ال يكون لنا فعل تجاه المريضين، وفي 
حال نزعها عن األول يكون لنا فعل، وهذا الفعل يقتضي رجحان أحدهما على اآلخر وال مرجح سوى 
المبادرة إلنقاذ حياة المتأخر على حساب حياة المتقدم وهل يجوز لنا قتل نفٍس إلحياء نفٍس أخرى.

سادساً: إن المريض األول يقدم لســبقه، إذ لو لم يوجد مرجح لقلنــا بالتخيير. يقول الغزالي 
في (المستصفى، 381/2): » وأما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد منه التخيير المطلق كالولي 
إذا لم يجد من اللبن إال ما يســد رمق أحد رضيعيه ولو قســم عليهمــا أو منعهما لماتا، ولو أطعم 
أحدهما مات اآلخر، فإذا أشرنا إلَى رضيع معين كان إطعامه واجباً؛ ألن فيه إحياءه وحراماً؛ ألن فيه 
هالك غيــره، فنقول هو مخيــر بين أن يطعم هــذا فيهلــك ذاك أو ذاك فيهلك هذا فال ســبيل إال 

التخيير».
فانتفاع المريض األَول باألجهزة التي وضعت عليه هو مــن قبيل ملك االنتفاع ال المنفعة فيكون 
أحق بها كقطاع األرفاق كمقاعد األســواق ونحوها(1). وهذا يندرج تحت قولهم: «األصل بقاء ما كان 
على ما كان». قال الزركشــي في (المنثور، 294/1): قاعدة في التزاحم على الحقوق «ال يقدم أحد 

على أحد ِإال ِبمرجح، وله أسباب األَول: السبق».

قواعد ابن رجب، ص 197، رقم 86.  (1)



أ. د. الحسين بن محمد شواط 505فقه النوازل في العالم الغربي

قلت: وفي مسألتنا لدينا أجهزة طبية متقدمة ال تكفي للمريضين بسبب كونها مشغولة لمرضى 
آخرين فأي المريضين نقدم؟ لو كانا على حالة واحدة وجاءا في آن واحد لكان لنا التخيير كما قال 
العز بن عبد الســالم في (القواعد، 145/1): «الفصل الرابع فيما يقدم من حقوق بعض العباد على 
بعض ترجيح التقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاســد ولــه أمثلة.. منها تقديم ذوي 
الضرورات على ذوي الحاجات فيما ينفق من األموال العامة وكذلك التقديم بالحاجة الماســة على 

ما دونها من الحاجات».
سابعاً: إنهُ نظيٌر لمســائل ذكرها الفقهاء وحكموا فيها بالتحريم ألنها تحتوي على إنقاذ لنفٍس 

بقتل أخرى وهذا ال يجوز، ومن هذه المسائل:
أ ـ  جاء في (تكملة البحر الرائق، 205/8): «امرأة حامل اعترض الولد في بطنها وال يمكن 
ِإال بقطعه أرباعاً، ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت فإن كان الولد ميتاً في 
البطن فال بأس به وإن كان حيــاً ال يجوز؛ ألن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في 

الشرع».
قلت: قوله إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشــرع، دليل لمــا نحن فيه فنزع األجهزة 

من األول المؤدي إلَى موته لوضعها على اآلخر من قبيل قتل نفس إلحياء نفس أخرى.
ويجاب: بأن هذه المســألة مختلٌف فيها. فقد قال بعض العلماء بالجــواز ألن حياة األم متيقنة 

فهي أعظم حرمًة وحياة الجنين متوهمة.
ب ـ  وقال العز بن عبد الســالم الســلمي (ت 660هـ) في (قواعد األحكام، ص 82): إذا اغتلم 
بحيث علم ركبان الســفينة أنهم ال يخلصون ِإال بتغريق بعض الركبان لتخف بهم الســفينة 
فال يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة وال بغير قرعة ألنهم مستوون في العصمة وقتل 
من ال ذنب له محرم، ولو كان في الســفينة مال أو حيوان محتــرم لوجب إلقاء المال ثم 
الحيوان المحترم؛ ألن المفسدة في فوات األموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة 

في فوات أرواح الناس».
ومن المؤيدات لرفع األجهزة عن المريض الميئوس من شــفائه لوضعها على من تدرك حياته 

ما يأتي.
أوًال: عمــًال بقاعدة «إذا تعارضت مفســدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتــكاب أخفهما(1)»، فإذا 

نظرنا إلَى تعارض المصالح والمفاسد فيكون من يرجى شفاؤه أولى باستخدام األجهزة الطبية.

1 ـ ذكرها السيوطي، ص 87. إرشاد الفحول، ص 2762.  (1)
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ويجاب: بأن ذلك معارض بقاعدة «درء المفاســد مقدم علــى جلب المصالح»، ومعارض كذلك 
بأن األول أســبق باســتخدام هذه األجهزة فهــو أولى بغض النظــر عن حالة اآلخــر، ولعل تعارض 

المصالح والمفاسد وارتكاب أخفهما إذا لم تكن هناك أقدمية أما وقد وجدت فال تعارض.
ثانياً: إننا مخيرون لتساوي المصالح قال العز بن عبد السالم: «إذا تساوت المصالح مع تعذر 
الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير بين المتساوين ولذلك أمثلة: أحدها إذا رأينا صائًال يصول على 

نفسين من المسلمين متساويين وعجزنا عن الدفع عنهما فإنا نتخير».
والجواب: أن هذا صحيح فيما لو تســاوت المصالــح مع تعذر الجمع لكنها في مســألتنا غير 

متساوية والجمع متعذر.
ثالثاً: إن الترجيح ال بد منه ما دام الجمــع غير ممكن، ومصلحة الثاني أعظــم فتقدم؛ ألَنها 
تتمثل في إنقــاذ حياته بإذن اهللا بينما مصلحة األَول ال تتجاوز حــال ميئوٍس منه، فاإلبقاء على تلك 
الحياة إبقاءٌ لحياٍة شبيهٍة بالموت. قال الشوكاني: «ومن شروط الترجيح التي ال بد من اعتبارها أن 
ال يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلــك تعين المصير إليه ولم يجز المصير 

إلَى الترجيح».
وهنا في مســألتنا يترجح لنا إنقاذ من يمكن إنقاذه إذ ترك األجهــزة على األول الميئوس من 

شفائه محاولة إلنقاذ من ال يمكن إنقاذه على حساب من يمكن إنقاذه.
فمصلحة األول من بقاء األجهزة ال تتجاوز حال ميئوس منه بحســب كالم أهل الخبرة ومصلحة 
ـ . يقول ابن القيم في (مفتاح  الثاني منها الشــفاء من مرض من الممكن تداركه ـ بإذن اهللا تعالى 
 دار الســعادة، ص 347): » الشــريعة اإلســالمية مبناها على تحصيل المصالح بحسب اإلمكان وأن
ال يفوت منها شــيء فإن أمكن تحصيلها كلهــا حصلت. وإن تزاحمت ولم يمكــن تحصيل بعضها إال 

بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلباً للشارع».
والجواب إنّ القول بأنّه يقدم أكملها وأهمها وأشــدها طلباً للشارع، فهذا هو عين الدعوى وأصل 

منشأ الخالف فأي المريضين في مسألتنا أشد طلباً للشارع؟
رابعاً: اســتفادة المتأخر من األجهــزة معلومة واســتفادة األول منها مظنونة، ومــن المعلوم أن 
تقديــم ما هو معلــوم على ما هو مظنــون أولى. يقول الغزالــي في (المســتصفى، 400/2 - 401): 
«وكذلك علة مركبة مــن وصفين أحدهما ضروري واآلخر نظري أو أحدهما معلوم واآلخر مظنون إذا 
ا تطرق  عارضها ما هو ضــروري الوصفين أو معلوم الوصفين؛ ألن ما علم مجمــوع وصفيه أولى ِمـم

الشك أو الظن بحكم العلة».
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والجواب: أننا نســلم أن اســتفادة المتأخر من تلك األجهزة معلومة لكن عارضها معارض 
قوي وهــو اإلقدام على إلحاق الضــرر باآلخرين، فلو كانت المصلحتان تخصان شــخصاً واحدًا 
لحصــل الترجيح. ومنه تقديم ما هــو معلوم على ما هو مظنون، لكــن الحاصل أن كل مصلحة 
تخص شــخصاً غير الشــخص اآلخر، وهنا يقال: إن هذه من حقوق اآلدمييــن وهي مبنية على 

المشاحة.

خامســـاً: إذا نظرنا إلَى مصلحــة المريض المتأخر مــن األجهزة فإذا بهــا ظاهرة مع أن 
السابق قد ال يستفيد منها سوى بقاء حاله على ما كانت عليه، فرفع األجهزة عنه ووضعها على 
المريض المتأخــر أولى؛ ألن ما ال يدرك كلــه ال يترك جله، وهذا شــبيه بقولهم: ما ال يمكن 
تحصيل مصلحته ِإال بإفســاد بعضه َكقطع اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السالمة، 
وإن كان فســادًا لها ِلما فيه مــن تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفــظ الروح. لكن هذا غير 
مســلم على إطالقه وإنما هو في ما إذا كانت المصلحة والمفسدة متعلقة بشخص واحد أما إذا 

اختلفا فلكل حقه.

سادساً: إن تقديم المتأخر شبيٌه بمسائل ذكرها الفقهاء ومنها:
أ ـ رمي الكفار ولو تترسوا بِمسلمين:

فإن قتل المسلم أو التســبب فيه ال يجوز، ومع ذلك فقد أجاز الفقهاء رمي الكفار ولو تترسوا 
بمســلمين أي تســتروا بهم وجعلوهم كالترس(1)، فقد قال الجمهور: ِإنهُ ال يجوز فيها قتل المسلمين 
قصــدًا، ولكنهم أجــازوا رمي الكفار في هــذه الحال ولــو أدى ذلك إلَى موت مــن تترس بهم من 
المســلمين، لكن يقصد الكفار. َوِإنَما أجازوا ذلك رعاية لمصلحة اإلسالم في الجهاد؛ فيقاس على 

ذلك رفع األجهزة لوضعها على مريض أو مرضى آخرين أحوج لها.
ونوقش بأن هذا تغليب لمصلحة جيش المســلمين وحرصاً على مصلحة أعم فهو من باب تقديم 
المصلحــة العامة علــى المصلحة الخاصة، ثُــم ِإنهُ ضرورة فيكــون عند الخوف مــن ظهور الكفار 

ولنصرة اإلسالم والمسلمين.
أما في موضوع مســألتنا فليس هناك مصلحة أعم من مصلحة، َوِإنَما األصل في المسلمين أَنهُم 

مستوون في العصمة ووجوب المحافظة على الحياة.

المبسوط، 64/10. وتحفة الفقهاء 295/3. وبدائع الصنائع، 100/7. وبداية المجتهد، 385/1. والشرح الكبير على متن خليل،   (1)
178/2. وحاشية الدســوقي، 178/2. واألم، 287/4. وروضة الطالبين، 146/10. ومنهاج الطالبين، 137. والمغني، 141/13. 
 ^ ] \ [ Z Y  ﴿ :وفتاوى ابن تيمية، 546/28. واإلنصاف، 129/4. وأما من منع فاســتدل بقوله تعالى

̀ ﴾ [الفتح: 25].  _
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ب ـ شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد ترجى حياته.
شــقّ بطن المــرأة الميتة إلخــراج ولدهــا الحّي فيــه انتهاٌك لحرمــة الميــت ومخالفة لقول 
الرسول ژ : «كسر عظم الميت ككسره حياً»(1)، لكن ذلك ـ أعني شقّ بطنها ـ فيه اإلبقاء على حياة 

الحمل المعصوم.
فعدم شــقّ بطنها فيه تكريٌم للميت والمحافظة على حرمته، لكن يترتب على ذلك القضاء على 

حياة الحمل وفيه مخالفة لألدلة الدالة على ذلك.
وقد نشــأ من هذا التعارض اختالف بين الفقهاء، فمنهم من منع شق بطنها رعايًة لمصلحة 
تكريمها، ورأى أَنهَا ال تهــان لمصلحة غيرها، مع احتمال أن الحمل قد ال يخرج حياً. ومنهم من 
أجاز أو أوجب شــقّ بطنهــا إذا لم يمكن إخراج الولــد حياً إال بذلك إيثــارًا لجانب الحي على 

جانب الميت(2).
وفي ما يلي نذكر نصوص بعض الفقهاء في ذلك:

فمما قاله علماء الحنفية: قال عبد العزيز البخاري (ت 730هـ) في (كشــف األسرار عن أصول 
البزدوي)(3): «إذا خاف تلف النفس أو العضو جاز له الترخص بالمحرم صيانة للنفس أو العضو عن 
التلف». وقال الطوري (عبد القادر بن عثمان، ت 1030هـ) في (تكملة البحر الرائق عن النوادر)(4): 
«امرأة حامــل اعترض الولد في بطنها وال يمكن إال بقطعه أرباعاً ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه 
من الموت فــإن كان الولد ميتاً في البطن فال بأس به، وإن كان حيــاً ال يجوز ألن إحياء نفس بقتل 
نفس أخرى لم يرد في الشرع…امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنها فإن كان أكبر رأيه أنه 

حي يشق بطنها؛ ألن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت فاألحياء أولى».
وقال ابن نجيم (زين العابدين بن إبراهيم، ت 970هـ) في (األشــباه والنظائر)(5): «ومنها جواز 
شــق بطن الميتة إلخراج الولد إذا كانت ترجى حياته وقد أمر به أبو حنيفة 5 فعاش الولد كما 

أخرجه النســائي في ســننه، كتاب الجنائز، النهي عن كســر عظام الميت، 516/1 (1616) عن عائشة. وأخرجه أبو داود في   (1)
ســننه، كتــاب الجنائز، باب: في الحفار يجــد العظم هل يتنكب ذلك المــكان؟ 231/2 (3207). وأخرجــه اإلمام أحمد في 

المسند: 58/6، 168 - 169، 200، 64).
انظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي، 397/4. وتكملة البحر الرائق، 205/8. واألشباه والنظائر البن نجيم، 88. والدر المختار   (2)
شــرح تنوير األبصار مع حاشية الدســوقي، 192/6. والتاج واإلكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل، 254/2. والشرح الكبير 
للدردير، 429/1. وحاشية الدســوقي على الشرح الكبير، 429/1. والتنبيه للشــيرازي، 52. والمهذب، 138/1. والمجموع 101/5. 

وروضة الطالبين، 140/2. ومختصر الخرقي والمغني، 497/3. واإلنصاف 556/2. وانظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، 27/2.
كشف األسرار عن أصول البزدوي، 297/4.  (3)

تكملة البحر الرائق، 205/8.  (4)
األشباه والنظائر البن نجيم، 88.  (5)
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في الملتقط، قالوا بخالف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه ال يشــق بطنه؛ ألن حرمة اآلدمي أعظم من 
د بن علي،  حرمة المال وسوى الشافعية بينهما في جواز الشــق». وقال الحصكفي (عالء الدين محم
ت 1088هـ) في الدر المختار(1) تعليقاً على كالم ابن نجيم: «قلت: وقد قدمنا في الجنائز عن الفتح 

إنه يشق أيضاً بال خالف، وفي تنوير البصائر أنه األصح فليحفظ».
ونوقــش بأن من أجاز ذلك نظر إلَى أن رعاية عصمة الــدم آكد من حرمة الميت حيث إن 
االعتداء على الميت بقطع رقبته أو عضٍو من أعضائه مثًال ال يوجب قصاصاً، َوِإنَما تعمده يوجب 
التعزير بخالف قتل الحي فــإن فيه وجوب القصاص أو الدية في الجملــة. فالتعارض هنا بين 
حرمة الحي والميت، ثُم إن حياة الجنين هنا متوقفة على شــق بطــن الميتة، وهذا بخالف ما 

نحن فيه.

