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ملخص
يتناكؿ البحث مفيكـ التعجؿ في الفتكل ،كىك  " :تسرع المفتي الذم تكاممت أىميتو في تبييف الحكـ الشرعي لمسائؿ

عنو ،تسرعا بقصد أك دكف قصد؛ يؤدم إلى مخالفة حكـ الشارع في المسألة كفؽ مقتضيات الزماف كالمكاف ،كحاؿ

المستفتي " ككذلؾ البحث في المصطمحات المتعمقة بو ،كىي التعدم عمى ا لفتكل ،كالتخفيؼ فييا كالتشدد فييا ،كحكـ كؿ
مصطمح؛ إضافة إلى بياف حكـ التعزير لممخالفات التي تضمنتيا ىذه المصطمحات ،كىك مف المكضكعات الميمة كالممحة

في زماننا كفي كؿ زماف؛ لتعمقو بأخطر مقاـ ،كىك التكقيع عف اهلل ،كعف رسكلو محمد

.

Abstract
The search takes the issue of hasteness in Islamic Fatwa. Hasteness means not taking enough time to
study all details related to a certain case and issuing legal judgements that may include mistakes.
The research also studys some terminology related to hasteness. One of the words is the transgression
in Islamic jurispradence legal.
Finally, the research show the importance of the matter under discussion pointing out the value of
true Fatwa in Islam.

كقاطعة في النيي عف التصدم لمفتكل ،كالتجرؤ عمييا،

المقدمة:
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى
أشرؼ المرسميف ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،كبعد،،
فإف اإلفتاء مقاـ عظيـ ،حرصت الشريعة
اإلسالمية عمى إيالئو قد ار كبي ار مف العناية ،كالتكجيو،
كاؿتأصيؿ ،مف حيث مفيكمو ،كشركطو ،كآدابو،

كقكاعده ،كفكائده ،كآلياتو التي يستخدميا الفقيو في
استنباطو الحكـ الشرعي ،ذلؾ أف اإلفتاء ىك

 :تبييف

الحكـ الشرعي لمسائؿ ،كىذا الحكـ الشرعي إنما ىك
تكقيع عف اهلل كرسكلو محمد

 ،كأمانة يحمميا الفقيو

يسأؿ عنيا يكـ يقكـ الناس لرب العالميف.

كمف ىنا جاءت النصكص الشرعية مف الكتاب
كالسنة تنو ل أشد النيي عف القكؿ عمى اهلل

 دكف

عمـ ،كجاءت أقاكيؿ السمؼ الصالح متكاثرة ،كمتكافرة
* أستاذ مشارؾ ،قسـ الفقو كأصكلو ،كمية الشريعة ،اؿجامعة األردنية.
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حتى إنيا أصبحت نصكصا محفكظة معركفة.

.

كنتج عف ذلؾ عناية الفقياء البالغة  -رحميـ اهلل
تعالى  -بمكضكع الفتكل ،ككضعت المصنفات
المتخصصة فيو ،تأكيدا عمى بياف عمكـ نفعو ،كعظيـ
خطره ،كقد ظير لمناظر في ىذه المصنفات مدل دقة

الفقياء في التعامؿ مع ىذا المقاـ ،كتفصيالتو.

كقد حذر الفقياء السابقكف مف المزالؽ التي يقع
فييا المفتي تجنبا لمكقكع في اإلفتاء دكف عمـ ،ككضعكا
الضكابط المناسبة لعالجيا.

كمف خالؿ ذلؾ حرص الفقياء عمى التحذير مف

بعض الظكاىر السمبية التي تتصؿ بالفتكل كالمفتي،
كالتي ليا أ ثر سمبي عمى المجتمع اإلسالمي ،كالتسرع
كالتسارع إلى الفتكل ،كالتساىؿ فييا ،كالتعجؿ فييا،
ككردت النصكص الفقيية لتحذر منو ،ىذا في زمانيـ.
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باهلل  ،محاكال التمييز بيف المصطمحات محؿ البحث،

العممية،
ػ
الممؾات
ػ
أما في زماننا فقد ضعػفت
كخفت الذمـ ،فبرز التساىؿ في الفتكل بصكرة جمية

كبياف حكميا ،كحكـ التعزير عمييا.

كاضحة؛ إضافة لتصدم مف ال يصمح لإلفتاء؛ كحصكؿ

منهج البحث:

التعجؿ فييا؛ فضال عف التضارب الحادث بيف المفتيف،
كتبايف ما يفتكف بو الناس.
كعميو :فقد برزت أسباب لمبحث في مكضكع التعجؿ

في الفتكل ،كالمصطمحات المتعمقة بو ،مف دراسة كالـ
الفقياء ،كالتمييز بيف ىذه المصطمحات؛ كاعطاء كؿ

مصطمح حكمو ،كحؾـ التعزير عمى المخالفات الشرعية
التي تتضمنيا ىذه المصطمحات ،كذلؾ لمحاجة الماسة في

زماننا لضبط اإلفتاء كالمفتيف بمنيج شرعي يجمع بيف

المتخصصة في مكضكع اإلفتاء ككتاب ابف الصالح،

كالنككم ،كابف ح مداف ،كابف القيـ ،كالقرافي ،كغيرىـ،
كالمصادر األصكلية التي عالجت شركط اإلفتاء عقب باب
االجتياد ،كالمصادر الفقيية التي أفردت باب القضاء،

كأتبعتو بباب اإلفتاء كالمفتي ،كالمصادر التي تناكلت

حصر النصكص مف الكتاب كالسنة ثـ أقكاؿ الصحابة 

عنيـ
األحكاـ الشرعية التي تصدر .
كف

اإلفتاء أصبح مرتبطا بك ازرات األكقاؼ التي تشرؼ عمى
األئمة كالخطباء كالكاعظيف ،كالقائميف بكاجب اإلفتاء

الشرعي؛ كأف ىذه الجيات بحاجة لبياف الضكابط الشرعية

صحيحة
.
لضبط اإلفتاء بصكرة عممية شرعية
نعـ ،نحف بحاجة لمنيج شرعي كاضح لمتعامؿ مع

اإلفتاء ،كتقكيـ األخطاء التي يقع فييا مف يتصدكف ليذا
المنصب الخطير.

كالتابعيف ،كالفقياء ،التي تتناكؿ ىذه الظكاىر السمبية؛ كىذه
استيا
المصطمحات؛ تمييدا لدر .

ب -التحميؿ ليذه النصكص تحميال عمميا يميز بيف
مقاصدىا؛ تكصال لمتفرقة بيف معاني ىذه المصطمحات،
كاعطاء كؿ مصطمح معناه ،كحكمو ،كىذا التحميؿ الكاعي
المصطمحات
.
المتأني ىك السبيؿ لمتفرقة بيف ىذه
ج -المقارنة كاالستنتاج ،كذلؾ باستنتاج معاني ىذه
منيا
المصطمحات ،كأحكاميا ،كحكـ التعزير لكؿ كاحد .
د -تأصيؿ المصطمحات تأصيال عمميا ينبني عمى بياف

الدراسات السابقة في الموضوع :
لـ أجد -فيما اطمعت عميو -مف أفرد حكـ التعجؿ
في الفتكل ،كالمصطمحات المتعمقة بو بالبحث ،كتحديد
معاني ىذه المفاىيـ استنتاجا مف النصكص الشرعية،
كبياف حكـ كؿ ،كحكـ التعزير عميو ،بؿ إف النصكص
الفقيية الكاردة في ىذا المكضكع تبدك قميمة ،ك