ج ـ أكل المضطر لحم اآلدمي الميت إذا لم يجد غيره.
إذا خاف اإلنسان على نفســه الهالك من الجوع ولم يجد إال إنســاناً حياً معصوماً لم يبح له 
 ه مثلة فال يجوز له أن يبقي نفســه بإتالف غيره؛ ألنقتله إجماعاً(2) وال قطع عضٍو من أعضائه؛ ألن
الضرر ال يزال بضرٍر مثله وال أكثر منه(3)، وهذا ال خالف فيه. َوِإنَما الخالف فيما لو وجد المضطر 
آدمياً ميتاً هل يجــوز له أكله؟ من نظر إلَــى األدلة الصحيحة الدالة على حرمة المســلم ومن في 
حكمه، وأنــه يجب تكريمه حياً وميتاً قال: ال يباح للمضطر أن يــأكل منه حياً وال من جثته ميتاً ولو 

لم يجد غيره، ولو أدى ذلك إلَى هالكه.
ومن أجاز األكل نظر إلَى األدلة الصحيحة الدالة على أنه يجب على اإلنســان أن يحافظ على 
ـهُ قد أبيح له أن يــأكل عند الضرورة مــن المحرمات عليه حال الضــرورة من ميتة  حياته حتى إنـ
وســواها، بل قد صرح بعضهــم بأنه يجب عليــه أن يأكل من ذلك إذا خشــي الهــالك، فإن امتنع 
المضطر عن التناول ومات أثم إال إن كان جاهًال ألنه قادر على إحياء نفسه بما أحله اهللا له فلزمه 
أكله كما لــو كان معه طعام حالل(4)، وألن ترك تناول الميتة ونحوهــا حتى يموت يعتبر قتًال للنفس 

وإلقاء بها إلَى التهلكة ألن الكف عن التناول فعل منسوب لإلنسان(5).
ـهُ ال يجوز األكل من اآلدمي  وإليك بعض نصوصهم في هذه المســألة: الظاهر عند الحنفية أَنـ

الدر المختار شرح تنوير األبصار مع حاشية ابن عابدين، 192/6.  (1)
المبسوط، 48/24. حاشية الدسوقي، 2/ 136. نهاية المحتج، 23/8. مطالب أولي النهى، 6/ 323.  (2)

الضرر ال يزال بضرر مثله، وال أكثر منه باألولى، إذًا يشــترط بأن يــزال الضرر بال إضرار بالغير إن أمكن وإال فبأخف منه،   (3)
انظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام، 30، مادة (25).

المغني والشرح الكبير، 74/11.  (4)
انظر: أحكام األطعمة في الشريعة اإلسالمية.  (5)
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د بــن أحمد بن ســهل، ت 483هـ) في (المبســوط)(1): «أال ترى أن  لكرامته. قال السرخســي (محم
المضطــر كما ال يباح له قتل اإلنســان ليأكل من لحمــه ال يباح له قطع عضو مــن أعضائه». وفي 
د أمين بن عابدين، ت 1252هـ): «خــاف الموت جوعاً ومع رفيقه طعام  حاشــية ابن عابدين(2) (محم
أخذ بالقيمة منه قدر ما يســد جوعه، وكذا بأخذ قدر ما يدفع العطش، فإن امتنع قاتله بال ســالح، 
فإن خاف الرفيق الموت جوعاً أو عطشاً ترك له البعض، وإن قال له آخر: اقطع يدي وكلها ال يحل؛ 

ألن لحم اإلنسان ال يباح في االضطرار لكرامته».
ونوقش بأن المســألة مثار خالف بين الفقهاء حيث منع بعضهم األكل للمضطر ترجيحاً لحرمة 
الميت، وأجاز ذلك آخرون إذا لم يجد غيرها إيثارًا لحق الحي على حق الميت(3). ثم إن من أجازه 
قيده بأن يكون عند الضرورة لســد الرمق للحي وحفظاً لحياته مع ما فيــه من رعايٍة لعصمة الدم 

وأنها آكد من رعاية حرمة الميت، وهذا مخالٌف لمسألتنا.

د ـ ومن المسائل القرعة(4) إللقاء أحد ركبان السفينة إذا تعرضوا للغرق: استعمال القرعة في 
إلقاء أحد ركاب الســفينة إذا خشي عليها العطب لم نظفر على نصوص كافية عن الفقهاء في نفس 
المســألة(5)، وهي محتملة للجواز والمنــع؛ فمن أجاز ذلك قال: إن مصلحــة الجماعة أولى، واألخذ 
بأخّف المفســدتين أســلم، ونجاة الجميع مطلوبة. وإذا لم يمكن نجاة الكلّ فعلى األقلّ نفعل السبب 

لنجاة البعض، وال يحصل ذلك ِإال عن طريق القرعة لتساوي الجميع في العصمة.

المبســوط، 48/24. وحاشية ابن عابدين، 338/6. وحاشية الدســوقي، 136/2. والتاج واإلكليل لمختصر خليل بهامش مواهب   (1)
الجليل، 254/2. والشرح الصغير بهامش بلغة الســالك، 323/1. والشرح الكبير بحاشية الدسوقي، 429/1. ونهاية المحتاج، 
23/8. والمجموع، 44/9. وروضة الطالبين، 284/3. وفتح الوهاب بشــرح منهج الطالب للشــيخ أبي يحيى زكريا األنصاري، 

193/2. ومطالب أولي النهى، 323/6. والمغني والشرح الكبير، 74/11.
حاشية ابن عابدين 383/6.  (2)

والمغنــي 338/13. واإلنصاف 376/10. ومعونة أولي النهى شــرح المنتهى البن النجــار، 613/8. وانظر: أحكام األطعمة في   (3)
الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد اهللا الطريقي..

القرعة: الســهم والنصيب، وهي لتطييب القلوب وإزاحة الميل. والفقهــاء قد اختلفوا في القرعة، فقال بعضهم: ال تجوز ألنها   (4)
ا وقفت بهم  على ذلك ما قصه اهللا لنا فــي قصة يونس لَـم ا َيُدل قماٌر وميســر وجوازها منســوخ، وقال الجمهور: تجوز. َوِمـم
السفينة فقالوا: ما يمنعها أن تجري ِإال علة بها، وما علتها إال ذو ذنب، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس ‰، قال تعالى: 
﴿ i h g f ﴾. وكــذا ما قصه اهللا لنــا في المقترعين على كفالة مريم 7. وقد عمــل بها النِبّي ژ فكان 
يقرع بين نســائه كما في الصحيحين من حديث عائشة #. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين في قصة الذي أعتق ستة 
َمملوكيــن، ولم يكن له مــالٌ غيرهم فأقرع بينهم رســول اهللا ژ . والراجح ما قال به الجمهور من مشــروعية القرعة بدليل 

نة كما سبق. الكتاب والس
انظــر: فتح الباري 294/5. والطرق الحكيمة، البن القيم، 354. وتكملــة فتح القدير، 363/8. وأحكام القرآن، البن العربي،   (5)

1623/4. والجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 126/15. وأبحاث هيئة كبار العلماء، 38/2. قواعد األحكام 82/1.
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ومن قال بالمنع قال: إنّ ركاب الســفينة مســتوون في العصمة ومحافظــة كلّ منهم على حياته 
واجبة، فليس لهم إلقاء البعض، َوِإنَما عليهم الصبر؛ ألن مصلحة إنقاذ الباقين جزئية ال كلية. فمن 
نظر إلَى األخذ بأخف المفســدتين أجــاز، ومن نظر إلَى وجوب المحافظة علــى الحياة منع، وكأنه 
يقول إن موتهم جميعاً ال فعل لهم فيه، وأما إلقاء بعضهم في اليم فهو بفعلهم فال يجوز مباشــرته؛ 
ألن موت من ألقي في اليم يكون بمباشرة من نفسه أو من اآلخرين وهذا ال يجوز. قال ابن العربي: 
االقتراع على إلقاء اآلدمي في البحر ال يجوز فكيف المســلم، َوِإنَمــا كان ذلك في يونس وفي زمانه 
ا خرجت القرعة،  مقدمًة لتحقيق برهانه وزيادًة في إيمانه، ثم إنهم لم يرموه بل رمى هو بنفسه لَـم

فإنه ال يجوز لمن كان عاصياً أن ُيقتل وال يرمى به في النار والبحر.
وقال العز بن عبد الســالم في قواعد األحــكام: «إذا اغتلم بحيــث علم ركبان الســفينة أَنهُم 
ال يخلصــون ِإال بتغريق بعــض الركبان لتخف بهم الســفينة، فال يجوز إلقاء أحــد منهم في البحر 
بقرعة وال بغير قرعة؛ ألَنهُم مســتوون في العصمة، وقتل من ال ذنب له محرم، ولو كان في السفينة 
مال أو حيوان محتــرم لوجب إلقاء المــال ثُم الحيوان المحترم؛ ألَن المفســدة فــي فوات األموال 

والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس».
وأجيب: بأن المسألة مختلٌف فيها كما ســبق، ثُم ِإنهَا ال تشبه مسألتنا من جميع الجوانب؛ فقد 
يقال إن من ألقي في البحر قليل فنجاة األكثر مطلوبة، لكن من قال بجواز اإللقاء لم يشترط عددًا 
ن بقي في السفينة هل يقول بعدم الجواز أو يقول:  معيناً إللقائه فلو كان من ألقي في البحر أكثر ِمم
إن نجاة البعض أهون من موت الجميع؟ ثم إن االســتدالل بقصة يونس ‰ لو صح فهو اســتداللٌ 

بشرع من قبلنا، وقد ورد من شرعنا ما يخالفه وهو من االعتداء على النفس ال من اإليثار.
الترجيح: الراجح ترك األجهزة على األَول؛ ألَن األصل في المسلمين أَنهُم مستوون في العصمة، 
ووجوب المحافظة على الحياة، ومن هنا فال يقدم أحدهم على اآلخر ِإال بسبب، وكون انتفاع الثاني 
أكبر من األَول فهذا من المرجحات لكن مع االســتواء وهو غير متحقق هنا، فإن األَول يترجح جانبه 
بالســبق، ثُم إن في رفــع األجهزة عنه ارتكاٌب لمحظــور وارتكاب المحظور أعظــم حرمًة من ترك 

المأمور، والقاعدة تقول: درء المفسدة مقدٌم على جلب المصلحة.
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جراحة التجميل هي: جراحة تجري لتحسين منظر جزٍء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته 
إذا ما طرأ عليه نقٌص أو تلف أو تشوه. وتنقسم إلَى نوعين:

1 ـ جراحة التجميل الحاجية.
2 ـ جراحة التجميل التحسينية.
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1 ـ جراحة التجميل الحاجية: وهي التــي يراد بها إزالة عيب ســواء كان في صورة نقٍص أو 
تلٍف، أو تشــوه فهو ضروري أو حاجي بالنســبة لدواعيــه الموجبة لفعله، وتجميلي بالنســبة آلثاره 

ونتائجه. وتنقسم العيوب التي يراد عالجها إلَى قسمين:
القسم األَول: عيوٌب ناشئة في الجسم من سبٍب فيه ال من سبٍب خارٍج عنه فيشمل ذلك ضربين 

من العيوب وهما:
العيوب الخلقية التي ولد بها اإلنســان، ومن أمثلتها: الشــق في الشــفة العليا، والتصاق أ ـ  

أصابع اليدين والرجلين، وانسداد فتحة الشرج.
العيوب الناشــئة من اآلفات المرضية التي تصيب الجســم، ومن أمثلتها: انحســار اللثة ب ـ  

بسبب االلتهابات المختلفة، وعيوب صيوان األذن الناشئة عن الزهري والجذام والسل.
القســـم الثاني: عيوب مكتســبة طارئة: وهي العيوب الناشئة بســبٍب من خارج الجسم كما في 
العيوب والتشوهات الناشــئة من الحوادث والحروق، ومن أمثلتها: كســور الوجه الشديدة التي تقع 
بسبب حوادث السير، وتشــوه الجلد بســبب الحروق واآلالت القاطعة، والتصاق أصابع الكف بسبب 

الحروق.

2 ـ جراحة التجميل التحسينية: وهي: جراحة تحسين المظهر وتجديد الشباب.
وتنقسم إلَى نوعين: عمليات الشكل، وعمليات التشبيب.

حكم الجراحة التجميلية:
1 ـ حكم الجراحة التجميلية الحاجية: هذا النوع من الجراحة جائز ِلما يلي:

ا قطع أنفه، وهذا دليٌل على جواز مثل هذا  ـ  1 ِبّي ژ لَـمخذ أنفاً بأمر النإن أحد الصحابة ات
النوع من الجراحة؛ فقد روى عبد الرحٰمن بن طرفة أن جّده عرفجة بن أســعد «قطع أنفه 

يوم الكالب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ژ فاتخذ أنفا من ذهب»(1).
إن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلَى إزالته والقاعدة تقول: «الحاجة  ـ  2

تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة».
قياساً على غيره من الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في ُكلّ. ـ  3

ونوقشت هذه األدلة بأنها معارضة للنهي عن تغيير خلق اهللا.

سنن أبي داود، كتاب أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط األسنان بالذهب، الحديث 4232، 92/4.  (1)
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والجواب من وجوه: أ ـ أَنهُ إذا وجدت الحاجة الموجبة للتغيير فيستثنى ذلك من التحريم. قال 
النووي 5: «وأما قوله المتفلجات للحســن فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحســن، وفيه إشارة إلَى أن 
الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعالج أو عيب في السن ونحوه فال بأس»(1)، 

فإذا كان إلزالة تشويٍه فيجوز، وأما لزيادة الحسن والجمال فال.

الحكم الشرعي للجراحة التحسينية:
م لألدلة التالية: هذا النوع من الجراحة محر

إنهُ تغيير لخلــق اهللا عبثاً بال دوافع ضرورية وال حاجية، وهو محرم. قال تعالى حكايًة عن  ـ  1
إبليس لعنه اهللا في معرض الذم: ﴿  § ¨ © ª ﴾ [النساء: 119].

لحديث عبد اهللا بن مسعود ƒ قال: سمعت رســول اهللا ژ يلعن المتنمصات والمتفلجات  ـ  2
للحســن الالتي يغيرن خلق اهللا(2). فالحديث دل على لعن من فعل هذه األشياء وعلل ذلك 
بتغيير الخلقة وفــي رواية: «والمتفلجات للحســن المغيرات خلــق اهللا»(3) فجمع بين تغيير 

الخلقة وطلب الحسن، وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية.
قياساً على الوشم والوشر والنمص بجامع التغيير في كلّ طلباً للحسن. ـ  3
إنها تحتوي في عدٍد من صورها على الغش والتدليس وهو محرم شرعاً، ففيها إعادة صورة  ـ  4

الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده وذلك يؤدي لغش األزواج والزوجات.
إن هذه الجراحة ال تخلو من محظورات ومنها قيام الرجال بمهمة الجراحة للنســاء األجنبيات  ـ  5

وكشف العورة بال حاجة، ومنها تخدير المريض وهو محرم إال عند الحاجة وال حاجة هنا وقد 
يترتب عليها ترك الطهارة لفترٍة من الزمن بسبب تغطية العضو الذي أجريت له العملية.

إنها ال تخلو من األضرار والمضاعفات النفسية والجســدية فقد ورد في الموسوعة الطبية  ـ  6
ما نصــه: «ولكنها تكون اختيارية حين تجري لمجرد تغييــر مالمح بالوجه ال يرضى عنها 
صاحبها. وفي هذه الحالة يجب إمعان التفكير قبل إجرائها واستشارة أخصائي ماهر يقدر 

مدى التحسن المنشود، فكثيرًا ما تنتهي هذه العمليات إلَى عقبى غير محمودة(4)».

شرح صحيح مسلم للنووي، 107/13.  (1)
رواه البخاري، 199/3. ومســلم، 339/3. والنمص: نتف الشــعر، والفلج: الفرجة بين الثنايا والرباعيات من األســنان، تفعله   (2)
العجوز تشبهاً بصغار البنات. والوشم: تقريح الجلد وغرزه باإلبرة وحشوه بالنيل أو الكحل أو دخان الشحم وغيره من السواد. 

شرح صحيح مسلم للنووي، 106/14، 107. والمغرب للمطرزي، 239/2، 330.
رواه أحمد، 417/1.  (3)

الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من األطباء، 455/3.  (4)
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ويقول بعض األطباء عــن جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما (هنــاك اتجاه علمي بأن مضاعفات 
إجراء هذه العملية كثيرة لدرجة أن إجراءها ال ينصح به).
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الَبكارة (بالفتح): هي الجلدة التي على ُقُبل المرأة، وتســمى عذرة أيضاً، والعذراء: هي المرأة 
التي لم تفتّض، والبكر: هي التي لم يمســها رجل، ويقال للرجل بكر إذا لم يقرب النســاء، ومنه 
حديث: «البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة». والبكارة ـ كسائر أجزاء الجسد ـ معرضة أن تصاب 
بتلف كلي أو جزئي نتيجة حادث مقصود أو غير مقصود، بسبب آفة سماوية أو بسبب تصرف إنساني، 
وقد يكون هذا التصرف في ذاته معصية وقد ال يكون. وقد نشــأت أعــراف وتقاليد اجتماعية تعطي 
كثيرا من األهمية واالعتبار لوجود هذا الغشــاء في الفتاة البكر، وتجعلــه دليًال على عفتها، وتجعل 
َتمّزقه قبل الزواج عنواناً على فســادها، ويترتــب على ذلك من ردود فعل عند الــزوج وأهل الفتاة 
والناس ما يتراوح بين مجرد الظنون والشــكوك، وبين تدمير األسرة الناشئة، وإيقاع األذى في تلك 

الفتاة المتهمة.
ورتق البكارة: إصالحها وإعادتها إلَى وضعها الســابق قبل التمزق أو إلَى وضع قريب منه، وهو 
عمل األطباء المتخصصين. وال شــك في أن رتق البكارة مســألة مســتجدة، لــم يتناولها نص من 
النصوص الشرعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يتعرض الفقهاء لبيان حكمها لعدم تصورهم 
 إمكان حدوثها في عصرهم، وليس لها مثيل في عهد التشــريع حتى يمكن قياسها عليه. فلم يبق ِإال
النظر في روح الشــرع ومقاصده وقواعده العامة، والمصالح والمفاســد التي يمكن أن تترتب على 

هذا التصرف.
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المطلب األول: المصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها:
إذا نظرنا إلَى هذا التصّرف من حيث آثاره آخذين في عين االعتبار ما أشرنا إليه من األعراف 
الناشــئة التي يترتب على اكتشــاف تمزق البكارة كثيرًا من المؤاخذات وردود الفعل، وجدناه مظنة 

لتحقيق طائفة من المصالح المعتبرة في الشرع، أهمها:
أ ـ مصلحة الســـتر: فإن هذا العمل الذي يقوم به الطبيب فيه معنى الستر على الفتاة، مهما 
كان ســبب َتمزق بكارتها، حيث يخفى من أمرها ما لو اكتشف لترتب عليه كثير من األذى. والستر 
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ال يقتصر على مجرد االمتناع عن التبليغ فهذا ســتر بالموقف الســلبي، وقيام الطبيب برتق البكارة 
ســتر بموقف إيجابي، وكالهما يبتغي به درء الفضيحة والمؤاخذة عن المستور. وهذا المعنى ال يتّم 
في حق الفتــاة البكر ِإال بالنوع الثاني، والنــوع األَول ال ينفعها في تحقيق تلــك الغاية، في ظل ما 
ذكرناه من العادات، وإن كان ينفع غيرها كالرجل والثيب، وســيأتي زيادة إيضاح لهذا في المبحث 
ة نصوص من السنة المشرفة.  الثاني ـ إن شاء اهللا تعالى ـ والستر مقصد شــرعي عظيم قررته عد
ومنها قول الرســول ژ : «ال يستر عبد عبداً في الدنيا ِإال ســـتره اهللا يوم القيامة»، وقوله: «ال 
يرى مؤمن من أخيه عورة فيســـترها عليه ِإال أدخله اهللا بها في اْلـَجنة»، وقوله: «من ستر عورة 
فكأنما استحيا موؤودة في قبرها»، وقوله لهزال ـ الرجل الذي عرف أمر ماعز عندما زنى ـ: «لو 

سترته بثوبك كان خيرا لك».
ب ـ ويترتب على تحقيق مصلحة الستر مصلحة أخرى: وهي حماية بعض األسر التي ستتكون 
في المستقبل من بعض عوامل االنهيار، فإذا امتنع الطبيب عن إصالح ما فسد من البكارة وتزوجت 
الفتاة، وعرف الزوج أمرها كان ذلك مظنة القضاء على هذه األســرة الوليدة في مهدهها، أو على 
األقل إضعافها بالشــك وفقدانها الثقة بين طرفيها، وال شك أن إيجاد األسرة المتماسكة بالثقة بين 

طرفيها مقصد شرعي.
ج ـ الوقاية من سوء الظن: فإن قيام الطبيب بهذا العمل يساعد على إشاعة حسن الظن بين 
الناس، ويســّد باباً لو ظل مفتوحاً الحتمل أن يدخل منه ســوء الظنّ إلَى النفوس، والخوض في ما 
حــرم اهللا تعالى وحذر مجتمع اإليمــان منه تحذيرًا شــديدًا، وقد يترّتب على ذلــك ظلم الفتيات 
البريئات. وإشاعة حســن الظنّ بين المؤمنين مقصد شرعي معتبر، فقد قال عز وجل: ﴿  ! " 
# $ % & ' ) ( * +, - . / 0 1 2 ﴾ [الحجرات: 12]. ويقول 
أيضاً: ﴿ I H G F E D C B ﴾ [النور: 12]. ويقول الرســول ژ : «إياكم 
والظن فإنه أكذب الحديث... ». عن عبد اهللا بن عمر ƒ ما قال: رأيت النِبّي ژ يطوف بالكعبة 
ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك! مـــا أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده َلحرمة 

المؤمن أعظم عند اهللا تعالى حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به ِإال خيراً».
د ـ تحقيق العدالة والمســـاواة بين الرجل والمرأة: وذلك أن الرجل مهما فعل من الفاحشــة 
ال يترتب على فعله أي اثر مادي في جســده، وال يثور حوله أي شــك ما لم يثبت عليه ذلك بوسائل 
اإلثبات الشــرعية، في الوقــت الذي صارت فيــه المرأة البكر تؤخــذ اجتماعياً وعرفيــاً على زوال 
بكارتها، حتى وإن لم يقم أي دليل معترف به في الشــرع على ارتكابها الفاحشة. كذلك فإن المرأة 
المتزوجة أو التي ســبق لها الزواج، كاألرملة والمطلقة ال تتعرض لمثل تلــك المؤاخذة االجتماعية 
والعرفية مهما ارتكبت من الفاحشة ما دامت البينات الشرعية قاصرة عن إثبات ما ارتكبت. وال شك 
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في أن تحقيق العدالة بين الناس أمام القانون اإلســالمي مقصد شرعي، ِإال ما ثبت استثناؤه بدليل 
شــرعي معتبر، وليس في الشــرع وال في ما قرره الفقهاء ما َيُدل على زيادة الوسائل التي تثبت بها 

جريمة الزنا في حقّ الفتاة البكر.
كيفية إثبات الزنى: لذلك فإننا نجد إجماعا من الفقهاء على أن الزنى ال يثبت ِبمجرد اكتشاف 
زوال بكارة المرأة لتعدد أســباب هذا الزوال، فإن لم يقترن باعتراف أو شهادة أو حمل لم يكن فيه 

أية داللة على ارتكاب الفاحشة، وال يترتب عليه أية عقوبة.
والتســاوي في وســائل اإلثبات في جريمة الزنا بين الرجل والمرأة: ويرى الفقهاء التساوي في 
وســائل اإلثبات في جريمة الزنى بين الرجل والمــرأة من حيث الجملة، ويــرى كثير منهم أن هذا 
التساوي ليس له اســتثناء، فال تثبت عندهم هذه الجريمة اال بشــهادة أربعة رجال عدول، أو إقرار 
بصر عليه صاحبه إلَى حين االنتهاء من إقامة الحّد عليه، واالســتدالل الوحيد الذي اختلفوا فيه هو 
داللة قرينة واحدة بالنســبة للمرأة، وهو الحبل الذي يظهر على امــرأة غير متزوجة، فرأى بعضهم 
االكتفاء به في إثبات الزنى على المرأة، إذا لم تثر شــبهة معتبرة حوله كإكراه واســتغاثة بالناس 
ونحــو ذلك. ورأى جمهورهــم أنّ هذه القرينة ليســت كافية في إثبات الفاحشــة مــا لم يصاحبها 
اعتراف أَو إقرار، وأما زوال البكارة فلم نجد أحدًا منهــم قال بإثبات الزنى به إذا لم يقترن بأدلة 

اإلثبات األخرى.
والمفروض في مجتمع يدين باإلســالم ويحكم قيمه وأخالقه وموازينه أن ال يتهم شخصا بأدلة 
أو قرائن ال يراها الشــرع وال يقيم لها وزنا، وهذا هو التحكيم االجتماعي لشرع اهللا تعالى، وينبغي 
أن يكون مكمًال للتحكيم القانوني والقضائي لذلك الشرع ومتناسقا معه، وال يكون الحكم بشرع اهللا 
كامال إال بذلك، أي بجعل األعــراف والتقاليد والمؤاخذات االجتماعية على أي تصرف تبعاً للمناهج 
والمؤاخذات الشــرعية التي تتمثل فيما يصدره القضاء وينفذه السلطان من األحكام. فإذا ما قامت 
أعراف وتقاليد اجتماعية مغايرة للقانون اإلسالمي كان ذلك انحرافاً في المجتمع، وينبغي تصحيحه 
بالتوعية اإلســالمية من جهة، وعدم ترتيب أية آثار شــرعية عليه من جهة أخــرى، ومن جهة ثالثة 
تنبغي حماية المتضررين مــن هذا االنحراف االجتماعي، الذين يؤاخــذون بما لم يؤاخذهم به اهللا 
تعالى، في الدنيا على األقل، ويتحملون من المضايقات بســببه ما لم يحملهم الشــرع. إن الشريعة 
ـ كما تقــدم ـ ال ترتب على المرأة التي يظهر تمــزق بكارتها أية عقوبة فــي الدنيا، إذا لم يقترن 
ذلك باعتراف منها أو شــهادة عدول أربعــة عليها، ومع ذلك فإن طائفة مــن مجتمعاتنا تعاقب هذه 
تها أحياناً ما يعاقب به الشــرع امرأة بكرًا ثبت عليها الزنى بالوسائل  المرأة بعقوبات تفوق في شــد
الشرعية، فتكون سبباً في تدمير حياتها الزوجية أحياناً، وقد يصل األمر في بعض المجتمعات إزهاق 
روحها، فتكون هذه المجتمعات بذلك قد نصبت نفسها قاضياً ظالماً يحكم بما لم يأذن به اهللا 8 ، 
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وبناء على قرائن ال يعترف بها شــرعه الحنيف. وإذا كان من الصعب ـ في كثير من األحيان ـ تغيير 
هذه التقاليد، فال أقل من حماية المرأة من هذا العسف االجتماعي بإخفاء القرينة التي لم يعتبرها 

الشرع عن أولئك الذين يبنون عليها أحكامهم الظالمة.
هـ ـ إن قيام الطبيب المســلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية (في داللتها على الفاحشة) له أثر 
ا األثر التربوي العام  ق بالفتاة نفســها: األثر التربوي العام: َفأَمتربوي عام في المجتمع وخاص يتعل
فبيانه أن المعصية إذا اخفيت انحصر ضررها في نطــاق ضيق جدا، وقد يقتصر على فاعلها إن لم 
ا إذا شــاعت بين الناس وتناقلتها األخبار فإن أثرها  يتب عنها، فإن تاب عنها محي أثرها تماما، أم
ات ازداد ذلك  ات ومــر الســيئ يزداد، وتتناقص هيبــة الناس من اإلقــدام عليها، فإن تكــررت مر
التناقص إلَى أن يضمر الحس االجتماعي بآثارها الســيئة، فإذا وصل األمر إلَى هذا الحد صار من 
الهين على أفراد المجتمع اإلقدام على هذه المعصيــة، ولقد قيل في األثر: «إن المعصية إذا خفيت 
لم تضــّر ِإال صاحبها، فإذا أعلنت ولم تنكر أضــّرت بالعامة». ولعل هــذا المعنى بعض من حكمة 
الســتر الذي حث عليه اإلســالم ـ كما تقدم ـ ولعله حكمة من حكم التشدد في إثبات فاحشة الزنا 
ودرئها عن المتهم بأدنى شــبهة، وحكمة من حكم العقاب الجســيم الذي شرعه اإلسالم لمن رمى 
الناس بها بغير دليل معتبر. فإن من مقاصد هذه التعاليم واألحكام الشــرعية ضرب الحصار حول 
المعاصي والفواحش التي لم تثبت باألســلوب الشــرعي في اإلثبات، ولم تعرض على القضاء حتى 
ال تتســرب روائحها الخبيثة إلَى الناس، فتثير ردود فعلهم في بادئ األمر، فإذا كثرت وطغت اعتادوا 
عليها وصارت أمرًا غير مســتنكر وال مستقبح، وال يسوغ في اإلســالم إعالن المعاصي وفّك الحصار 
الذي ضربه حولها بتلك التعاليم إال لســبب وحيد هو أن تعرض على القضاء وتثبت أمامه بالوسائل 
المشــروعة، وعندئذ يوفى العاصــي عقوبته على مرأى من الناس ومســمع منهــم، إذ يصبح إعالن 
العقوبة عندئذ وســيلة إلبقاء المعصية الثابتــة المعلنة في حيز دائرة االســتنكار من نفوس الناس. 
والطبيب عندما ال يقوم بالســتر على الفتاة بطمس عالمة ســيتخذها الزوج في المستقبل ومن بعده 
الناس دليال على الفاحشة، مع أَنها في الحقيقة وفي الشرع ليست كذلك، إنما يحقق ذلك المقصد 
الشــرعي ويعرقــل تطبيعاً غير مقصــود لتقبل المعاصــي على المــدى الطويل قد يقــع فيه الحّس 

االجتماعي.
األثر التربوي الخاص: بالفتاة نفســها ذلك أن الطبيب برتقه بكارتها ِإنَما يشجعها على التوبة 
وييســر أمرها عليها، على فرض وقوعها في المعصيــة، ويثبتها على العفاف الــذي كانت عليه على 
ا إحجامه عن ذلك وإيصاد الباب أمام الفتاة في  فرض أن تمزق بكارتها لم يكن بسبب معصية. َوأَم
إزالة أثر يحاسب عليه المجتمع أشّد الحساب، فإن لم يكن إيمانها باهللا تعالى واليوم اآلخر راسخا 
فإنها قد تندفع برّد فعل معاكس إلَى هاوية الرذيلة، وارتكاب الفاحشــة مرات ومرات وبخاصة أَنها 
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مة التي ترضي المجتمع وتقنعه بالعفة واالســتقامة بعد أن فقدتها بســبب  ال تخشــى من زوال العال
ال يد لهــا فيه أو بغلطة غلطتهــا، وهذا في الوقت الذي ســتمنع فيه عن الــزواج وترفض الخطاب 
بأعــذار تختلقهــا، ويكون في ذلك ضياعها وتوظيفها وســيلة فســاد وإفســاد في المجتمــع، مع أن 

استصالحها كان ُممكناً لو أن الطبيب استجاب الستغاثتها من أول األمر.