أ– االستقراء لما كقع تحت بصر الباحث مف المصادر

أدبيات العمـ الشرعي ،طمبو ،كآدابو ،كؿ ذلؾ مف أجؿ

المحافظة عمى ىيبة العمماء كالمفتيف ،كيضمف سالمة
كازدادت الحاجة ليذا البحث بصكرة أكبر لؾ

قاـ البحث عمى المنيج العممي القائـ عمى:

بخاصة

في مسألة التعزير ،في حيف أف الفقياء المتقدميف
تعرضكا آلداب المفتي ،كبعض شركطو التي ذكركا فييا
كجكب التثبت مف قبؿ المفتي ،كتحققو بالفتكل؛ إضافة
إلى منعيـ التسرع كالتسارع لمفتكل عمكما ،كلذا استعنت

حقيقة كؿ مصطمح ،كأثره الشرعي المترتب عميو؛ استيداء

بأقكاؿ األصكلييف كالفقياء؛ كاسترشادا بالمقاصد الشرعية
باإلفتاء
.
العامة ،كالمقاصد الشرعية الخاصة
كقد عني البحث ببعض المكاضعات العممية
األخرل ،مثؿ:

 التكثيؽ العممي كفؽ األصكؿ المنيجية المعتبرة. بياف معنى المصطمحات المغكية كاألصكلية كالفقيية– حيث لزـ األمر.-
 عزك اآليات إلى مكاضعيا مف السكر ،كتخريجاألحاديث تخريجا عمميا ،مع الحكـ عمى الحديث صحة

كضعفا – إذا لزـ األمر.-
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خطة البحث:

الفرع األول :مفيوم التعجل.

يشتمؿ البحث عمى مقدمة ،كمبحثيف ،كخاتمة،

الفتكل :لغة كاصطالحا:

أما التعجؿ لغة ،فمأخكذ مف الفعؿ تعجؿ ،كالعجؿ

عمى النحك اآلتي:

بكس
كالعجمة محركتيف :السرعة خالؼ البطء ،كىك عجؿ ر

المبحث األول :مفيكـ التعجؿ في الفتكل ،كالمصطمحات

الجيـ كضميا ،أم  :مسرع ،كاستعجمو  :حثو كأمره أف

كعالجو
.
المتعمقة بو ،كحكمو ،كأسبابو ،كآثاره،

يعجؿ ،أم :االستحثاث كطمب العجمة ،كقكس عجمى :أم

كفيو المطالب اآلتية:
المطمب األكؿ :مفيكـ التعجؿ في الفتكل ،كفيو المطالب

العجيمة سير سريع(ٔ).
:
سريعة السيـ ،كالعجيمى ك

الفتكل لغة كاصطالحا.
:
الفرع األكؿ :مفيكـ التعجؿ،

االستحثاث ،كطمب العجمة ،كأعجمو كعجمو تعجيال إذا

كاالستعجاؿ كاإلعجاؿ كالتعجؿ بمعنى كاحد  :أم:

اآلتية:

استحثو ،كاستعجمتو :طمبت عجمتو(ٕ) ،كالعجؿ ضرب مف

اصطالحا
.
الفرع الثاني :مفيكـ التعجؿ في الفتكل

(ٖ
الحاجة).
الضعؼ لما يؤذف بو مف الضركرة ك

كعالجيا
.
المطمب الثاني :آثار التعجؿ في الفتكل،

مما سبؽ تبيف أف كممة تعجؿ تدكر حكؿ أصؿ

المبحث الثاني :التعزير عمى التعجل في الفتوى،

كاحد ىك التسرع ،كاستباؽ األمكر ،فيككف معنى تعجؿ :

والمصطمحات المتعمقة بو ،وأثره عمى انضباط األحكام،

أم طمب التسرع في الشيء قكال أك فعال ،كمعنى الطمب

كفيو المطالب اآلتية:

في التعجؿ كاضح في كالـ أىؿ المغة بمعنى أف تعجؿ:

المطمب األكؿ :مفيكـ التعزير.

أف تطمب العجمة ،كطمب التسرع في األمر قكال أك

المطمب الثاني :مدل سمطاف الدكلة عمى التعزير عمكما،

عمال.

خصكصا
.
كعمى التعزير عمى التعجؿ في الفتكل

كيبدك أف ىذا المعنى المغكم ىك أصؿ المعنى

المطمب الثالث  :الحكـ التفصيؿم لمتعزير عمى التعجؿ

االصطالحي الذم سيأتي التفصيؿ فيو ،فمف تطمب

في الفتكل ،كالمخالفات الشرعية التي تضمنتيا ىذه

التسرع في إصدار الحكـ الشرعي قبؿ استكماؿ شركطو،

المصطمحات المتعمقة بو.

أك استكماؿ النظر الكافي في الكاقعة محؿ السؤاؿ ،فقد

الخاتمة ،كذكرت فييا أىـ النتائج ،كالتكصيات.
كختاما؛ فأسأؿ اهلل العمي القدير؛ أف يجعؿ ىذا العمؿ

صكابا ،كأف يجعمو خالصا لكجيو الكريـ نافعا لعباده

المؤمنيف ،كأف فلقاه في صحائؼ أعمالنا يكـ يقكـ الناس
الصالحات
.
لرب العالميف ،كالحمد هلل الذم تتـ بنعمتو

المبحــث األول :مفهــوم التعجل في الفتوى ،

والمصطلحات المتعلقة به ،وحكمه ،وأسبابه،
وآثاره ،وعالجه.
يقتضي البحث في ىذا المبحث تقسيمو إلى جممة
مف المطالب التي تكضح ـ فيكـ التعجؿ في الفتكل،
كأسبابو ،كآثاره ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطلب األول :مفهوم التعجل في الفتوى ،كفيو:
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تعجؿ فييا عمى نحك يككف فييا آثما ممكما معاتبا
مستحقا لمعقكبة.
كأما الفتكل لغةن :فيي اسـ مصدر بمعنى اإلفتاء،

كالجمع :الفتاكل كالفتاكم ،يقاؿ :أفتيتو فتكل كفتيا إذا أجبتو
عف مسألتو ،كالفتيا تبييف المشكؿ مف األحكاـ ،كأفتاه في
األمر :أبانو لو ،كأفتى الرجؿ في المسأ لة ،كاستفتيتو فييا
فأفتاني إفتاء ،كتفاتكا إلى فالف :تحاكمكا إليو كارتفعكا إليو
في الفتيا ،كالتّفاتي :التحاكـ كالتّخاصـ .كاالستفتاء لغةن:
:

طمب الجكاب عف األمر المشكؿ ،كمنو قكلو تعالى
ِ ِ
َح ندا  :ٕٕ[الكيؼ] ،كقد يككف
َ ك ََ ََال تَ ْستَ ْفت في ِيـ ِّم ْنيُ ْـ أ َ
َش ُّد
َى ْـ أ َ
استَ ْفتِ ِي ْـ أ ُ
بمعنى مج ّرد سؤاؿ ،كمنو قكلو تعالى :فَ ْ
َخ ْمقنا أَـ َّم ْف َخمَ ْقَنا :ٔٔ[الصافات] ،أم :اسأليـ سؤاؿ تقرير
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أىـ أشد خمقا أـ مف خمقنا مف األمـ السالفة ،كالفُتَْيا بضـ
الفاءثالث جائزة -
الفاء ،كالفُتْ َكل بضـ الفاء ،كالفَتْ َكل بفتح –

 :ما أفتى بو الفقيو(ٗ).