المطلب الثاني: المفاسد التي يعتبر الرتق مظنة لها:
1 ـ الغش والخداع: الذي يتبــادر إلَى الذهن في أول األمر أن قيــام الطبيب برتق بكارة فتاة 
عمل فيه تمويه وخداع لمن يريد الزواج بهذه الفتاة في المستقبل، حيث يحجب عنه عالمة قد تكون 
أثرًا من آثار سلوك شــائن وقعت فيه تلك الفتاة، لو عرفه منها قبل الزواج لَـما تزوجها، ولو عرفه 
ا استمر معها في الحياة الزوجية، احتياطاً لنسله، وخوفاً من أن تدخل عليه من  عند الدخول بها لَـم
األوالد مــن ليس من صلبه. وبخاصــة أن اهللا تعالى قد وجــه المؤمنين في كتابه الكريــم إلَى أَنه 
 O N M L K J I H ﴿ : 8 ال ينكح الزانية أو المشركة إال زان أو مشرك، فقال
Z Y X W VU T S R Q P ﴾ [النــور: 3]. وقد نقل عــن بعض العلماء أن الزاني 
إذا تزوج عفيفة، وأن الزانية إذا تزوجها عفيف فرق بينهما عمًال بظاهر اآلية. والطبيب برتقه غشاء 
البكارة قد يكون ســبباً في اســتمرار الزواج في زواج ال يشجع الشرع على اســتمراره بحسب الفهم 

السابق لآلية الكريمة.

2 ـ تفويت اْلـَحّق في الفســـخ عند اشـــتراط العذرية: ومن جهة أخرى فإن بعض الفقهاء قد 
ذهبوا إلَــى أن للزوج اْلـَحقّ في فســخ الزواج إذا كان قد اشــترط على الزوجة أَنهــا عذراء فتبين 
خالف ذلــك، فيكون الطبيب بعمله قد فوت على مثل هذا الزوج حقه في الفســخ، وغشــه في ذلك 

حيث أوهمه بالعذرية المصطنعة أن شرطه متحقق في الفتاة التي تزوجها.

3 ـ تشجيع الفاحشـــة: كذلك قد يتبادر إلَى الذهن أن رتق الطبيب لغشاء البكارة يؤّدي إلَى 
تشــجيع فاحشــة الزنى في المجتمع، وذلــك أَنه بهــذا العمل يزيل كثيــرا من التهيب والشــعور 
بالمســؤولية الذي ينتاب عادة أية فتاة تحدثها نفســها بارتكاب هذه الفاحشة، فإنها إذا علمت أن 
فعلتها ســوف تترك آثارًا في جسمها يرتب عليها المجتمع عقوبات قاســية، وإن استطاعت أن تفلت 
من العقوبة الشرعية المفروضة على مثل هذه الجريمة، إذا علمت ذلك، وأحست بمخاطر المستقبل 
المنتظــر على فرض وقوعها في الزنى أحجمت عنه إيثارًا للســالمة في الدنيــا على األقل. أما إذا 
علمت أن بإمكانها التخلص من آثار جريمتها، بإصالح ما أفســدته تلك الجريمة، تناقص إحساسها 
بالمخاطر المستبلية، وشــجعها ذلك على اإلقدام على المعصية، وهذا يتنافى مع روح الشريعة في 
مكافحة الزنى، وســّد جميع األبواب التي توصل إليه بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، فكان تشريع 
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حّد الزنى واألمر بســتر العورات، والنهي عن خلوة الرجل بالمرأة، والنظر إليها وسفرها من غير 
محرم، وغير ذلك.

4 ـ كشـــف العورة: وذلك أن فرج المرأة وما حوله عورة مغلظة عنــد جميع الفقهاء، وال يجوز 
النظر إليه وال لمسه لغير الزوج، سواء أكان الناظر رجًال أم امرأة، والرتق يقتضي النظر واللمس 
قطعاً. وكشــف العورة، وبخاصة المغلظة منها ال يحل ِإال لضرورة أو حاجة، والطب لم يكتشف بعد 
أية فائدة صحية للبكارة، فالحاجة المقتضية لحل الكشــف غير متوفــرة، اللهم ِإال إذا حدث نزيف 

نتيجة تمزق البكارة.

:»fÉãdG  åëÑªdG

:É¡æ«H áfRGƒªdGh ¥õªàdG  ÜÉÑ°SCG  ≈ndEG  ô¶ædÉH ó°SÉØªdGh ídÉ°üªdG ∂∏J ähÉØJ ¿É«H

تلك هي المفاســد والمصالح التي يعتبر الرتق مظنة لها بصورة عامة، ولكن مدى تحققها في 
الواقع يختلف باختالف األســباب التي يمكن أن تؤدي إلَى فساد غشاء البكارة. ولمعرفة ذلك يمكن 

تصنيف هذه األسباب إلَى ثالثة أصناف:
األَول: أسباب ـ غير وطء النكاح ـ ال تعتبر في ذاتها معاصي.

الثاني: ارتكاب فاحشة الزنى من دون إكراه.
الثالث: وطء النكاح وما يلتحق به.

ونبحث المصالح والمفاسد التي يحتمل أن تترتب على رتق البكارة المتمزقة بكلّ سبب من هذه 
األسباب في ثالثة مطالب:

المطلب األَول: الصنف األول:
وهي األسباب التي ال تعتبر في ذاتها معاصي، وال يترتب عليها إثم أخروي، بل قد تكون أسباباً 
للمغفــرة وحط الخطايــا؛ ألنها حوادث وآفــات ومصائب تصيب الفتــاة فتؤدي إلَى تمــزق بكارتها، 
كالســقطة والصدمة، والحمل الثقيل وطول العنوســة، وكثرة دم الحيض والخطأ في بعض العمليات 
التي يكون الغشــاء محّال لها، ونحو ذلك. ويلتحق بذلك االغتصاب الذي قــد يقع على الفتاة، وإن 
كانت بالغة راشدة، َفِإنهَا ال حيلة لها في ما يصيبها نتيجة هذا اإلكراه. وكذلك الزنى الذي قد َتقع 
فيــه نائمة أو جاريــة صغيرة بناء علــى مخادعة أو غير ذلك، فإن المســؤولية فــي الدنيا واآلخرة 
مرفوعة عن الصغار مهما ارتكبوا من معاٍص، وعن المكرهين على فعلها، حيث قال رســول اهللا ژ : 
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«رفع القلم عن ثالث: عن الصبّي حتى يعقل، وعن النائم حتى يســـتيقظ، وعن المجنون حتى 
يفيق»، وقال: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

أ ـ مصالح رتق هذا الصنف: إنّ إصالح َتمزق البكارة الناشئ عن هذا النوع من األسباب 
مظنة لتحقيق جميع ما تقدم من المصالح في المبحــث األول بصورة كاملة؛ ألن الفتيات اللواتي 
يقعن في مثل هذه األســباب أحق بالنظر والرعاية والمســاعدة، وهن معــذورات عند اهللا تعالى 
وعند الناس، فالســتر مثًال إذا كان أمرًا مندوباً بالنســبة لمن وقعن في الفاحشــة بالفعل، لما 
تقدم من النصوص الشرعية، فألن يكون كذلك بالنســبة لهذا الصنف من الفتيات أولى بكثير، 
إذا لم يقعن في فاحشــة أصًال، أو لم يكن لهن اختيار عند الوقوع فيها، والتستر عليهن يحميهن 

من مؤاخذات ظالمة.
ا مصلحة حســن الظن فإن تصــّرف الطبيب مع هذا الصنف من  1 ـ مصلحة حسن الظن: َوأَم
الفتيات بإزالة أثر الحادث الذي يتعرضن له يســهم إلَى حــد كبير في تحقيق هذه المصلحة، حتى 

َيمحو بتصرفه هذا مبررًا وهمياً قد يدفع أفراد المجتمع ـ لو بقي ـ إلَى سوء الظن ببعض بناته.
2 ـ مصلحة درء المفاســـد: وهو من جهة أخرى يشــجع هذا الصنف من الفتيات على مواصلة 
االســتقامة، ويســّد باباً قد ينفذ منه الشيطان إلَى نفوسهن لو لم يســتجب إلَى ما طلبن من العون 

والمساعدة.
3 ـ مصلحة حماية األســـرة: ومن جهة رابعــة يحتمل أن يكون تصرف الطبيب هذا ســببا في 
إنقاذ المجتمع، وكذلك األزواج الذين قد يرتبطون بهذا الصنف من الفتيات من ردود فعل تجاههن 

ليس لها أي مبرر، ومن ظلم لهن كانوا سيقعون فيه لو وقف الطبيب موقفاً سلبياً.

ا مفاســد الرتق لهذا الصنف فهي ضئيلة إذا ما قيست  ب ـ مفاسد الرتق لهذا الصنف: َوأَم
بتلك المصالح، وبيان ذلك في ما يلي:

1 ـ غّش الزوج: إنّ النوع األّول من المفاســد التي ســبق ذكرها، وهو غش الزوج وخداعه غير 
موجود في هذا التصــرف؛ ألن الغش ِإنَما هو إخفاء عيب أو نقص في المحل بحيث يبدو أمام طالبه 
خالياً من هذا العيب، فيترتــب عليه اإلضرار بذلك الطالب، فإذا كانــت الفتاة قد تمزقت بكارتها 
بسبب ال يعّد معصية، وال عيبا في عرف الشارع وال في عرف الناس، ثُم قام الطبيب بإصالح ذلك 
الخلل لم يكن بذلك غاّشــاً للزوج؛ ألن العيب فــي الفتاة إما أن يكون خلقياً وإمــا أن يكون خلقياً، 
والفتــاة التي َتمّزقت بكارتها بحادث أو رغماً عنها ليس فيهــا أّي عيب خلقي، وإنما حدث فيها عيب 
طفيف في الجســد فإذا أصلح الطبيب، وأعاده إلَى ســابق خلقته فإن ذلك إظهــار للحقيقة، ووضع 
لألمــر في نصابه، وليس فــي فعله إخفاء عيب كان موجــودًا في الفتاة، بل حقيقتــه منع الوقوع في 
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الوهم وســوء الظنّ، حيث إن إحجامه عن رتق البكارة ســيؤدي إلَى اتهام الفتــاة بما لم تقع فيه، 
وتعريــض الزوج والناس إلَى الوقوع في اإلثم بســبب هذا االتهام. وفعله هذا ال يقل في اســتجالب 
األجر عن الفتاة من مفاسد معنوية كثيرة تفوق ما يترتب على الجرح العادي أو تمزق غشاء آخر من 

أغشية الجسم اآلدمي.
ومن الناحية الفقهية فإنّ الفقهــاء يكادون يتفقون على أن فوات وصــف العذرية ال يعتبر عيبا 
يستوجب فسخ عقد النكاح إذا لم يشترطه الزوج بصراحة. وبناء على ذلك فإنّ الطبيب برتقه بكارة 

الفتاة، ال يكون قد فوت على من سيتزوجها حقه في الفسخ.
إذا اشــترط البكارة فكانت الفتاة خالف ذلك: أما إذا اشــترط الخاطب أن تكون الفتاة بكرا، 
فبانت ثيبا، وكان ســبب ثيوبتها ما تقّدم ذكره من وثبة أو حــدة حيض أو تعنيس أو حمل ثقيل، لم 
يكــن للزوج حقّ الرّد عند جمهور الفقهاء؛ ألن البكر عندهم هي التي لم توطأ في عقد نكاح. وهذه 
الفتاة التي زالــت بكارتها بغير وطء في نكاح يصدق عليها أَنها بكــر، وبالتالي ال يكون الطبيب قد 

فوت حقّا للزوج، وإن اشترط البكارة عند الزواج.
عند اشــتراط العذرية ثُم كان األمر خالف ذلك: نعم ذهب بعض الفقهاء إلى أَن للزوج فســخ 
العقد إذا اشــترط أن تكون عذراء، وهو أخّص من شــرط البكارة، إذ يعني علــى التحديد أن يكون 
غشــاء البكارة موجودًا، قالوا: ألن وصف العذرية وصف مرغوب فيه عند الناس، فإذا اشترطه أخذ 
باالعتبــار وترتب على تخلفه ثبوت الخيــار للزوج في الرد وعدمه، مثل بقيــة األوصاف التي يرغب 
فيها الناس فإن كانت َمحلّ اشــتراط لم تتحقّق ثبت الخيار، كما لو اشترط أن تكون بيضاء فبانت 
سوداء، أو اشترط أن تكون كبيرة أو صغيرة، أو ضعيفة السمع أو البصر، فإذا هي خالف ما شرط، 

وهذا قول بعض الفقهاء.
ورأى آخرون عدم ثبوت الخيار للزوج مهما اشترط، إذا لم يتبين فيها عيب من العيوب المحددة 

التي تستوجب الخيار من غير اشتراط.
وهذه الحالة المحددة التي أعطى فيها بعض الفقهاء للزوج حق الرجعة ال تنقض ما ذكر من أن 
رتق الطبيب لبكارة َتمزقت بســبب ليس فيه معصية ال يضيع حقا ألحد، وليس فيه أي نوع من الغّش؛ 
ألن فعله هذا ليس فيه تدليس على الزوج، حيث لم يفت عليه الوصف الذي اشترطه، وإنما كان سبباً 
في تحقيق هذا الوصف في الوقت الذي لم يســتر برتقــه البكارة على عمل مشــين أو معصية كانت 
الفتاة قد ارتكبتها، وهو في ذلك كالطبيب الذي تأتيه فتاة فاقدة السمع أو البصر، فيجري لها عملية 
 م لخطبتها شــخص، ويشــترط أن تكون مبصرة أو سميعة، ثُم يتقد تعيد إليها ســمعها أو بصرها، ثُم

اء، فليس له أن يفسخ الزواج بناء على ذلك. هَا كانت في وقت ما عمياء أو صميتبين له أَن
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2 ـ تشجيع الفاحشة: ال شك أن قيام الطبيب بإصالح غشاء البكارة الذي تمزق بهذا الصنف 
من األســباب ال يترتب عليه أي معنى من معاني التشجيع على فعل الفاحشة، إذ المفترض أن الفتاة 
لم تقع في فاحشة أصال، لو لم تعص ربها 4 بما وقع عليها رغما عنها. وامتناع الطبيب عن الرتق 
ليس فيه أي معنى من معاني الزجر عن الوقوع في فاحشــة الزنى؛ ألن الزجر ال يتأتى ِإال بالنسبة 
للعصاة. وقد عرفنا ذلك من تجاوز الشرع عن المكرهين والمضطرين والمخطئين، حيث رفع عنهم 
المسؤولية والعقاب، ِلما فيه من الظلم أوالً، ولعدم جدواه ثانياً. بل إن هذه المفسدة، وهي تشجيع 
الفاحشــة، قد تكون أثرا المتناع األطباء عن الرتق، كما أشرنا إليه فيما سبق؛ ألن الفتاة التي تجد 
نفســها وقد زال دليل عذريتها وأغلقت األبواب أمام إعادته، في مجتمعات تؤخذ على ذلك، ســتكون 
أقرب إلَى مطاوعة الشــيطان والوقوع في الفاحشة، في زمن انتشــرت فيه الوسائل الكفيلة بالوقاية 
من القرينة األكثر داللة على تلك الفاحشة وهي الحمل، مع مالحظة ما ركب في ابن آدم وبناته من 
الغريزة الجنســية، التي الحظها الشارع في تشــجيع الزواج. وهذه الفتاة تخشــى من األقدام على 

االتصال المحرم الذي ُيمكن ببعض االحتياط أن يكون مستورًا.

ا مفسدة كشف العورة والنظر إليها فال شك في وجودها في الرتق مهما  3 ـ كشف العورة: َوأَم
كان سبب التمزق.

رأي الفقهاء في كشف العورة: غير أن الفقهاء أجازوا كشفها والنظر إليها إذا وجدت حاجة أو 
مصلحة راجحة أو ترتب على الكشــف دفع مفسدة أَعظم من مفســدته، يقول العز بن عبد السالم: 
متان على الناظر المنظور إليه، ِلما في ذلك من هتك  كشف العورات والنظر إليها مفســدتان محر»
نانه من مصالح الختان أو المداواة أو الشهادات على العيوب، أو النظر  األستار، ويجوزان ِلما يتضم
إلَى فرج الزانيين إلقامة حدود اهللا، إن كان الناظر أهًال للشــهادة بالزنــى وكمل العدد...». وبناء 
على ذلك وما دامت المصالح التي ســبق ذكرهــا قائمة، وما دام تمّزق البــكارة مظنة قوية لترّتب 
مفاسد تصف الفتاة والمجتمع، فإن الحاجة إلَى الكشف عن العورة في هذه المسألة جائز، وال تقلّ 

عن تلك الحاجات التي ذكرها الفقهاء واعتبروها مبررات لكشف العورات والنظر إليها.

نتيجة الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الصنف: بعد ذلك التجليل لما يترتب على قيام 
الطبيب بإصالح بكارة تمزقت بغير معصية من مصالح ومفاســد يتبين أن كفة المصالح التي يحققها 
ذلك التصرف راجحة رجحاناً كبيرًا. وأمام هذا التحليل يغلــب على الظن إمكان القول بجواز ذلك، 
واســتحباب الســتر على الفتاة برتق بكارتها، ولوال أن ما ذكر من المفاســد المترتبة على االحجام 
محتملة وليســت مؤكدة الوقوع لكان القول بالوجوب ُممكناً؛ ألن دفع المفســدة التي يغلب على الظنّ 
وقوعها، إذا تعين على أحد كان واجباً شــرعيّاً عليه. هذا وال يكفي في الســتر على هذا الصنف من 
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د  ذلك مجر ؛ فإنالفتيات أن يقف الطبيب من حالتهن موقفاً ســلبياً بأن يحفظ سّرهن وال يبلغ عنهن
تأجيل ِلما يستلصق بهن من الفضيحة، وما سيحيق بهن من اآلثار السيئة. وكذلك ال يكفي في الستر 
ر لهن شهادة طبية بسبب التمزق من دون إصالح الغشاء؛ لعدم فاعلية هذا  أن يحر ودفع األذى عنهن
اإلجراء في الواقع، وعــدم كفايته في إقناع زوج المســتقبل ببراءة زوجته، وعدم إقناع المتســامعين 
بذلك من الناس؛ فإن شــيطان الشــّك في قضايا العرض أقوى من أن يدفع ِبمثل هذا. وبذلك يتعين 
على الطبيب لدفع الشــر واألذى ـ إذا كان يغلب وقوعه في مجتمع من المجتمعات ـ أن يقوم بإصالح 
غشــاء البكارة في هذه الحاالت إذا كان ذلك بإمكانه، ويرجى له بذلك أن يكون مأجورا غير مأزور 

إن شاء اهللا تعالى، وال يقلّ أجره في هذا عن أجره في ما يقوم به من عالج للمرضى العاديين.

المطلب الثاني: الصنـف الثانـي
قد يكون ســبب تمزق البكارة زنى وقعت فيه الفتاة باختيارها: وهي بالغــة عاقلة: فما مدى ما 
تحقق من المفاســد والمصالح على إصالح الطبيب لهذا التمزق؟ غالب الظنّ أن اإلجابة على هذا 

السؤال تقتضي التمييز بين صورتين:
ـ األولى: أن تكون الفتاة قد ظهر زناها وعرف بين الناس كالبغي التي اشــتهرت بالفاحشــة: 

والتي صدر عليها حكم قضائي بالزنا.
ـ الثانية: أال تكون كذلــك: وإنما زنت مرة واحدة: ولم يفتضــح أمرها بين الناس: وال عرض 

على القضاء.
ونبحث هاتين الصورتين في الفرعين اآلتيين:

الفرع األَول: إصالح بكارة َتمزقت بسبب زنى ظهر أمره:
م  ما تقد في هذه الصورة ال يترتب شــيء من المصالح على رتق بكارة أمثــال تلك المرأة؛ ألن
ذكره من المصالح ودفع المفاسد المترتبة على الرتق مبناه في جملته على استتار أمر الفتاة وعدم 
افتضاحه؛ فإذا كان األمر مفتضحاً لم يكن الســتر عليها مجدياً، وال يكون لهذا اإلصالح أّي أثر في 
إشاعة حسن الظنّ بين الناس؛ ألن دوافع سوء الظنّ قد وجدت بشيوع أمر الفاحشة، وكذلك ال يكون 
لهذا الرتق أي أثر في منع ردود الفعل االجتماعية، ولوجود ســبب آخر إلثارة هذه الردود، والطبيب 
ال يقدر على إخفاء هذا السبب. وهكذا فإن رتق غشاء البكارة لهذا الصنف من النساء يخلو من أية 
مصالح: في الوقت الذي ال يخلو من المفاسد: والتي أقلها كشف العورة من دون مبرر يقتضي ذلك 
وبهذا النظر يتبين أن مفاســد الرتق لهذا الصنف من النساء هي الراجحة، والقول بتحريمه أقرب 
ره العلماء مــن أن العصاة الذين يندب  د هــذا ِبما قرإلَى روح الشــرع من القول بجوازه. وقد يتأي
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ر منهم المعصية، ولم تعرف عنهم: وأما الذين تكررت  هم هم أولئك الذين لم تتكرالســتر في حق
معصيتهم فاألولى اإلخبار عنهم وعدم سترهم.

رأي العلماء فيمن عــرف بين الناس بالزنى: كما قد يتأيد بما قالــه بعض العلماء من أن (من 
كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفســوق معلناً به: فتزوج إلَى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم 
الخيــار في البقاء معــه أو فراقه، وذلك كعيب مــن العيوب)؛ واحتج بقول الرســول ژ : «ال ينكح 
الزاني المجلود ِإال مثله». وإنما ذكر المجلود الشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين 
ا من لم يشــتهر بالفســق فال. هذا والتحق بهــذا الصنف من كان أمرهــا معروضا على  غيره؛ َفأَم
القضــاء، وإن لم يصدر بعد حكم قضائي يدينها بالزنى؛ ألن وجود البــكارة غير ُممزقة يعتبر تدرأ 
العقاب عن المرأة عند جمهور الفقهاء، وإن شــهد عليها أربعة رجال عدول؛ ففي هذه الحالة ُيمكن 

أن يتخذ الرتق وسيلة لتكذيب الشهود أو التشكيك في شهادتهم بغير حق: فال يجوز.

الفرع الثاني: إصالح بكارة تمزقت بسبب زنى لم يظهر أمره.
المصالح المترتبة علــى رتق هذا الصنف: في هذه الصورة: حيث ال يكــون زنى الفتاة معروفا 
بين النــاس: ولم يصدر عليه به حكم قضائي فإن معظم ما ذكر فــي أول هذا البحث من المصالح 
التي تترتب على رتق البكارة مرجو تحققه: وذلك أن الســتر الذي حث عليه اإلســالم محله عندما 
يكون العصاة مســتترين غير مجاهريــن كأمثال هذه الفتاة. فإن وضع فــي موضعه ترتبت عليه تلك 
المصالح: واإلحجام عن العود إلى الفاحشة ومظنة إلشاعة حسن الظن بين المؤمنين: والوقاية من 
ســوء الظن بهم: والحيلولة دون ردود الفعل االجتماعية التي أشير إليها في المبحث األول: وتحقيق 
العدالة أمام قانون وسائل اإلثبات الشــرعي: بين أصناف النساء من جهة وبينهن وبين الرجال من 

جهة أخرى، وغير ذلك.
ولكن ما مدى تحقق ما ذكر من مفاسد لهذا الصنف؟

1 ـ غش الزوج: قد يظن ألول وهلة أن الرتق في هذه الصورة ســيؤدي إلَى غش من ســيتزوج 
 االطمئنان إلَى براءة الزوجة من الفاحشــة أمر مقصــود للزوج، وطمس ما َيُدل الفتاة وخداعه؛ ألَن

على عكس هذه البراءة يفوت عليه ذلك المقصود، ويخفي عنه حقيقة عروسه.
مناقشة هذه المفسدة: وقد يبدو هذا أمرًا ظاهرًا غير أن قدرًا من النظر يكشف عدم صحة 
هذا الظاهر في الواقع، ويبين أن فعل الطبيب بالنســبة لهذه الفتــاة الزانية برتق بكارتها ليس 
فيه أي خداع من الناحية الشرعية لمن ســيتزوجها في المستقبل. نعم، ال جدال في أن طمس ما 
َيُدل على عيب من العيوب في شــيء ما يعتبر تغريرا لطالب هذا الشــيء، إذا كان ذلك الطمس 
ســبباً لخفاء العيب على ذلك الطالب. ولكن حققه عمل الطبيب ليس فيــه طمس ِلما َيُدل على 
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زنى الفتاة، إذ المقصود بالدليل المطموس هنا، والذي يكون في إخفائه تغرير، الدليل الشرعي 
وليس مجــرد القرائن واألدلــة التي تعارف عليها النــاس، بالرغم من إهدار الشــرع لها وعدم 
اعتبارها. والطبيب عندما يعيد غشــاء البكارة إلَى ما كان عليه ال يطمس دليال اعتبره الشــارع 
مفيدا لوقوع الزنى؛ ألَن غشــاء البكارة ال َيُدل عدم وجوده على زنــى المرأة بإجماع الفقهاء كما 
م. ولو أن الطبيب ترك الفتاة، ثُم تزوجت وليس لها بكارة، ما كان للزوج شــرعا أن يتهمها  تقد
 بالزنى، وال أن يردها. بل إن هذا ال ينبغي أن يعتبر مبررا للتطليق ـ بينه وبين اهللا تعالى ـ ؛ ألَن
مبناه على ظنّ ســيئ، وليــس على غلبة ظنّ؛ فإن هــذه ال تكون ِإال ثَمرة لقرينة شــرعية، وليس 
لمجرد قرينة عرفية لم يعترف بها الشرع، فالطبيب بالرتق لم يغرر بالزوج؛ ألَنهُ لم يحجب عنه 
دليال، أو قرينة يعتبرها الشــرع دالة على الزنى، ومفيدة للعلم أو غلبة الظن بارتكاب الفاحشة. 
وبهذا النظر يتبين أن مفســدة التغرير في فعل الطبيب برتق البكارة مفسدة موهومة، وال ينبغي 

أن يبنى عليها حكم بالتحريم.

ا المفســدة األخرى، وهي احتمال تشجيع الفاحشــة، بقيام األطباء  2 ـ تشـــجيع الفاحشة: َوأَم
بعمليات الرتق، فهي مفسدة موهومة أيضاً؛ ألَن هذا االحتمال مبناه على إبطال هذا التصّرف لفاعلية 
األثــر الزجري لردود الفعــل االجتماعية التي كونتها العــادات والتقاليد عند اكتشــاف فتاة ذهبت 
بكارتها من دون معرفة األســباب، وقد تقدم أن هذه الردود ليس لها مستند شرعي بالنسبة للفتاة 
المجهولة الحال، والتي لم يثبت عليها ِفعل الفاحشــة بدليل معتبر شــرعاً، ولم تكن بغيا مشهورة، 
وأنها عقوبات زائدة على العقوبات المشروعة، ومبنية على قرائن غير شرعية. وكونها مفيدة في بعض 
الحاالت ال يبررها؛ ألَن األثر الزجري للزيادة على العقوبات الشرعية أو على وسائل إثبات موجبات 
هذه العقوبات ال يبرر هذه الزيادة؛ فإن الزيادة على الحدود الشرعية مثًال يعطي أثرًا زجرياً أقوى، 
مة بإجماع الفقهاء، وإن التســاهل في إثبــات موجبات هذه الحدود قد يكون له  هَا محرومع ذلك َفِإن
أثر زجري أبلغ من التشــدد في إثباتها، ومع ذلك اختار الشــارع الطريق الثاني، وأهمل األَول ودرأ 
الحدود بالشــبهات. ولو كانت العــادات والتقاليد منطبقة َتمام االنطباق علــى الوضع الذي يتطلبه 
الشرع عند اكتشاف فتاة َتمزقت بكارتها، بحيث ال تكون ردود فعل لهذا االكتشاف، لما كان احتمال 

تشجيع الفاحشة واردًا على قيام األطباء بعمليات الرتق.
إشــكال ورّده: وقد يقول قائل: إن اهللا 8 قد وجهنا في كتابه الكريم إلَى وجوب الحيلولة دون 
 M L K J I H  ﴿ :ارتباط العفيفين والعفيفات بالزناة والمشــركين؛ فقال تبــارك وتعالى
Z Y X W VU T S R Q P O N ﴾ [النــور: 3]. يقــول ابن قيم الجوزية: 
ح اهللا 4 بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكح الزانية فهو إما زان أو مشرك، فإنه  فقد صر»
ا أن يلتزم حكمه ســبحانه ويعتقد وجوبه عليه أوال، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشــرك، وإن  ِإم
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ح بتحريمه فقــال: ﴿  Z Y X W ﴾. وال يخفى أن  صر اعتقد وجوبــه وخالفه فهو زان، ثُم
دعوى النســخ لآلية بقوله تعالــى: ﴿  ! " # ﴾ [النور: 32] من أســخف مــا يقال: وهو 
 l k  ﴿ :َما أباح نــكاح الحرائر واإلماء بشــرط اإلحصان، وهو العفــة، فقالســبحانه ِإن
[النســاء: 25]؛   ﴾ v u t s r q p o n m
َفِإنَما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها. وأيضاً: َفِإنهُ 4 قال: ﴿ » ¬ ® 
̄ ﴾ [النور: 26]، والخبيثات: الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن. وأيضاً: 
فمــن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مســتقر في فطــر الخلق، وهو عندهم غاية 
المســبة. وأيضاً: فإن البغي ال يؤمن أن تفســد على الرجل فراشــه، وتعلق عليــه أوالدًا من غيره، 
والتحريم يثبت من دون هذا». وقيام الطبيب برتق غشــاء البكارة المرأة زانية قد يؤّدي إلَى الوقوع 
ــره ابن القيم في ما سبق، وهو ارتباط رجل عفيف  في ما يتنافى مع هذا التوجيه الرباني الذي فس
ـهُ امتنع عن ذلك لكان بامتناعه أقرب إلَى  بامرأة زانية، وبقاؤه معها؛ ِلما يجد من عذريتها. ولو أَنـ
التزام هــذا التوجيه القرآنــي؛ لبقاء احتمال مفارقة الزوج لها إذا اكتشــف عــدم عذريتها، وبهذه 

المفارقة يكون النّص القرآني قد وضع موضع التنفيذ.

الجواب عن هذا القول من عدة وجوه:
الوجه األَول: زناها لم يثبت بدليل شــرعي، إذ إن معظم الفقهاء ال يــرون تطبيق هذا النّص 
على امرأة زانية بالفعل ولكن زناها لم يثبت بدليل شرعي معتبر من شهادة أو اعتراف أو حبل، وأن 
هذه المرأة ال يجوز أن تنعت بالزنى، ومن نعتها بذلك عد قاذفا واستحق الجلد ورّدت شهادته. ولو 
أن ثالثة شهدوا على امرأة بالزنى وكانوا أعدل الناس ولم يشهد عليها رابع لكان فرضا على الناس 
بمن فيهم الشــهود أن يعاملوها في الدنيا بأنها عفيفة، وأمرها إلَى اهللا 8 . وتمزق غشــاء البكارة 
ال يساوي في داللته على الزنى عشر معشــار رؤية أولئك العدول. وبناء على ذلك ال يوجد أي وجه 

لتطبيق النّص عليها في الحياة.
الوجه الثاني: االختــالف في تأويل اآليــة، وهو أن العلمــاء اختلفوا في تأويل اآلية الســابقة 
اختالفاً كثيرًا، وأكثرهم لــم يحملها على المتبادر منها، كما حملها ابــن القيم وبعض العلماء؛ فقد 

نقل الشوكاني والقرطبي للعلماء فيها خمسة أقوال:
إن اآلية منسوخة، فقد روى مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيّب قال: ﴿ L K J I H  ـ  1

Z Y X W VU T S R Q P O N M ﴾ نســخت هــذه اآليــة التــي 
اس:  بعدها ﴿ ! " # ﴾ حيث دخلت الزانية في أيامى المسلمين، قال أبو جعفر النح
وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولــون: إن من زنى بامرأة فلَه أن يتزوجها ولغيره 
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أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وســالم وجابر بن زيد(1) وعطاء وطــاوس ومالك بن أنس وأبي 
حنيفــة وأصحابه. وقال الشــافعي، القول فيها كما قال ســعيد بن المســيّب، إن شــاء اهللا هي 

منسوخة.