مما سبؽ يتبيف  :أف أصؿ الفتكل لغة تدكر حكؿ

كانت لديو فعميو التريث في الفتكل باستخداـ ما حصمو
(
تقدـ.)ٛ
مف ىذه األدكات العممية كما

ركشي " :المفتي مف كاف عالمان بجميع
قاؿ ّ
الز ّ
بالقكة القريبة مف الفعؿ.)ٜ( "...
األحكاـ ال ّشر ّ
عية ّ

جكاب السؤاؿ ،كبياف مشكمو ،كىذا المعنى كاضح في

ب -أف يتصكر المفتي السؤاؿ تصك ار تاما لكي يتمكف

المستفتي ،كبياف مشكمو مف األحكاـ الشرعية التي يسأؿ

تصكره ،كعميو حينئذ االستفصاؿ في مكضع التفصيؿ.

مف الحكـ عميو؛ ألف الحكـ عمى ا

المعنى االصطالحي؛ فإف المفتي يقكـ بجكاب سؤاؿ

جاء في شرح منتيى اإلرادات

عنيا.
كأما الفتكل في االصطالح ،فيي

"تبييف الحكـ

لشيء فرع عف

 " :كيحرـ عمى مفت

إطالؽ الفتيا في اسـ مشترؾ حتى يتريث ،كيتأكد

عي لمسائؿ عنو "(٘) ،كال يمزـ المفتي جكاب ما لـ
ال ّشر ّ
يقع ،كال يمزـ جكاب ما ال يحتممو سائؿ ،كما ال نفع

أيؤكؿ أك يشرب أك نحكه برمضاف بعد الفجر البد أف

الفرع الثاني  :الشروط الشرعية لمفتوى ،وتييب السمف

ج -أف يككف صحيح القريحة كثير اإلصابة ،صحيح

فيو(.)ٙ

يقكؿ الفجر األكؿ أك الفجر الثاني"(ٓٔ).

من الفتوى.

بما أننا نتحدث عف مفيكـ التعجؿ في الفتكل،

فيحسف استعراض أىـ الشركط الشرعية الخاص

ة

بالفتكل ،كالمفتي ،كما يتبع ذلؾ مف تييب السمؼ مف
الفتكل كمنع التجرؤ عمييا ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
أ – الشروط الشرعية لمفتوى ،والمفتي :

يشترط الفقياء –رحميـ اهلل تعالى

– شركطا

ىذه الشركط؛ ألنيا ليست

محؿ البحث ،كلكف المقصكد بياف ىذه الشركط لمتفريؽ
بيف المتعدم في الفتكل ،كالمتساىؿ ،كالمتعجؿ فييا،

كمف أىـ ىذه الشركط:

أ -أف يككف المفتي عالما بالحكـ الشرعي المفتى بو يقينا
أك ظنا راجحا ،عف طريؽ جممة مف األدكات االستنباطية
ذكرىا األصكليكف ،كمنيا عممو بالكتاب كالسنة ،كالناسخ

كالمنسكخ ،كسائر أدكات االستنباط ،بأف يككف قاد ار عمى
استنباط الحكـ الشرعي مف دليمو ،كيبحث في ذلؾ كمو

عف الدليؿ األقكل ،ثبكتا كداللة ،كاال فعميو التكقؼ فإف لـ
تتكامؿ لديو ىذه األىمية ،فعميو التحصؿ عمييا ،كاف
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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الغبي ،كال مف كثر غمطو ،كأف
االستنباط ،فال تصمح فتيا
ّ
يككف فطنا متيقظا حتى ال يمبس عميو الناس ،عارفا

بطرائؽ حياتيـ ،ممما بخداعيـ كمكرىـ (ٔٔ) ،كأف يككف

ىادئ الباؿ ،مستقر الحاؿ مف كؿ كجو حتى يتمكف مف
تصكر المسألة كتطبيقيا عمى األدلة الشرعية ،فال يفتي

حاؿ انشغالو ،كتشتت ذىنو ،بأم صكرة مف صكر

لمفتكل ،كالتي تككف بالضركرة شركطا لممفتي ( ،)ٚكليس
البحث معنيا بالتفصيؿ في

كيستفصؿ السؤاؿ ،قاؿ ابف عقيؿ  :إجماعا ،فمف سئؿ

(ٕٔ)

غضباف .
"
االنشغاؿ؛ لقكلو":ال يقضي القاضي كىك
كىذا النص لو جية عمكـ معنكم ،كىي تحريـ
قضاء القاضي حاؿ ككنو مشكش الذىف بأم سبب مف

األسباب كانت ،كنبو النبي  عمى الغضب داللة عمى
سائر األكصاؼ التي يتحقؽ فييا مناط الغضب ،كىك
تشكيش الذىف بما يؤثر عمى سالمة القضاء ،كقيست
الفتكل عمى القضاء في تحريـ الفتيا حاؿ ككف المفتي

مشكش الذىف بجامع كجكب التكصؿ إلى الحكـ

الصحيح ،سكاء أكاف قضاء عمى سبيؿ اإللزاـ أـ كاف
إفتاء عمى سبيؿ اإلخبار عف اهلل ،كعف رسكلو .
كقاؿ ابف القيـ  " :ذكر أبك عبد اهلل بف بطة في
كتابو في الخمع عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ :ال ينبغي

لمرجؿ أف ينصب نفسو لمفتيا حتى يككف فيو خمس
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خصاؿ :أكليا أف تككف لو نية ،فإف لـ يكف لو نية لـ

اهلل  يسأؿ أحدىـ عف المسألة ،فيردىا ىذا إلى ىذا،

يكف عميو نكر ،كال عمى كالمو نكر ،كالثانية :أف يككف

كىذا إلى ىذا ،حتى ترجع إلى األكؿ" .
كفي ركاية" :ما منيـ مف أحد يحدث بحديث إال

لو عمـ كحمـ ككقار كسكينة ،الثالثة :أف يككف قكيا عمى
ما ىك فيو ،كعمى معرفتق ،الرابعة :الكفاية :كإال مضغو

كد أف أخاه كفاه إياه  ،كال يستفتى عف شيء إال كد أف

الناس .الخامسة :معرفة الناس.

أخاه كفاه الفتيا".

كىذا مما يدؿ عمى جاللة اإلماـ أحمد ،كمحمو مف

العمـ كالمعرفة؛ فإف ىذه الخمسة ىي دعائـ الفتكل :كأم

شمء نقص منيا ظير الخمؿ في المفتي بحسبو"(ٖٔ).

كقاؿ ابف عبد البر  " :كال ينبغي أف يفتي ،كينصب

نفسو لمفتكل إال مف كاف ىكذا – أم شركط القاضي مف
االجتياد كغيره  ...كعميو التثبت في أحكامو ،كترؾ
العجمة في إنفاذ قضائو إذا أشكؿ عميو شيء ،أك

استرابو.)ٔٗ( "...

مما تقدـ مف النصكص الميمة في التأصيؿ

لشركط الفتكل ،يتبيف نص األئمة عمى ضركرة استيفاء
الشركط العممية كالجبمية كالنفسية التي يمزـ تكافرىا في
المفتي؛ حتى يككف مفتيا يقبؿ قكلو عمى الكجو الشرعي.
ب -تييب السمف من الفتوى ،ومنع التجرؤ عمييا.