معنى النكاح هاهنا الوطء، والمراد أن الزاني ال يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده ِإال زانية  ـ  2
مثله أو مشركة ال تحرم الزنى.

إن اآلية على المثبت زناهما شــرعا، أن الزاني المجلود ال ينكح إال زانية مجلودة أو مشــركة،  ـ  3
وكذلك الزانية.

ا كسبته من الزنى،  ـ  4 إنها كانت في نسوة بغايا، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ِمـم
واحتج أهل هذا القول بما ورد أن اآلية نزلت في مرثد بن أبي مرثد، كان يحمل األسارى بمكة، 
وكان فيها يقال لها: «عناق»، وكانت صديقته، فجاء إلَى النبي ژ وســأله أن ينكحها، فنزلت 
ا الزانية المســلمة فإن العقد  اآلية، قالَ الخطابي، هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، َفأَم
عليه ال يفســخ. وقيل: ِإنهَا مخصوصة في رجل من المســلمين أيضاً استأذن رسول اهللا ژ في 
نكاح امرأة يقال لها: «أم مهزول» وكانت من بغايا الزانيات، وشــرط أن تنفق عليه، فأنزل اهللا 
تعالى هــذه اآلية. وقيل: ِإنهَا نزلت في أهل الصفة، وكانوا قوماً من المهاجرين، ولم يكن لهم 
في المدينة مساكن وال عشائر فنزلوا في صفة المســجد، وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق 
بالنهار، ويأوون إلَى صفة المســجد بالليل، وكان بالمدينة بغايــا متعالنات بالفجور، مخاصيب 
بالكســوة والطعام، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن، فيؤولوا إلَى مساكنهن، ويأكلوا من طعامهن 

وكسوتهن، فنزلت هذه اآلية صيانة لهم عن ذلك.

ال يجوز نكاح الزانية ِإال إذا تابت والعكس، أن اآلية محكمة غير منسوخة. وعند أصحاب هذا  ـ  5
القول، من زنى فســَد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فســد النــكاح بينها وبين 
زوجها. وقال قوم من هؤالء: ال ينفسخ العقد بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطالقها إذا زنت، ولو 
أمسكها أثم. وال يجوز التزوج بالزانية، وال من الزاني إذا لم يتوبا، فإن ظهرت التوبة منهما 

جاز النكاح.

هذا رأي نسبه الجصاص والقرطبي في أحكام القرآن ِإلَى اإلمام جابر بن زيد، ولم يصّح ذَِلك عنه عند جمهور اإلباضية؛ إذ   (1)
م  الحرام عنده يحّرم الحالل، وما حر نقل عنه يوســف بن خلفون في أجوبته (ص 35): أنّ ذلك حرام وال يحلّ بأّي حال؛ ألن
الحالل فالحرام أشــّد َتحريماً. وهو قول كثير من الصحابة كابن مسعود وعائشة والبراء وعلّي وأبي هريرة وجابر بن عبد اهللا، 

ومن التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي.. وغيرهم. (المراجع).
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خالصة هذه األقوال: فيتبين من هذه النقــول أن معظم الفقهاء ال يــرون َتحريم الزواج من 
ـه يحلّ النكاح من الزانية لمــن علم زناها إذا  الزانية، وأن نكاحهــا جائز. وذهب الحنابلة إلَى أَنـ

تحقق شرطان:
تها لتعلم براءة رحمها. ل: انقضاء عداألَو

الثاني: أن تتوب من الزنى باالستغفار والندم واإلقالع عن الذنب.
الوجه الثالث: إن حّث الشارع على الستر يشعر بأنه قد رجح مصالحه على تلك المفسدة على 
فرض احتمال وقوعها؛ ألَن من يســتر على الرجل الزاني أو على المرأة الزانيــة بكرًا كانت أو ثيباً 
يحول دون تطبيق ذلك الحكم الشرعي الذي أخذه بعض العلماء من اآلية السابقة، إذ بستره عليهم 
يحول دون معرفتهم، ويعــرض بذل بعض الناس العفيفين لالرتباط بهــم برباط الزوجية. ومع قيام 
هذا االحتمال ندب الشارع إلَى الســتر على العصاة، وبخاصة في باب العرض. وتأويل ذلك ال يعدو 

أحد معنيين:
األَول: إن الشارع قد رجح مصالح الستر على مصلحة ارتباط الزناة بالعفيفين كما ذكرنا.

ا  اآلية التي يفيد ظاهرها ذلك التحريم ِإم الثاني: إن الشــارع لم يحرم االرتباط بالزناة، وأن
ا أن تكون مؤولة، كما قال جمهور العلماء في ما سلف. أن تكون منسوخة، وإم

د الستر؛  إشكال ورّده: وقد يقول قائل، إن قيام الطبيب برتق غشــاء البكارة فعل زائد عن ُمجر
ألَن الستر يتحقق بأن يحجم الطبيب الذي تعرض عليه الفتاة التي َتمزقت بكارتها بسبب الزنى عن 

ها والتبليغ عنها، وال يقتضي أن يصلح عنها ما فسد من بكارتها. إفشاء سر
والجواب: عن هذا الســتر الذي حث عليه الشــارع جاء عاّماً شــامًال للموقف السلبي الذي 
يتخذه اإلنســان، وللموقف اإليجابي الذي يكون أكثر فاعلية. والســتر بالموقــف اإليجابي الذي 
يتخذه الطبيب تجاه الفتاة هو الذي يحقق ما ذكر من المصالح في أول هذا البحث. وستره لها 
بالموقف الســلبي ال يحقق شيئاً منها؛ ألَنهُ ســتر موقت إلَى حين، ثُم ينتهي مفعوله بالزواج من 
الفتاة واكتشــاف الزوج لحالها. على أن الموقــف اإليجابي الذي يتخذه الطبيــب بعملية الرتق 
تجاه فتاة زانية ال يزيد من حيث اآلثار العاجلة واآلجلة عن الموقف الســلبي الذي يتخذه شاهد 
زنى بإحجامه عن التبليغ عن رجل زان أو امــرأة زانية متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ذلك أن هذا 
ا  ة عالمة فيمن ارتكبوها، ِمـمَما يستر عن معصية لم يترك حدوثها أياألخير بستره على هؤالء ِإن
يجعل ســتره أبعد أثرًا من ســتر فتاة بكر وقعت في الزنى؛ ألَن المعصيــة تركت في هذه الفتاة 
د الستر بالموقف السلبي، وال بد لمحوها من فعل إيجابي يزيل ما أحدثه  عالمة ال َيمحوها مجر

الزنا من أثر.
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الوجه الرابع: زناها ال يعتبر عيباً مــن العيوب إذا َتابت، روى اإلمام مالك في الموطأ عن أبي 
الزبير المكي أن رجًال خطب إلَى رجل أخته، فذكر أَنهَا كانت أحدثت ـ أي زنت ـ فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب ƒ ، فضربه أو كاد يضربه، ثُم قال مالك وللخبر؟ وعن طارق بن شــهاب أن رجًال خطب 
إلَى رجل ابنة له، وكانت قد أحدثت، فجاء إلَى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت فيها؟ قال: 

ما رأيت ِإال خيرًا. قال: فزوجها وال تخبر.

وفي رواية أخرى: أَنهُ فجرت جارية فأقيم عليها الحّد، ثُم تابت وحسنت توبتها وحالتها، فكانت 
تخطب إلَى ابن عّمها، فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشــى ذلك 

عليها، فذكر أمرها لعمر؛ فقال له: زوجها كما تزوجوا صالحي فتياتكم.

وعن الشــعبي قال: جاء رجل إلَى عمر بن الخطاب فقال: يا أميــر المؤمنين، إني وأدت ابنة 
لي فــي الجاهليــة فأدركتها قبل أن تموت فاســتخرجتها، ثُم ِإنهَا أدركت اإلســالم معنا فحســن 
إسالمها، وإنّها أصابت حدا من حدود اإلسالم، فلم نفجأها ِإال وقد أخذت السكين تذبح نفسها، 
فاستنقذتها وقد جرحت نفســها فداويتها حتى برأ كلمها، فأقبلت إقباالً حسناً، وإنها خطبت إلّي، 
ث بهــا أهل األمصار،  أفأذكر مــا كان منها؟ فقال عمــر: هاه، لئن فعلــت ألعاقبنك عقوبة يتحد

أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.

وجه االســتدالل من هذه االخبــار: أَن هذه اإلخبار عــن عمر ƒ تدل على جــواز النكاح من 
الزانية وإن كان الزوج عفيفاً، وعلى أن زنى المرأة ال يعتبر عيباً من العيوب التي يجب على الوالي 
أن يخبر بها إذا تبعته توبة، ولو أن عمر كان يرى أن الزنى عيب في الفتاة يعطي زوجها اْلـَحقّ في 
ردها لما اتخذ الموقف مع األولياء، ولشجعهم على تصّرفهم باإلخبار عما علموا، ِلما في إخفائه من 
تضييع الحقوق على األزواج. يقول الباجي في شــرحه للخبر الســابق الذي رواه مالك في الموطأ: 
«إخبار الرجل عــن أخته إذا خطبت إليــه أَنهَا أحدثت، يريــد أَنهَا قد أصابها مــا يوجب عليه حّد 
الزنى. وروى نحوه في المدينة عن عيسى بن دينار، فأنكر ذلك عليه عمر بن الخطاب ƒ ، ولعلها 
كانــت أقلعت وتابت، ومن عاد إلَى مثل هذه الحال ال يحلّ ذكره بســوء، فإن اهللا تعالى يقبل التوبة 
عن عباده، ويعفو عن الســيئات، وال يلزم الولّي أن يخبر من حال وليته ِإال بما يلزم في ردها، وهي 

العيوب األربعة: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج».

ا مفسدة كشــف العورة والنظر إليها، فهذه موجودة في تصرف  3 ـ مفسدة كشـــف العورة: َوأَم
الطبيب بالرتق لهــذا الصنف أيضاً، ولكن ُيمكــن أن يقال فيها ما قيل في الصنــف األَول: من أنّ 

الحاجة إلَى دفع مفاسد التمزق تبرر تحمل هذه المفسدة.
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المطلب الثالث: الصنف الثالث
هو زوال البكارة بســبب وطء في عقد نكاح، ســواء أكانت المرأة مطلقــة أو أرملة. فمن زالت 
بكارتها بهذا السبب لم تكن لها أية مصلحة تبتغيها بالرتق؛ ألن زوال البكارة بالنسبة لهذا الصنف 
من النســاء ال يترتب عليه أية مفسدة ال في العرف وال في الشــرع، والرتق ِإنَما يراد لدفع مفاسد 
محتملة تترتب على التمزق، وقد تقّدم ذكرها. وإن كان الرتق في حق هذا الصنف من النساء خالياً 
من أية مصلحة، َفِإنهُ ال َيخلو عن بعض المفاسد المحرمة؛ إذ فيه على األقل كشف عورة المرأة من 

دون مبرر شرعي من ضرورة أو حاجة، فغالب الظنّ أَنهُ حرام، وال يصّح.
ا تقدم من المقابالت الســابقة بين ما  خالصة أحكام الرتق بالنظر إَلى أســـباب التمزق: ِمـم

يحققه الرتق من مصالح وما يؤدي إليه من مفاسد يتبين ما يأتي:
إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعًال ال يعتبر في الشرع معصية، وليس وطئاً في عقد نكاح  ـ  1

ينظر:
فإن غلب على الظنّ أن الفتاة ســتالقي عنتاً وظلماً بســبب األعراف والتقاليد السائدة كان  -

إجراء الرتق واجباً، ِلما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظنّ وقوعها، فإن المفسدة المتوقعة 
بغالبية الظنّ تعتبر في حكم الناجزة المحققة، فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت 

كالمفسدة الواقعة.
وإن لم يغلب ذلك على الظنّ كان إصالح الغشــاء مندوباً، ولكنه غيــر واجب، ِلما فيه من  -

دفع مفاســد محتملة، والذي يحّدد ما تقّدم طبيعة المجتمع الــذي تعيش فيه الفتاة وأعرافه 
وتقاليده.

إذا كان ســبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كان إجراء الرتق حراماً، فيحرم إجراؤه لمطلقة  ـ  2
أو أرملة؛ ألَن هذا فعــل ال مصلحة فيه. ومن باب أولى يحرم إجــراؤه ِلمتزّوجة؛ ألَنهُ لعب 

ولهو، وال يجوز للطبيب النظر إلَى عورة المرأة من دون ضرورة أو حاجة.
إذا كان ســبب التمزق زنى اشتهر بين الناس، سواء كان اشتهاره نتيجة ظهور حكم قضائي  ـ  3

على الفتاة بالزنى، أم كان نتيجة من الفتاة، وإعالنها لذلك واشتهارها بالبغاء، ففي هذه 
الحالة يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة، لعدم وجود المصلحة، ولعدم خلوّ فعله هذا 

من المفسدة.
إذا كان سبب التمزق زنى لم يشــتهر بين الناس بالمعنى السابق، كان الطبيب مخيّرًا في  ـ  4

إجراء عملية الرتق أو عدم إجرائها، وإجراؤها أولــى إذا كان ذلك بإمكانه؛ ألَن فعله هذا 
م، والستر على العصاة تتناوله أحكام عدة: من باب الستر كما تقد
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فقد يكون حراماً إذا ترتب عليه تضييع حقّ من حقــوق العباد، وهذا العمل ليس فيه تضييع  -
م، ِلما سبق تفصيله. ِلحق أحد كما قد يتوه

وقد يكون واجبا إذا ترتب على اإلظهار وقوع مفسدة أو معصية، كما لو كان الشخص وحيدا  -
عندمــا رأى حادثة الزنى، فإن لــم يقّر المتهم كان ذلــك منه قذفا. وعــدم قيام الطبيب 

بالرتق ال يوقعه في القذف.
ويكون الســتر مندوبا إذا تبين أن الذي وقع في المعصية قد ندم وتــاب ولم يكررها. فإذا  -

 م أن يكون الستر عليه جائزا، ِإال جهل حال العاصي من حيث التوبة وعدمها فمقتضى ما تقد
إذا قلنا بحمل أمر الناس على الصالح في مجتمع اإلســالم، وأن األصل فيهم عدم اإلصرار 

على الفسق، فيمكن القول عندئذ باستحبابه.

4 ـ قـرار بشأن تـحويل الذكر إَلى أنـثـى:
د صلى اهللا عليه  الحمد هللا وحده والصالة والســالم على من ال نبّي بعده ســيدنا ونبينــا محم

وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد؛
فإن مجلــس المجمع الفقهي اإلســالمي لرابطــة العالم اإلســالمي في دورته الحادية عشــرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم األحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلَى 
يوم األحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلَى أنثى 

والعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه تقرير ما يلي:

أوال: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته واألنثى التي كملت أعضاء أنوثتها ال يحل تحويل أحدهما 
م 4  هُ تغيير لخلق اهللا، وقد حرإلَى النوع اآلخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحقّ فاعلها العقوبة؛ ألَن
هذا التغيير بقوله مخبرا عن قول الشيطان: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [النساء: 119]. فقد جاء 
في صحيح مســلم عن ابــن مســعود أَنه قــال: «لعــن اهللا الواشــمات والمستوشــمات، والنامصات 
والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اهللا 8 »، ثُم قال: أال ألعن من لعن رسول اهللا ژ 

وهو في كتاب اهللا 8 ، يعني قوله: ﴿ w v u t s r q p ﴾ [الحشر: 7].

ثانياً: أما من اجتمع في أعضائه عالمات النساء والرجال فينظر فيه إلَى الغالب من حاله؛ فإن 
غلبت عليه الذكورة جاز عالجه طبيا ِبما يزيل االشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه عالمات األنوثة 
جاز عالجه طبيا بما يزيل االشتباه في أنوثته، سواء أكان العالج بالجراحة أو بالهرمونات؛ ألن هذا 
د وعلى  مرض والعالج يقصد به الشفاء منه وليس تغييرا لخلق اهللا 8 . وصلى اهللا على سيدنا محم

آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا والحمد هللا رب العالمين.
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5 ـ قرار بشأن إسقاط الجنيـن المشوه خلقـياً:
د صلى اهللا عليه  الحمد هللا وحده والصالة والســالم على من ال نبي بعده ســيدنا ونبينــا محم

وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد؛
فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثانية عشرة المنعقدة 
ِبمكة المكرمــة في الفترة من يوم الســبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبرايــر 1990م إلَى يوم 
الســبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من 
قبل هيئــة المجلس الموقرة، ومــن قبل أصحاب الســعادة األطباء المختصين الذيــن حضروا لهذا 

الغرض، قرر باألكثرية ما يلي،
بلوغ الحمِل مائة وعشرين يوماً: إذا كاَن الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً ال يجوز إسقاطه  ـ  1

ولو كان التشــخيص الطبي يفيد أَنهُ مشــوّه الخلقــة ِإال إذا ثبت بتقريــر لجنة طبية من 
األطبــاء الثقات المختصين أن بقــاء الحمل فيه خطر مؤّكد على حياة األم يجوز إســقاطه 

سواء كان مشوّها أم ال دفعا ألعظم الضررين.
عدم بلوغ الحمل مائة وعشــرين يوما: قبل مرور مائة وعشــرين يوما على الحمل إذا ثبت  ـ  2

وتأكد بتقريــر لجنة طبية من األطبــاء المختصين الثقــات، وبناء علــى الفحوص الفنية 
باألجهزة والوســائل المختبرة أنّ الجنين مشوه تشــويها خطيرا غير قابل للعالج، وأنّه إذا 
بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآالما عليه وعلى أهله؛ فعندئذ يجوز إسقاطه بناء 
على طلب الوالدين. والمجلس إذ يقّرر ذلــك يوصي األطباء والوالدين بتقوى اهللا والتثبت 

في هذا األمر. واهللا ولي التوفيق.

6 ـ قرار ثان بشأن إسقاط الجنين المشوه خلقياً: فتوى رقم 2484 في 1399/7/16هـ :
لعت اللجنة الدائمة للبحوث  الحمد هللا والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد فقد اط
د الناصر إلَى الرئيس العام والمحال إليها من  العلمية واإلفتاء على السؤال المقدم من الدكتور محم

األمانة العامة برقم 678/2 وتاريخ 1999/3/27هـ، ونص السؤال:
«كما تعلمون أن الطب والعلوم الطبية اســتجلبناها وتعلمناها من الغــرب بكلّ ما فيها من 
غّث وســمين، وبما أن نشــأة الطب في الغرب لم تكن نابعة من تصور إيماني صحيح أو دينيا 
على األقلّ ولو مسيحيا ســليما من التحريف؛ لذلك كان هناك أشياء في عالم الطب ال بد وأن 
تتنافى مع ديننا الحنيف؛ لذلــك أحببت عرض هذه القضية لتكرارهــا يوميا في عالم الطب؛ 

فأقول وباهللا التوفيق:
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ن هم يعانون من مرض سيؤدي حتما ـ في مفهوم الطب ـ إلَى أن يكون  هناك بعض المرضى ِمم
صاحبه متخلّفا عقليا، بل قد يؤدي فيه مرضه إلَى أن يعيش حياة كلها أمراض ومشاكل، وأقرب مثال 
هو أمــراض المخ والجهاز العصبي. وقــد يكون هذا المريض في داخل الرحــم حيث تدلّ التحاليل 
الطبية مثال أن هذا الطفل ســيولد معتوها بصورة قد يكون معها أتعــاب لوالديه، باإلضافة إلَى ما 
يكــون له في حياتــه. وفي الغرب هناك فكــرة معترف بها أَنه من األحســن أال يعالــج هذا الطفل 
ـ األَول ـ بصورة جادة تماما، يعني يعطى الفرصة ليموت بعكــس ما لو كان طفال يؤدي عالجه إلَى 
برئه تمامــا. وكذلك يجهض الطفل الثاني لينــزل ميتا، بل قد يطلب الوالــدان أحيانا هذا أو ذاك 

مّدعين أَنهم يريدون إراحة الطفل.
وأقــرب مثال: ما حدث من أيام قريبــة جدا، جاء إلينا طفل عمره 7 ســنوات يعاني من تخلف 
عقلي شــديد جّدا لدرجة أَنه ال َيمشي وال يجلس ورأســه مليء بالجروح من أثر الطيحات، وأصيب 
بمــرض الزائدة الدودية. وقف الطبيب األخصائي ليســأل هل يعمل له عمليــة جراحية أو نتركه هو 
ومســتقبل مرضه؟ قلت: األمر ليس إلي بل راجــع إلَى أهل العلم والدين؛ ألن هذه القضية ليســت 
سهلة «وأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم َعلَى النار». هذا وقد حصل اجتماع كبير جدا لألطباء واألساتذة 
الزائرين من أميركا؛ فقلت لهم: هذه قضية ليس ألحد اْلـَحقّ في الفتوى فيها، وســآتيكم بحلها إن 

اس وعاجل». شاء اهللا تعالى، إذًا فاألمر حس

الدراسة أجابت عنه بما يلي: نص الفتوى:
نة داللة قاطعة  ت نصوص الكتاب والس1 ـ تحريم قتل النفس: من الضرورات الخمس التي دل»
ة على لزوم مراعاتها حفظ نفس اإلنســان، وهو المرتبة  على وجــوب المحافظة عليها، وأجمعت األم
الثانية بعد حفظ الدين، ســواء كانت النفس حمال قد نفخ فيه الروح أم كانت مولودة، وسواء كانت 
ا  سليمة من اآلفات واألمراض وما يشوهها أم كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رجي شفاؤها ِمـم
بها أم لم يرج ذلك حســب األســباب العاديــة، وما أجري من تجــارب، فال يجوز االعتــداء عليها 
باإلجهاض إن كانت حمال قد نفخ فيــه الروح، أو بإعطائها أدوية تقضي علــى حياتها وتجهز عليها 
طلبــا لراحتها، أو راحة مــن يعولها، أو تخليصا للمجتمــع من أرباب اآلفات والعاهات والمشــوهين 
 h g f e d ﴿ :ا يدفع بالناس إلَــى التخلص لعموم قوله والعاطلين، أو غير ذلك ِمـم
k j i ﴾ [األنعام: 151] ولم يثبت من بيان النِبّي ژ ذلك وتوكيده من قوله: «ال يحّل دم امرئ 
مســـلم ِإال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه 
ة على أن االعتداء على ما ذكر معصية، وأنّه يجب فيها القصاص أو  البخاري ومســلم، وإلجماع األم
الدية والكفارة بحسب نوع الجناية، بل ينبغي ألولياء أمورهم من اآلباء واألمهات ومن يقوم مقامهم 
أن يرعوهم ويسعوا إلَى عالجهم رجاء الشفاء، أو تخفيف المرض واآلالم، ويصبروا على ما أصابهم 
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رجاء المثوبة واألجر من اهللا، فإن الشــريعة جاءت بالحث على التداوي مع التوّكل على اهللا، ورجاء 
النفــع منه، وأمرت بالصبــر على البالء وحرمــت اليأس مــن روح اهللا والقنوط مــن رحمته، فإنه 
ال ييــأس مــن روح اهللا إال القوم الكافــرون، وال يقنط من رحمتــه إال الضالون، فكــم من مريض 
استعصى دواؤه واستفحل أمره فوهب اهللا له الشفاء، وكم من مريض شّخص داؤه وعرف دواؤه وأمل 

فيه الشفاء فوافته المنية رغم عناية معالجيه.

مة ابن القيم في كتابه (زاد المعاد في هدي  داء دواء، قال العال اهللا قد أنزل لُِكل 2 ـ بيان أن
خيــر العبــاد): فصل: روى مســلم في صحيحه مــن حديث أبــي الزبير عن جابر بــن عبد اهللا عن 
النِبّي ژ أَنه قــال: «لُِكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا 8 »، وفي الصحيحين عن 
عطاء عن أبي هريــرة قال: قال رســول اهللا ژ : «ما أنزل اهللا من داء اال وأنزل له الشفاء»، وفي 
مسند اإلمام أحمد من حديث زياد بن عالقة أن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي ژ ، وجاءت 
األعراب فقالت له: يا رســول اهللا، أنتداوى؟ فقال: «نعم، يا عباد اهللا تداووا، فإن اهللا لم يضع داء 
ِإال ووضع له شفاء غير داء واحد». قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم»، وفي لفظ: «إن اهللا لم ينزل داء 
ِإال أنزل معه شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله». وفي المسند من حديث ابن مسعود يرفعه: 
«أن اهللا 8 لـــم ينزل داء ِإال وأنزل له شـــفاء، علمه من علمه وجهله من جهله». وفي المســند 
والســنن عن أبي خزامة قال قلت: يا رســول اهللا، أرأيت رقى نســترقيها، ودواء نتــداوى به، وتقاة 
نتقيها، هل ترّد من قدر اهللا شــيئاً؟ فقال: «هي من قدر اهللا». فقد تضمنــت هذه األحاديث إثبات 

األسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها.

3 ـ معنى قوله: «لُِكل داء دواء»:
يجــوز أن يكون قوله ِلــكُل داء دواء على عمومه حتــى يتناول األدواء القاتلــة واألدواء التي  ـ  1

ال ُيمكن طبيب أن يبرئها، ويكون اهللا 8 قــد جعل لهم أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن 
البشــر، ولم يجعــل لهم إليه ســبيال؛ ألنه ال علــم للخلق إال مــا علمهــم اهللا، ولهذا علق 
النِبّي ژ الشفاء على مصادفة الدواء للداء، َفِإنهُ ال شــيء من المخلوقات ِإال وله ضّد من 
الدواء يعالــج بضده، فعلّق النبي ژ البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد 
وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفيــة أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله 
إلَى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته وكان العالج قاصرا، ومتى لم يقع المداوي 
على الدواء لم يحصل الشــفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء لم ينفع، ومتى 
كان البدن غير قابل له أو القوة عن حمله أو ثَم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء لعدم 

المصادفة، ومتى تمت المصادفة، حصل البرء وال بد وهذا أحسن المحملين في الحديث.
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والثانــي: أن يكون من العام المراد به الخاص، وال ســيما أن الداخــل في اللفظ أضعاف  ـ  2
أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في ُكلّ لسان، ويكون المراد أن اهللا لم يضع داء يقبل 
الدواء إال وضع له دواء، فال يدخل في هذا األدواء التي ال تقبل الداء، وهذا كقوله تعالى 
في الريح التي ســلطها على قوم عاد ﴿ o n m l ﴾ [األحقاف: 25] أي: ُكلّ شيء يقبل 

التدمير، ومن شأن الريح أن تدّمره ونظائره كثيرة.

4 ـ نصيحة: على األطباء أن يكونــوا أعواناً لآلباء واألّمهات على عــالج مريضهم أمًال في 
شفائه أو تخفيف آالمه وبالئه، وأن يحتسبوا في ذلك وال يملوا من كثرة ترّدد المريض وال تضيق 
صدورهم من طول أمد العالج، وال ييأسوا من حسن العواقب؛ فإنّ األمور هللا يصرفها حيث يشاء، 
وال يمنعهم من ذلك اســتحكام الداء واســتغالق العالج وتوقع الموت والهالك، فكم من مريض 
استعصى داؤه واســتفحل أمره فوهب اهللا له الشفاء، وكم من مريض شــخص داؤه وعرف دواؤه 
وأمل فيه الشــفاء فوافته منيته رغم عناية معالجيه، ولم تحمه المهارة في الطّب وكثرة تجاربهم 
فيــه على أن يجعلوا من ظنونهم بحســب ما لديهم من أســباب قطعاً، وأن يجعلــوا من توقعاتهم 
واقعاً؛ فكم من ظنــون كذبت، وكم من توقعات أخطأت، وليعلموا أنا وإن أمرنا باألخذ باألســباب 
فالشفاء من اهللا وحده مسبب األسباب، وعلم اآلجال إليه وحده ال يعلمها ِإال هو، وعلى ولي األمر 
العام أن يهيئ وسائل العالج من أطباء وأجهزة ومستشفيات ونحو ذلك؛ فالجميع راع ومسؤول عن 
رعيته ُكلّ في حقله وميدانه بقدر ما آتاه اهللا من طاقة علمية أو مادية أو عملية، كما أرشدنا إلَى 
ذلك رسول اهللا ژ ، وعليهم جميعا أن يحسنوا فإن اهللا تعالى كتب اإلحسان على ُكلّ شيء، وهو 

سبحانه يحب المحسنين.
5 ـ ال يســـترقون وال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فليــس لهم أن يتعلقوا فــي ترك العالج 
واإلهمال فيه، واإلعراض عن األخذ بأسباب الشفاء، بما ثَبت عن ابن عباس ƒ أن النِبّي ژ قال: 
«عرضت علّي األمم فرأيت النِبّي ومعه الرهط، والنبّي ومعه الرجل والرجالن، والنبّي وليس معه 
أحد، وإذا أنا بســـؤاد عظيم فقلت: ِإنُهم أمتي. فقيل: لي، هذا موســـى وقومه. فنظرت فإذا سواد 
عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم ســـبعون ألفاً يَدخلون اْلـَجنة بغير حساب وال عذاب، ُثم نهض 
فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول اهللا ژ . وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في اإلســـالم؛ فأخبروه، فقال: هم الذين ال يسترقون وال يكتوون 
وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقال عكاشة بن محصن: ادع اهللا أن يجعلني منهم فقال: أنت 
منهم، فقام رجل آخر فقال: ادع اهللا لي أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة»، رواه البخاري 