لقد كاف السؿؼ الصالح يتحرجكف مف الفتكل ،كمف

التصدم ليا ،كالتسارع إلييا ،كقد كثرت النقكؿ عف السمؼ
الصالح في ذلؾ؛ حتى بمغت حدا كبيرا ،كقد رأيت ذكر

عدد مف ىذه النصكص لبياف أىمية الفتكل؛ كمدل
حرصيـ عمى االبتعاد عنيا؛ طمبا لمسالمة؛ كبعدا عف
اإلثـ؛ كتعميما لغيرىـ أال يقتحمك ا مجاؿ اإلفتاء إال بعد
التحقؽ مف شركطو؛ مع ككنيـ عمماء مبرزيف ليـ قدـ

كركم عف ابف مسعكد  أنو قاؿ" :مف أفتى الناس

في كؿ ما يستفتكنو فيك مجنكف" ،كعف ابف عباس
رضي اهلل عنيما نحكه.
كركم عف أبي حصيف األسدم أنو قاؿ" :إف

أحدكـ ليفتي في المسألة ،كلك كردت عمى عمر بف
الخطاب  لجمع ليا أىؿ بدر" ،كركم عف الحسف
كالشعبي مثمو.
كركم عف عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ يقكؿ:

سمعت أبي يقكؿ :سمعت الشافعي يقكؿ :سمعت مالؾ

بف أنس يقكؿ :سمعت محمد بف عجالف يقكؿ" :إذا
أغفؿ العالـ ال أدرم أصيبت مقاتمو".
كركم عف الشافعي  أنو سئؿ في مسألة ،فسكت

فقيؿ لو :أال تجيب رحمؾ اهلل؟ فقاؿ :حتى أدرم الفضؿ
في سككتي ،أك في الجكاب".
كركم عف أبي بكر األثرـ قاؿ:سمعت أحمد بف
مستفتى ،فيكثر أف يقكؿ :ال أدرم ،كذلؾ مف
حنبؿ ُ
أعرؼ األقاكيؿ فيو".

كعف الييثـ بف جميؿ ،قاؿ " :شيدت مالؾ بف

أنس سئؿ عف ثماف كأربعيف مسألة ،فقاؿ في اثنتيف
كثالثيف منيا ال أدرم".

صدؽ في العمـ كاإليماف ،كىي إيماءات لطمبة العمـ في
زماننا أال يتجرؤكا عمى الفتكل؛ كعدـ المسارعة إلييا ،كقد
استند الصحابة  إلى نصكص خكفتيـ مف التصدم
بي  أنو قاؿ" :أجرؤكـ
لمفتكل ،كمنيا ما ركم عف ّ
الن ّ
النار"(٘ٔ) .كىذه بعض عباراتيـ
عمى الفتيا أجرؤكـ عمى ّ
عمى النحك اآلتي:

ما ركم عف عبد الرحمف بف أبي ليمى أنو قاؿ:
"أدركت عشريف كمائة مف األنصار مف أصحاب رسكؿ
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1428 ،)1ه 2007/م

كعف مالؾ أيضا أنو ربما كاف يسأؿ عف خمسيف

مسألة ،فال يجيب في كاحدة منيا ،ككاف يقكؿ مف أجاب
في مسألة ،فينبغي مف قبؿ أف مجيب فييا أف يعرض

نفسو عمى الجنة كالنار ،ككيؼ يككف خالصة في
اآلخرة ،ثـ يجيب فييا".
كعنو أنو سئؿ في مسألة فقاؿ :ال أدرم فقيؿ لو،

إنيا مسألة خفيفة سيمة ،فغضب ،كقاؿ :ليس في العمـ
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شيء خفيؼ .أما سمعت قكلو جؿ ثناؤه :إَِّنا َسُن ْمِقي
ؾ قَ ْكالن ثَِقيالن :٘[المزمؿ]"(.)ٔٙ
َعمَْي َ
كليذا نجد الفقياء مف بعدىـ نصكا عمى حرص
السمؼ الصالح  عمى التييب مف الفتكل ،كالتحذير

مف التسارع إلييا.
فقد جاء في شرح منتيى اإلرادات

 " :كقد كاف

السمؼ الصالح ييابكف الفتيا كثيرا ،كيتشددكف فييا،

كيتدافعكنيا حتى ترجع إلى األكؿ لما فييا مف المخاطرة،
كأنكر أحمد كغيره مف األعياف عمى مف ييجـ عمى
الجكاب ،كقاؿ  " :ال ينبغي أف يجيب في كؿ ما يستفتى

بو"(.)ٔٚ

كجاء في ركضة الطالبيف  " :متى لـ يكف في
المكضع إال كاحد يصمح لمفتكل تعيف عميو أف يفتي ،كاف

القيـ بمنزلة الكزير المكقّع عف
المّو تعالى ،كجعمو ابف ّ
بالمحؿ
الممؾ قاؿ  :إذا كاف منصب التّكقيع عف الممكؾ
ّ
الّذم ال ينكر فضمو ،كال يجيؿ قدره ،كىك

الس ّنيات ،فكيؼ بمنصب التّك
المراتب ّ
السمكات؟(ٖٕ).
األرض ك ّ

مف أعمى

رب
قيع عف ّ

ىذا فيما سبؽ مف حاؿ السمؼ؛ كقد قاؿ اإلماـ
 " :كأما

القرافي (تٗٙٛى) ،عف حاؿ الفتيا في زمانو

اليكـ فقد انخرؽ ىذا السياج ،كسيؿ عمى الناس أمر
دينيـ فتحدثكا فيو بما يصمح ،كما ال يصؿ

ح؛ كعسر

عمييـ اعترافيـ بجيميـ ،كأف يقكؿ أحدىـ  " :ال أدرم "،
فال جرـ آؿ الحاؿ لمناس إلى ىذه الغاية باالقتداء

بالجياؿ"(ٕٗ) ،قمت  :فكيؼ بحالنا في أيامنا ىذه؛ نسأؿ
اهلل العفك كالعافية.

كاف ىناؾ غيره ،فيك مف فركض الكفايات ،كـ ع ىذا ،فال

الفرع الثالث :المصطمحات ذات العالقة بالموضوع.

الكحي ،يحيؿ بعضيـ عمى بعض في الفتكل ،كيحرزكف

الفتكل اصطالحا أف يستعرض جممة مف المفاىيـ ذات

يحؿ التسارع إليو ،فقد كانت الصحابة  مع مشاىدتيـ
أمكف(.)ٔٛ
"
عف استعماؿ الرأم كالقياس ما

كقاؿ ابف القيـ تحت فصؿ  " :تكرع السمؼ عف

الفتيا" " :ككاف السمؼ مف الصحابة كالتابعيف يكرىكف

التسرع في الفتكل ،كيكد كؿ كاحد منيـ أف يكفيو إياىا
غيره؛ فإذا رأل أنيا تعينت عميو بذؿ اجتياده في معرفة

حكميا مف الكتاب كالسنة ،أك قكؿ الخمفاء الراشديف ،ثـ

أفتى"( ،)ٜٔثـ أكرد جممة مف أخبار السمؼ في ذلؾ(ٕٓ).

كقاؿ ابف عبد البر " :ككالـ السمؼ في ىذا المعنى

كثير جدا يطكؿ ذكره

كاستقصاؤه"(ٕٔ) ،كعنكف اإلماـ

أيضا بابا بعنكاف  " :تدافع الفتكل ،كذـ مف سارع إلييا "،
كأكرد فييا جممة صالحة مف اآلثار عف السمؼ في ذـ

التسارع كالتسرع إلى الفتيا(ٕٕ).

أف مكضكع الفتكل بياف أحكاـ المّو تعالى،
ذلؾ ّ
الناس ،فيي قكؿ عمى المّو تعالى،
كتطبيقيا عمى أفعاؿ ّ

يمزـ الباحث حتى يصؿ إلى مؼ ىكـ التعجؿ في

الصمة لتحديد الفركقات بينيا ،كبياف مكقع التعجؿ في
الفتكل منيا ،حيث إف استنتاج مفيكـ التعجؿ في الفتكل
ال يمكف حصكلو بمفيكمو الخاص الذم يميزه عف غيره
إال بعد استعراض ىذه المصطمحات ،كذلؾ عمى النحك

اآلتي:

أوال :التعدي في الفتوى.

التعدم في الفتكل  :يعني اقتحاـ مف ليس أىال

لمفتكل مجاؿ اإلفتاء ،كلـ تتكامؿ أىميتو لمفتكل ،كلـ
تتكافر فيو الشركط التي ذكرىا العمماء ،بأف يككف
جاىال ،أك مقمدا ،أك طالب عمـ لـ يتحقؽ بشركط اإلفتاء
عند أىؿ العمـ ،فيك متعد ،كـ رتكب كبيرة ،كفعمو محرـ،

كتنقض فتياه ،كعميو يحمؿ كالـ العمماء في ذـ التطاكؿ
عمى مقاـ اإلفتاء لمف لـ يكف أىال لو ،كدليؿ تحريـ
التعدم عمى الفتكل ما يأتي:

حؽ عميؾ أف تفعؿ ،أك حراـ عميؾ
ّأنو يقكؿ لممستفتي ّ :
افي المفتي بالتّرجماف عف مراد
أف تفعؿ ،كلذا ّ
شبو القر ّ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1428 ،)1ه 2007/م
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ؾ بِ ِو ِع ْم هـ إِ َّف
ؼ َما لَْي َس لَ َ
ٔ -قكلو تعالى َ :كالَ تَ ْق ُ
اف َع ْنوُ َم ْس ُؤكالن 
ص َر َكا ْلفُ َؤ َاد ُك ُّؿ أُ كلئِ َ
ؾ َك َ
َّم َع َكا ْلَب َ
الس ْ
[ :ٖٙاإلسراء ].

ِ
ص ُ ِ
ٕ -كقكلو تعالى :كالَ تَقُكلُكْا لِما تَ ِ
ب
ؼ أَْلسَنتُ ُك ُـ ا ْل َكذ َ
َ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِّ
يف
ى َذا َحالَ هؿ َك ى َذا َح َرهاـ لتَ ْفتَُركْا َعمَى المّو ا ْل َكذ َ
ب إِ َّف الذ َ
ِ
ِ ِ
كف :ٔٔٙ[النحؿ].
كف َعمَى المّو ا ْل َكذ َ
ب الَ ُي ْفم ُح َ
َي ْفتَُر َ
كجو الداللة  :أف مف يفتي بغير عمـ ،فقد فعؿ

العكاـ الذيف يدعكف المعرفة ،كىـ جاىمكف ،كمف يفتي
مف العكاـ الناس بجكاز التعامؿ مع البنكؾ الربكية دكف
عمـ ،ككمف يتعدل عمى الفتكل بتجكيز بعض مظاىر
المباس غير الشرعي بحجة عدـ كجكد ىيئة محددة
لمباس الشرعي متغافال عف الشركط الشرعية المتس فبطة

مف النصكص الشرعية ،كالتي تضبط المباس الشرعي
بضكابط محددة.

محرما؛ لمنيي المستفاد مف قكلو تعالى " :كال تقؼ" كالنيي

ب .كمف صكر التعدم قياـ بعض طمبة العمـ

يقتضي التحريـ ،ككذا النيي في قكلو تعالى " :كال تقكلكا"،

المبتدئيف بالتصدم لمفتكل ،كىـ لـ يستكممكا البناء

إف المّو ال يقبض العمـ انتزاعان ينتزعو
ٖ -قكؿ النبي ّ " :
مف صدكر العمماء ،كلكف يقبضو بقبض العمماء ،حتّى

الزماف في قضايا الزكاج كالطالؽ ،كمكضكعات العدة

محرما
يقتضي التحريـ ،فكاف اإلفتاء دكف عمـ .

بِ
ؽ
مْ
إذا لـ ُ
بغير عمـ،

الناس رءكسان جيّاالن ،فسئمكا فأفتكا
عالمان اتّخذ ّ
(ٕ٘)
فضمّكا كأضمّكا" .

عالمان

كجو الداللة  :قكلو  " :حتّى إذا لـ يبؽ
لـ،
الناس رءكسان جيّاالن ،فسئمكا فأفتكا بغير ع
اتّخذ ّ
فضمّكا كأضمّكا " نص في تحريـ اإلفتاء بالجيؿ؛ ألنيـ

العمـ م الذيف يؤىميـ لمفتكل ،كمف يفتي الناس في ىذا
كىك جاىؿ فييا .
ج .قياـ بعض طمبة العمـ الشرعي المتخصصيف في
جانب مف جكانب الشرعية باالعتداء كاإلفتاء فيما لـ

يقفكا عمى تحقيؽ العمـ فيو ،كىذه مؤاخذة أخرل.
د .قياـ بعض الجيات كالمؤسسات بإصدار تصريحات
ذات بعد شرعي ،دكف رجكعيـ ألىؿ العمـ الشرعي

أفتكا بغير عمـ ،فضمكا كأضمكا ،كىذا مف أعظـ

المتخصصييف في مكضكع الفتكل ،كالتعدم في رد

ٗ -عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل " :مف أُ ِْ
تم
ؼ
بغير عمـ ،كاف إثمو عمى مف أفتاه"(.)ٕٙ

ككمنع الختاف لمرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء ،كغيرىا

الكبائر .

كجو الداللة  :قكؿ النبي  " :مف أفتى بغير عمـ ..

الحديث" نص في تأثيـ مف أفتى بغير عمـ ،كىذا يمزـ
منو تحريـ اإلفتاء بغير عمـ.
كلكف ىؿ يعزر ،محؿ بحث – سيأتي.-
 -أمثمة معاصرة لمتعدي في الفتوى:

نرل في زماننا صك ار متعددة لمتعدم في الفتكل،

بعض األحكاـ المتعمقة بالمرأة مف لباس كاختالط،

مف القضايا المتعددة التي تتعدل فييا جيات عمى
الفتكل الشرعية.
ثانيا :التخفيف في الفتوى والتشدد فييا .

أما التخفيؼ في الفتكل فيك اإلفتاء بأخؼ مف

الحكـ الشرعي األصمي ،لمف ىك أىؿ لإلفتاء؛ رغبة في
ماؿ أك جاه أك ىكل أك تحكـ أك نحكه ،كمف التخفيؼ
في اإلفتاء تتبع الحيؿ  .كأما التشدد في الفتكل ،فيك

كمنيا:

اإلفتاء بأشد مف الحكـ الشرعي األصمي ،ككالىما يككف

أ .قياـ بعض العكاـ بالتصدم لمفتيا بدكف مسكغ

دكف مكجب شرعي ،كىما محرماف ،ألنو بتخفيفو كتشدده

شرعي أك قانكني ،فيتعدل ،كيفتي الناس دكف أف يككف
حاصال عمى مؤىؿ شرعي ،أك أف يككف مجا از مف قبؿ
العمماء بإجازة شرعية ،كىذا نراه مف تش ار في زماننا بيف

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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قد خالؼ حكـ الشارع.