ومسلم واللفظ له وللنسائي والترمذي.
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6 ـ بيان الحديث في واقعنا المعاصر: ِلما بين الفريقين من الفرق البيّن فإن الســبعين ألفا 
الذين يدخلون اْلـَجنة بغير حساب وال عذاب قد تركوا أســبابا مادية قد كرهها النِبّي ژ ، وأسبابا 
معنوية قد يكون في جنسها شــوائب ِشرك إلَى أســباب روحية هي التوّكل على اهللا، ودعاؤه سبحانه 
تضرعا وخفية، ولألســباب المعنوية مــن التأثير بإذن اهللا في أنواع من األمــراض، والبرء منها ما 
ليس لألسباب المعنوية من التأثير بإذن اهللا في أنواع من األمراض، والبرء منها ما ليس لألسباب 
المادية، فهم لم يتركوا األخذ باألســباب مطلقا، وإنما اختاروا منها نوعا طابت به نفوسهم وآثروه، 
مع إخالص وصدق فــي التوّكل على اهللا وصبر على البالء، ولم يستســلموا لألمراض يائســين من 
الشــفاء، ولم يذكر النِبــّي ژ أَنهُم تركوا جميع األســباب المادية، وقد ثبت فــي الحديث: «ِإنَما 
األعمال بالنيات، وإنما لُِكل امرئ ما نوى»، بخالف ما ســئل عنه من الحمل واألطفال ذوي اآلفات 
واألمراض المســتعصية فإن أحوالهم ومقاصد من يليهــم من اآلباء واألمهــات ونحوهم تختلف عن 
أولئك ومقاصدهم من جهة األعراض عن األســباب مطلقاً مادية ومعنوية ال يأســاً من الشفاء، ومن 
جهد المقصد إلَى الراحــة من المريض وإراحته لضيق الصدر من القيام عليه، والســآمة من طول 
عالجه مع اليأس من الوصول إلَى نتيجة ال للتوّكل على اهللا والصبر على البالء واألمل في الشــفاء 
من اهللا 4 ، وألن فــي وجود المتخلفيــن عقليا والمعوقيــن وذوي األمراض المزمنة عبــرا للعباد، 
وموعظة وداللة على عظيم حكمة اهللا ســبحانه وقدرته على ما يشاء، وعظم نعمته على من سلم من 
د وآله  هذه األمراض فيشــكره ســبحانه ويلتزم طاعته. وباهللا التوفيــق وصلى اهللا على نبينــا محم

وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
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الحمد هللا، والصالة والســالم على رسل اهللا، وعلى من ســار َعلَى هديهم واقتدى بسنتهم إلى 
ا بعد: يوم الدين، أم

فإن اآلصرة القويــة بين النــوازل والفتاوى من أهم مــا ترتكز عليها الحضارة اإلنســانية في 
جوانبها الفكريــة واالجتماعية والدينية وغيرها، إذ الدين يحقق اإلشــباع الروحــي لكوامن النفس 
البشــرية، كما أن النوازل وتجدد األحداث هي النتاج الحتمي لمسارات اإلنسان وحركته في الكون، 
ولذا كان لزاماً أن تحــّدد العالقة بين النوازل والفتاوى بالضوابــط والمنهاج الذي يحكم إطارها، 
ويوضح مســارها، ويرســم معالمها، متجملة بلباس ثوابتنا وعاداتنا وأعرافنا، ناظــرة إلى حاجاتنا 

ومصالحنا وعالقاتنا المتعددة.
وإيمانــاً من وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة بأهمية إثارة هــذه العالقة في ظــل المتغيرات 
المتســارعة، واألحداث المتالحقــة، واآلراء المتباينة، من أجــل االجتماع علــى المصالح والغايات 
المشتركة تحت مظلة رؤى متفقة لتكتمل مســيرة الحضارة اإلنسانية، كانت هذه الندوة التي حملت 
عنوان: «فقه النوازل وتجديد الفتوى» والتي ُعقدت ما بين الثالث عشــر مــن ربيع األَول لعام ألف 
وأربعمائة وثَمان وعشــرين هجرية وحتى الخامس عشــر من ربيع األَول للعام ذاته، الموافق للحادي 
مــن إبريل عام ألفين وســبعة وحتى الثالث من إبريل للعــام ذاته، في الجامــع األكبر صرح العلم 

والثقافة المتميز.
نوقشــت خالل فترة الندوة مــا يربو على العشــرين ورقة، تعــددت مواضيعها بيــن المفاهيم 
المرتبطــة بمضمون الندوة وأوجه العالقة بيــن النوازل والفتوى، ونماذجهــا المتعددة على الصعيد 
المحلي واإلقليمــي والعالمي، مع مختارات من أعالمها، في جوّ علمي مفعم بالحوار الهادئ والنقاش 

الجاد واألطروحات المهمة، فكانت نتائجها وتوصياتها على النحو التالي:
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د ِبما يبذله الفقهاء من جهود لتنزيل  ًال: الفقه اإلسالمي ثابت األصول، مرن التشريع، متجد أو
أحكام الفقه على الوقائع المســتجدة طبقا ألصول االستنباط، وقد قام على أسس: رفع الحرج ويسر 
ا أســهم في تطوّره من ذاته، إضافة إلى األسباب الخارجية من  التكاليف والتدرج في التشريع، ِمـم
انتشار اإلسالم واختالط بين الشعوب، والتي أســهمت بدور فاعل في نمو الفقه واستيعابه للمسائل، 

مع ظهور المذاهب الفقهية المختلفة، ومن ثَّم ظهور الفقه االفتراضي لدى بعضها.

ثانياً: المتتبع لفقه التنزيل يجد أن بدايته وجدت منذ عصر الرسول ژ ، وتعلّم الصحابة منه 
المنهج الدقيق، من وصف وقيد وتوثيق، أما فقه النوازل فلــم تظهر إرهاصاته ِإال بعد انتهاء عصر 

الوحي.

ا لم  ل فــي َبحث أحكام المســائل الطارئة ِمـمثالثاً: منهج فقهاء المســلمين منــذ الرعيل األَو
نة، هو االجتهاد في تطبيق القواعد الكلية المقررة في القرآن  يجدوه منصوصا عليه في الكتاب والس

نة على هذه النوازل الجزئية. والس

رابعاً: يشــترط في النازلة حتى ُتعّد ضمــن هذا المصطلح: أن تكون مســتجدة، وواقعة بالفعل 
وليست متخيّلة، مع إلحاحها وتتطلبها حكماً فقهياً في أقرب وقت.

خامساً: ُتمثّل الفتوى شــكال من أشــكال الخطاب الشرعي يتوجه أساســاً لإلجابة عن النوازل 
المستجدة على المسلمين، لكي تنضبط أمور حياتهم وفق المعيار الشرعي.

سادساً: َتّم تداول مصطلح الفتوى في المجتمع اإلسالمي منذ بدء الرسالة ونزول القرآن، وكان 
أول الممارسين للفتوى الرسول ژ .

سابعاً: ال بد أن تســبق الفتيا مرحلتان: مرحلة اإللمام بالعلوم المختلفــة، وفي مقدمتها العلوم 
الشرعية بما فيها من مفردات وقواعد لالســتنباط، وبعدها ينتقل الفقيه من تلك العلوم إلى مرحلة 

االستنباط لتأتي الفتيا بالحكم المستنَبط.

ثامناً: فتوى النوازل فــي معظمها ال تتعلق باألحكام الواردة في النصــوص القطعية في ورودها 
وداللتهــا، َوِإنَما تكون في األحــكام التي جاءت ظنية الداللــة أو الورود، أو لم يــرد بها أّي نص؛ 

ليتوصل إليها عن طريق االستدالل.

تاسعاً: أهم شروط المفتي: اإلســالم، والتكليف، والعدالة، واالجتهاد، وأهم اآلداب والواجبات 
التي ال بّد أن يتحلى بها اإلخالص، وإتباع القول بدليلــه، واالبتعاد عن التعصب، وعدم اإلفتاء بغير 

علم، ومراعاة الوسطية واالعتدال.
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عاشراً: هنــاك بعض حاالت النقص فــي عملية االســتنباط كان لها التأثير األســاس في جعل 
الفتاوى غيــر قادرة على مواكبــة متطلبات الحياة، همــا: النقص في عملية االجتهــاد تجاه األدلة، 

والنقص في عملية االجتهاد تجاه القواعد.

حادي عشر: يعتبــر القياس الدليــل الغالب على فقه النــوازل منذ نشــأته المبكرة، وال يزال 
مســتمرًا حتى اآلن، باإلضافة إلى المســلك المصلحي الذي برز بشــكل واضح في القرن العشرين 

نتيجة الطفرة العلمية وتنوع المستجدات المتزايدة.

ثاني عشر: توجيه االســتدالل بالمبادئ واألصول ِإنَما يعني تطبيق النصوص الشرعية على نحو 
يالئم العصر ويستوعب النوازل، ويتسع للحكم على مســتجدات العلم ومبتكرات السلوك؛ ليبين لنا 

حكمها وفقا ِلما يغلب على الظنّ أَنهُ يوافق الصواب.

ثالث عشر: من أهم آداب المستفتي أال يسأل ِإال عما ينفعه، وأن يأخذ الفتوى بكلّ قيودها، وأن 
يراقب اهللا تعالى فال يجعل ما أفتي به ذريعة إلى شيء غير جائز.

رابع عشر: عند تتبع الحركة الفقهية نَجد ظهور مدرســتين كبيرتيــن برزتا منذ عهد الصحابة 
نتيجــة االختالف في فهم النصوص الشــرعية واســتنباط األحكام منها، أَال وهما مدرســة الحديث 
واألثر في الحجاز، ومدرســة الرأي والنظر فــي العراق، وهناك مدارس أخــرى جمعت بينهما ُتمثّل 
اتجاهاً ثالثاً، حيث يأخذ أصحابها بالنصوص الصريحة عند وجودها وثبوتها، وال يلجأون إلى الرأي 
ن  ته وبعده عن مطابقة القواعد الكلية للشــريعة، َوِمـم عند عدم وجود النّص، أو الشــّك في صح إال
ســار على هذا النهج اإلمام جابر بن زيد ومدرســته التي ســّميت فيما بعد بالمدرسة اإلباضية، إذ 
سلكت مسلكه في التحّرر من التقليد، فتأثرت به كثيرا في منهجها، ودرجت على غالب آرائه وخالفته 
ا فتح مجال االجتهاد لديهم، فصار المذهب اإلباضي أوســع المذاهب وأكثرها ثراء  في بعضها، ِمـم

من حيث التنوّع الفقهي وتعّدد اآلراء.

خامس عشر: الُعمانيون كان لهم السبق في التأليف المبكر في الفقه والحديث، وهم من أوائل 
من دّون الفتوى برغم ما واجهوه من فترات عصيبة، واســتطاعت ُعمان أن تقّدم لألمة في ُكلّ عصر 
روا علمهم وطاقاتهم الستخراج مكنون الشــريعة السمحة وتنزيل أحكامها في  علماء مجتهدين، ســخ

الواقع.

ة وهي في غمرة تفاعلها مع الظروف المحيطة بها بحاجة إلى التجديد وطرق  سادس عشر: األم
كثير من الموضوعات المنتظمة تحت بعض النصوص التشــريعية، كما أَنهَا بحاجة إلى إعادة النظر 

في وجوه الداللة للنصوص المقررة لها، مع األخذ ِبما ينبغي مراعاته في إطار النوازل المستجدة.
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سابع عشر: توجيه االســتدالل الفقهي الستيعاب المســتجدات المعاصرة بات ضرورة ملحة في 
وقتنــا الراهن نتيجة للتطــور المتزايد، فمن الخطأ تصــوّر أن تجديد الفتوى يعني نســفا لألصول 

وقواعد التشريع، أو َتمّردا على المبادئ التي نزل بها هذا الدين.
ثامن عشر: إن القضايا المعضلة التي يتعرض لها المســلمون فــي بالد الغرب تحتاج أن يكون 
المفتي فيها جامعا بين الفقه في الدين في أعلى مستوياته، وبين فهم الواقع وإدراك مالبساته، ومن 
األهميــة بمكان أن تكون الفتاوى هنالك صادرة عن مؤسســات وهيئات لهــا وزنها، وليس عن أفراد 

تتناقض مقوالتهم، وتختلف الجاليات بسببهم.
تاسع عشـــر: التجديد في الخطاب اإلســالمي ضرورة دينية قبل أن يكون حاجــة حياتية؛ ألنه 

األداة التي تعكس ما يمتاز به التشريع اإلسالمي من عموم وشمول واستمرارية.
هذا، وفي ختام هذه التوصيات يســر وزارة األوقاف والشــؤون الدينية أن تتوجه بجزيل الشكر 
والتقدير إلى سماحة الشــيخ/ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للســلطنة راعي حفلنا الختامي 
ـ ، وإلى  وسعادة السيد/ حارب بن حمد بن ســعود المحترم ـ وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
العلماء والباحثين الذين أثروا هذه الندوة المباركة، مع ما تكبدوه من مشقة السفر لمشاركتنا هذه 
ا أّدى إلى إنجاحها بالشكل المتوخى. كما يرفع المشاركون  التظاهرة الثقافية والفكرية المهمة، ِمـم
في هذه الندوة أســمى آيات الشــكر والعرفان إلى المقام الســامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم ـ حفظه اهللا ورعاه ـ باني نهضة العّز والمجد والسؤدد، وراعي 
حركة العلم والجّد واالجتهاد، ســائلين العلي القدير أن ُيمتعه بلباس الصحــة والعافية، وأن يرعاه 
ويكأله بعنايته، ِإنهُ ســميع قريب ُمجيب الدعاء، كما ال يفوت الوزارة أن توجه شــكرها إليكم معشر 
الحضور على حسن إصغائكم ومداخالتكم المهمة، وإلى لقاء آخر في ندوتنا القادمة ـ إن شاء اهللا 

ـ . تعالى 
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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وليس يســـلكه غيـــر الفتـــى الفـهـممعـــارج العلـــم يرقاهـــا ذوو الهـمـم
كـلهـم النـــاس  قلوب  نبـــض  بـدموالعلم  العلـــم ال   فالقلب يحيـــى بنور 
بصفحـتـه واتركـــه  يراعـــك  للـقمماحمـــل  يعليك  بـــل  المجد  لك  يكتب 
الـكلمفإنمـــا الدهـــر أوراق ونـحــــن بــــه أبلـــغ  من  فكـــن  الحروف  كل 
الهدى مـــرج  فـــي  بروحك  أفنانـه وحـمواصعـــد  على  وطر ســـعيداً  مطراً 
مـنـهـمـراً الـــود  غيوث  علينـــا  ُكّل ظميوانثر  الـــود  القلـــوب ليروي  على 
من روضـــة العلم والتبيــــان والحكمواقطـــف لقلبك زهـــراً طيبـــاً عبـقـاً
الـديـمأشـــرق بقلبك حبـــاً وانطلـــق فـرحـاً مثلمــــا  كرامـــاً  أتونـــا  بمن 
النغموانثر شـــعورك أطيـــاراً وغـــن لـهـم أعــــذب  وانشـــد  قصائد  أحلى 
نـدوتـنـا بالحـــب  أشـــرقت  القـيـمفهاهنـــا  بشـــمس علم وإشـــعاع مــــن 
صـحـائـفكم بيـــض  يراعكـــم  كالنجمنـــور  األرض  فـــي  وجودكـــم  أنس 
الـكـرمفألـــف أهًال بكم يـــا أهـــل نـدوتـنـا ســـادة  يـــا  بكم  أكرمتمونـــا 
هـم بالذين  افتخـــاراً  ُعمـــان  الـظـلمتيهـــي  حالك  في  لنا  الســـناء  كانوا 
أهل الســـخاء وأهل المجد والشــــيـمأهـــل المعارف أهل الخيـــر أهل هدى
رحـمودوحـــة العلم فـــي أفيائهـــا جـمعـت وفــــي  حب  في  المذاهـــب  كل 
ازدهـــت األوراق مفصـحــــة عظـمهنالـــك  وعـــن  عز  وعـــن  العلـــوم  عن 
الديَن في األيـــام نـازلـة ُيعجـــز  الفقه من قـدملم  فـــي  في كل أمر طّراً 
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تـركـت ما  المختار  المصطفى  والحـرموســـنة   الحل أتى في  الفقه شيئاً  في 
تهدي العقـــول فلم تخطـــأ ولم تـهملـــذاك كانت لـــكل العالمين ســــنـا
يـدموذكـــر ربي أصـــل الشـــرع يـحـفـظه لــــم  اهللا  كتـــاب  لوال  والفقـــه 
بـه وافــــت  بالقـــرآن  الدين  اعـتـصـمفجـــدد  وبالهــــدى  نازلـــة  ُكّل  في 
أحـمـدنا وراث  يـــا  الديـــن  أنجم  واإليمـــان لألمـميا  النـــور  يا مبعـــث 
يهـــدي طـرائـقـنا ودمتـــُم لهدانـــا خيــــر مـعـتـَصــــمدمتم لنـــا قبســـاً 