كيحرـ التساىؿ –كيطمؽ الفقياء التساىؿ كيريدكف
بو في أحد معنييو اإلفتاء باألخؼ كاألخذ بالحيؿ-
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الفتيا؛ ككذلؾ التشدد فييا؛ لئال يقكؿ عمى اهلل ما ال عمـ

لو بو( ،)ٕٚكلكف ىؿ يعزر– محؿ بحث سيأتي.-

القيـ " :لكف ال يجكز أف يحابي نفسو أك
قاؿ ابف ّ
كيشدد عمى
قريبو في الفتيا ،بأف يرّخص لنفسو أك قريبو،
ّ
غيره فإف فعؿ قدح ذلؾ في عدالتو"(.)ٕٛ

كسبب تحريـ التخفيؼ في الفتكل ،بما يمتقط

مف رخص المذاىب متبعا ق

كاه ،كبما يتخير بيف

التحميؿ كالتحريـ كالكجكب كالجكاز؛ أف ذلؾ يؤدم إلى
انحالؿ ربقة التكميؼ ،كانتقاض أصمو الذم كضع

لو(.)ٕٜ

كقاؿ ابف الصالح في بياف حقيقة مف يتتبع الحيؿ
تخفيفا أـ تشديدا ،كحكمو  " :كقد يككف تساىمو – أم
تخفيفو باألخذ بالحيؿ كنحكىا-

كانحاللو بأف تحممو

األغراض الفاسدة عمى تتبع الحيؿ المحظكرة ،أك

فال يذىب بيـ مذىب الشدة ،كال يميؿ بيـ إلى طرؼ

االنحالؿ.)ٖٕ("...

"كبالجممة فال يجكز العمؿ كاإلفتاء في ديف اهلل

بالتشيى ،كالتخير كمكافقة الغرض ،فيطمب القكؿ الذم
يكافؽ غرضو ،كغرض مف يحابيو فيعمؿ بو ،كيفتى بو،
كيحكـ بو ،كيحكـ عمى عدكه كيفتيو بضده ،كىذا مف
افسؽ الفسكؽ ،كأكبر الكبائر ،كاهلل المستعاف"(ٖٖ).

"كقد يككف تساىمو  :بأف تحممو األغراض الفاسدة
عمى تتبع الحيؿ المحذكرة ،أك المكركىة بالتمسؾ بالشبو؛
طمبا لمحرص عمى مف يركـ ف فعو؛ أك التغميظ عمى مف

يركـ ضرره"(ٖٗ).

"كقاؿ القرافي إذا كاف في المسألة  :قكالف أحدىما
فيو تشديد ،كاآلخر فيو تسييؿ؛ فال ينبغي لممفتي أف
يفتي العامة بالتشديد ،كالخكاص ككالة األمكر بالتخفيؼ؛

المكركىة ،كالتمسؾ بالشبو لمترخيص عمى مف يركـ

كذلؾ قريب مف الفسكؽ كالخيانة في الديف،

ىاف عميو دينو ،كنسأؿ اهلل العافية كالعفك ،كأما إذا صح

كاجاللو كتقكاه كعمارتو بالمعب كحب الرياسة كالتقرب

نفعو ،أك التغميظ عمى مف يريد ضره ،كمف فعؿ ذلؾ
قصده اؼحتسب في تطمب حيمة ال شبية فييا ،كال يجر
إلى مفسدة ليخمص بيا المستفتي مف كرطة يميف ،أك

نحكىا فذلؾ حسف جميؿ.)ٖٓ( "...
كمف ىنا ،فعمى

المفتي أف يأخذ الناس عمى

الكسط ،بال إفراط ،فيذىب بيـ مذىب الشدة كالعنت

كالحرج ،كبغض إليو الديف ،كال تفريط ،فيميؿ بيـ إلى
طرؼ االنحالؿ؛ ألنو بذلؾ خرج عف قصد الشارع ،كألنو
خركج عف مقتضى مصمحة الخمؽ؛ كفيو ارتفاع مطمؽ
التكميؼ مف حيث ىك حرج ،كمخالؼ لميكل ،كفيو اتباع
لمشيكة في الفتكل ،كىك محرـ(ٖٔ).

كؿ أحد بما يشتيي
ؼ
إف أفتى ّ
يؤدم إلى الفكضى كالمظالـ
التكميؼ  ،كىذا ّ

انيدـ بناء

كتضييع

الناس .
الحقكؽ بيف ّ

قاؿ الشاطبي" :الـ فتي البالغ ذركة الدرجة ىك الذم

يحمؿ الناس عمى المعيكد الكسط فيما يميؽ بالجميكر؛
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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كالتالعب

بالمسمميف؛ كذؿؾ دليؿ فراغ القمب مف تعظيـ اهلل تعالى؛
إلى الخمؽ دكف الخالؽ نعكذ باهلل مف صفات

الغافميف"(ٖ٘).

 كمف األمثمة المعاصرة عمى التساىؿ في الفتكل  ،مايفتيو بعض مف يتصدل لإلفتاء بجكاز التعامؿ مع
البنكؾ الربكية في ا لدكؿ غير المسممة ،كال يقيد ذلؾ
بالضركرة ،أك الحاجة التي نكقع الناس ىناؾ في الحرج

أكال ،كفي التضييؽ عمييـ في حفظ أمكاليـ ثانيا.

 كمف أمثمة التخفيؼ في اإلفتاء مف يفتي الناس فيزماننا بجكاز الجمع بيف الصالتيف ألدنى عذر ،دكف
التحقؽ مف العذر المبيح لمجمع بيف الصالتيف ،كأف يككف
الصالتيف
.
مريضا يبمغ بو المرض إلى الحاجة لمجمع بي
 كمف أمثمة التخفيؼ في الفتكل اإلفتاء لممرأة أف تسافركحدىا بدكف محرـ؛ بحجة أمف الطريؽ في الطيراف،
كتغافمكا عف النصكص الشرعية ،كالبحث في كالـ
الفقياء كخالفيـ في ىذه المسألة.
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 -كمف أمثمة اؿتخفيؼ في الفتكل ،اإلفتاء بجكاز بعض

والثّاني :اؿتساىؿ في طمب األدلّة كطرؽ األحكاـ

صكر المعامالت المالية المعاصرة ،كالتي تتضمف حقيقة

حؽ
النظر كأكائؿ الفكر ،فيذا
مقصر في ّ
كاألخذ بمبادئ ّ
ّ
االجتياد ،كال يجكز لو أف يفتي ،كال أف يستفتى ( ،)ٖٚكىك

إلى التكصؿ إلى القرض الربكم.

مفيكـ التعجؿ الذم ىك محؿ البحث ،كسيأتي تعريفو،

 -كمف األمثمة المعاصرة لمتشدد في الفتكل ما يصدره

كأسبابو ،كحكمو.

العينة ،كىي التكصؿ عف طريؽ البيع كالشراء الشرعييف

بعض المفتيف مف عدـ جكاز التعامؿ مع البنكؾ

اإلسالمية بعمكـ الستحالة خمكص المعامالت المعاصرة
مف الربا أك شبيتو ،مع أف المصارؼ اإلسالمية
كتعامالتيا فييا مؤتمرات عممية كدراسات كأبحاث تجيز
التعامؿ ببعض الصيغ اإلسالمية المعاصرة كالمشاركة

المنتيية بالتمميؾ ،كصكر المضاربة المعاصرة ،كغيرىا.
 ما يتشدد فيو ا لبعض مف عدـ جكاز البيع بالتقسيطمع الزيادة ،مما يشكؿ حرجا عمى المسمميف في

تعامالتيـ اليكمية في حاجتيـ لمبيع كالشراء مؤجال مف
البائع نفسو.
 -ما يتشدد فيو بعض المفتيف مف تحريـ كؿ طعاـ أىؿ

كعميو :نجد أف ثمة مصطمحات ثالثة  :األكؿ:
التعدم في الفتكل ،كىك مف أفتى الناس ،كليس أىال

ليا ،كالثاني  :التخفيؼ في الفتكل كالتشدد فييا ،كالثالث :
التعجؿ في الفتكل  :كىك مف كاف أىال لإلفتاء ،كلكنو
تسرع ،كلـ يستكمؿ النظر في المسألة.
رابعا :المفيوم االصطالحي لمتعجل في الفتوى:
يمكف تعريؼ التعجؿ في الفتكل بأنو

 " :تسرع

المفتي الذم تكاممت أىميتو في تبييف الحكـ الشرعي

لمسائؿ عنو ،تسرعا بقصد أك

بدكف قصد؛ يؤدم إلى

مخالفة حكـ الشارع في المسألة كفؽ مقتضيات الزماف
كالمكاف ،كحاؿ المستفتي".
ق تسرعا
فقكلو :تسرع المفتي :ىك كصؼ لمتعجؿ بككف

الكتاب دكنما تفريؽ بيف ما كاف حيكانا أك نباتا ،كالحيكاف

عنيا
في إطالؽ الحكـ الشرعي لمكاقعة المستفتى .

صعؽ بالكيرباء مثال فيك حراـ ،كما ذبح ذبحا اعتياديا

المعنى األكؿ  :التسرع كالتسارع في إطالؽ الفتكل لمف

المأككؿ المحـ كبأم صكرة ذبح ،كدكنما تفريؽ بيف ما

كالتسرع في إطالؽ العمماء يككف عمى معنييف

عف طريؽ إراقة الدماء فيك حالؿ...

ىك ليس أىال ليا ،كىذا داخؿ في مفيكـ المتعدم في

ثالثا :التساىل في الفتوى.

الفتكل.

يطمؽ التساىؿ في الفتكل ،كيراد بو معنياف:

الرخص كال ّشبو كالحيؿ المكركىة
األولّ :
ّ
تتبع ّ
المحرمة ،كىذا داخؿ في مفيكـ طمب التخفيؼ المحرـ
ك ّ

كالذم سبؽ بيانو ،كبياف حكمو ،كعميو يحمؿ كالـ بعض
العمماء في تحريـ التساىؿ في الفتكل ،كىك عيف

التخفيؼ في الفتكل ،كقد تقدـ حكمو.

كالمعنى الثاني  :تسرع مف تكاممت أىميتو في

تكل؛ في إصدار الحكـ الشرعي دكف أف يستكمؿ
الؼ
النظر الالزـ ،كىك محؿ البحث ىنا.
كقد نص جمع مف العمماء عمى ذـ التسرع في الفتيا،

كمنيـ الخطيب البغدادم ،كبيف بأف مف يتسرع باإلجابة
(
التكفيؽ.)ٖٛ
عما يسأؿ عنو ،قد فقد أكؿ أسباب

كمنو قكؿ ابف نجيـ  " :كيحرـ التساىؿ في الفتكل،
كاتباع الحيؿ ،إف فسدت األغراض ،كسؤاؿ مف عرؼ
لذلؾ"(.)ٖٙ

كىذا التعجؿ (التسرع) لو أسباب متعددة يمكف
تقسيميا إلى قسميف:
القسم األول  :أسباب تتعمؽ بشركط الكاقعة محؿ

اإلفتاء :كىي تمكـ المتعمقة بعدـ تريث المفتي في النظر
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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في مكضكع الفتكل تصكي ار كنظ ار كاستنباطا كاستيفاء

يعمـ أف عقد النكاح في القاىرة جائز ،فمـ أزؿ بو حتى

لألدلة ،كزمانا كمكانا ،ككانت تتطمب منو المزيد مف

قاؿ :إنا أردنا أف نعقده خارج القاىرة فمنعنا؛ ألنو

الكقت لمتثبت في فتكاه في ىذه الجكانب المختمفة.

استحالؿ؛ فجئنا لمقاىرة فعقدناه ،فقمت لو  :ىذا ال يجكز

القسم الثاني  :أسباب تتعمؽ بشخصية المفتي،

بالقاىرة ،كال بغيرىا"(ٓٗ).

كتعرضو لمضغط النفسي كالتشكيش الذىني ،كعدـ

استقرار نفسيتو عند إصداره الفتكل ،كقد تككف أسبابا
فييا طمب جاه أك سمطة أك إرضاء لسمطاف أك قريب أك
صديؽ ،كقد يككف الباعث عمى التعجؿ محض اليكل،

كرغ بة في التصدر لإلفتاء مع ككف المسألة تتطمب قد ار
زائدا مف التريث ،كالتفكر في المسألة محؿ الحكـ
الشرعي.
أىميتو  :ىذا قيد ميـ
قكلو :المفتي الذم تكاممت ػ

كأما الحكـ التكميفي لمتعجؿ في الفتكل فال يخمك

مف حالتيف  - :عمى أف الحكـ التكميفي سيقتصر عمى

الحكـ ديانة ،أما تعزي ار كقضاء فسيككف في مكضعو مف

البحث :-
الحالة األولى  :أف يككف قد تعجؿ لسبب مف

األسباب التي ىي محض ىكل أك طمب رياسة

كنحكىا

كىي التي ذكرتيا في القسـ الثاني مف أقساـ أسباب التعجؿ
في الفتكل ،فيذه مما يككف تعجمو فييا بحسب مقصده

لمتمييز بيف التعجؿ في الفتكل كبيف المتعدم فييا ،فإف

المحرـ ،فيككف آثما ،كتعجمو في الفتكل محرما ،كاذا كاف

مناط البحث الدقيؽ ىنا فيمف تكاممت أىميتو ،أم تكافرت

حراما فيؿ يعزر عميو– محؿ بحث سيأتي.-

فيو الشركط الالزمة لممفتي سكاء أكانت شركطا تتعمؽ

الحالة الثانية  :أف يككف قد تعجؿ لسبب مف

بالحكـ الشرعي كسالمتو مف حيث ىك ،أـ شركطا
تتصؿ بشخصية المفتي كقدرتو عمى اإلفتاء.

األسباب الـ تعمقة باستكماؿ النظر في الكاقعة نظ ار

كاستنباطا كأدلة كزمانا كمكانا ،كغيرىا مف األسباب ،كىك

قكلو :في تبييف الحكـ الشرعي لمسائؿ عنو  :ىك محؿ

محرـ أيضا ،كىك آثـ شرعا ،كال يحصؿ لو األجر؛ ألف

التعجؿ ،كىك التسرع في تبييف الحكـ الشرعي لمسائؿ

عنو ،كالذم كاف ينبغي لممفتي أ ف يتريث في إصداره
الفتكل تريثا يجعمو يصيب الحكـ الشرعي المطمكب.

قكلو :تسرعا يؤدم إلى مخالفة حكـ الشارع في

المسألة كفؽ مقتضيات الزماف كالمكاف ،كحاؿ المستفتي:
يشير إلى نتيجة التسرع كأثره كىك مخالفة حكـ الشارع
في المسألة ،ثـ يشير التعريؼ لبعض أسباب التعجؿ في
الفتكل كىي عدـ اعتبار مقتضيات الزماف كالمكاف كحاؿ

المستفتي.

األصؿ في المفتى أف يتريث في الفتكل؛ ألنو تج أر عمى
ما كاف ينبغي عميو التميؿ فيو؛ ألف مآؿ فعمو ضرر

بالمستفتي في دينو كففسو كعرضو كمالو ،كىذا التعريض
مف حيث المآؿ محرـ ،كيككف آثما كذلؾ ألنو كاف أىالن

تعجؿ
لمفتكلّ ،
لكنو لـ يبذؿ جيده بؿ ّ
اإلثـ.

بخالؼ ما لك استفرغ كسعو في الكص

الخطأ( ،)ٖٜكيركم في ذلؾ اإلماـ القرافي كاقعة حصمت

معو حيث يقكؿ  " :كلقد سئمت مرة عف عقد النكاح

بالؽاىرة :ىؿ يجكز أـ ال؟ فارتبت ،كقمت لو  :ما أفتيؾ
حتى تبيف لي ما المقصكد بيذا الكالـ؟ فإف كؿ أحد
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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كؿ إلى

الحكـ الشرعي ،ثـ أخطأ ،فيذا مأجكر عمى قصده في
إصابتو الحؽ أج ار كاحدا كما ىك ـعمكـ.

كينبغي لممفتي أف يتريث في الفتكل؛ كال بد مف

كشؼ حقيقة الكاقعة ،كأال يتعجؿ كاال كقع في

كمف ىنا كاف

كدليؿ ىذا الحكـ في حالتيو السابقتيف:
ٔ -ما سبؽ مف األدلة في تحريـ التعدم عمى الفتكل،
كالتي نصت عمى تحريـ اإلفتاء بغير عمـ ،ككذا حكمو
فيمف تعجؿ في الفتيا ،بجامع اإلفتاء بالجيؿ مآال،

فيككف محرما كأصمو؛ بمعنى  :أنو يقاس مف تعجؿ في
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الفتيا دكف تثبت ك تريث عمى مف أفتى ابتداء دكف عمـ؛
بجامع اإلفتاء بالجيؿ في مآؿ كؿ.
ٕ -كقد كرد في لفظ عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل
" :مف أُ ِْ
تم بفتيا غير ثبت فإنما إثمو عمى مف
ؼ
أفتاه"(ٔٗ).

فقكلو " :غير ثبت " :أم دكف تريث ،كىك نص في
تحريـ التعجؿ في الفتكل ،فكاف محرما ،كمعنى :أُ ِْ
تم:
ؼ

أم مف كقع في خطأ بفتكل عالـ؛ فال إثـ عمى متبع

ذلؾ العالـ ،كمعنى :ثبت في المصباح رجؿ ثبت إذا

كاف عدال ضابطا ،أم متحريا لمفتكل(ٕٗ).

ٖ -عف جابر  قاؿ :خرجنا في سفر ،فأصاب رجال منا
(ٖٗ)

حجر ،فشجو

في رأسو ،ثـ احتمـ ،فسأؿ أصحابو :ىؿ

تجدكف لي رخصة في التيمـ؟ قالكا :ما نجد لؾ رخصة،

كأنت تقدر عمى الماء ،فاغتسؿ فمات ،فمما قدمنا عمى

يا أنيس عمى امرأة ىذا؛ فإف اعترفت فارجميا ،فغدا
عمييا فاعترفت فرجميا"(ٔ٘).

كجو الداللة  :نقض النبي  حكـ رجاؿ مف أىؿ
العمـ ،بحكمو في المائة شاة كالخادـ أنيا مردكدة ،كأف
عمى ابنو جمد مائة كتغريب عاـ ،كأف حكـ المرأة الرجـ

إف اعترفت دليؿ عمى تحريـ التعجؿ في الفتكل؛ كأنو ـ
كاف عمييـ التثبت قبؿ الحكـ ،كىي قضية إفتاء كما
نص عمى ذلؾ ابف حجر بقكلو  " :كفيو جكاز استفتاء
المفضكؿ مع كجكد الفاضؿ ،كالرد عمى مف منع التابعي
(ٕ٘)

أف يفتي مع كجكد الصحابي مثال"
٘ -ما كرد في تفسير قكلو
(ٖ٘)

أجرؤكـ عمى النار "

.

 " :أجرؤكـ عمى الفتيا،

 :بضـ الفاء ،أم :أكثركـ إقداما

تثبت،
شرعي مف غير ػ
عمى إجابة السائؿ عف حكـ ػ
كتدبر كاإلفتاء بياف حكـ المسألة.

رسكؿ اهلل  أخبر بذلؾ ،فقاؿ :قتمكه قتميـ اهلل ،أال سألكا

كالفتكل الجكاب في الحادثة اشتقت عمى طريؽ

أف يتيمـ كيعصر ،أك يعصب عمى جرحو ،ثـ يمسح

النار" :أم :أكثركـ إقداما عمى دخكليا؛ ألف المفتي مبيف

(ٗٗ)

إذ لـ يعممكا؛ فإنما شفاء العي

السؤاؿ ،إنما كاف يكفيو

عميو ،كيغسؿ سائر جسد"ق(٘ٗ).

االستعارة مف الفتي في السف ،كمعنى " :أجرؤكـ عمى
عف اهلل حكمو؛ فإذا أفتى عمى جيؿ ،أك بغير ما عممو،

كجو الداللة :أف النبي  عاب عميىـ الفتكل بغير

أك تياكف في تحريره ،أك استنباطو فقد تسبب في إدخاؿ

أىؿ العمـ كالصالح كالتقكل  ،كألحؽ بيـ الكعيد بأف دعا

قاؿ الزمخشرم" :ككفى بيذه اآلية – كىي قكلو
ِ
ِ
كف  :ٜ٘[يكنس]،
تعالى:آلمّوُ أَذ َف لَ ُك ْـ أ َْـ َعمَى المّو تَ ْفتَُر َ
زاجرة زج ار بميغا عف التجكز فيما يسأؿ عنو مف

عمـ بتسرعيـ في اإلجابة ،كقد كانكا صحابة فضالء مف
عمييـ ،كجعميـ في اإلثـ قتمة لو ،كىذا يدؿ عمى ارتكابيـ

(
محرمة.)ٗٙ
كبيرة كىي التعجؿ في الفتكل ،كىي

ٗ -عف عبيد اهلل أنو سمع أبا ىريرة كزيد بف خالد قاال:

"كنا عند النبي  فقاـ رجؿ ،فقاؿ :أنشدؾ اهلل( ،)ٗٚإال
قضيت بيننا بكتاب اهلل ،فقاـ خصمو ،ككاف أفقو منو،

فقاؿ اقض بيننا بكتاب اهلل كأذف لي؟ قاؿ :قؿ .قاؿ :إف
ابني كاف عسيفا( ،)ٗٛعمى ىذا فزنى بامرأتو،
فافتديت( ،)ٜٗمنو بمائة شاة كخادـ ،ثـ سألت رجاال مف
أىؿ العمـ فأخبركني :أف عمى ابني جمد مائة كتغريب

عاـ ،كعمى امرأتو الرجـ .فقاؿ النبي  " :كالذم نفسي
بيده ألقضيف بينكما بكتاب اهلل جؿ ذكره" ،المائة شاة

كالخادـ رد(ٓ٘) ،كعمى ابنؾ جمد مائة كتغريب عاـ ،كاغد
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(ٗ٘)

نفسو النار لجرأتو عمى المجازفة في أحكاـ الجبار

.

األحكاـ ،كباعثة عمى كجكب االحتياط فييا ،كأال يقكؿ
أحد في شيء جائز أك غير جائز إال بعد إيقاف كاتقاف،

كمف لـ يكقف فميتؽ اهلل كليصمت ،كاال فيك مفتر عمى
(٘٘)

اهلل تعالى"

.

كقد تقرر أنو يحرـ عمى المفتي التساه ؿ – كىك

معنى التعجؿ – كعميو التثبت في جكابو ،كلك ظاى ار فال
يطمؽ في محؿ التفصيؿ ،فيك خطأ ،كاذا سئؿ عف قكؿ
ما يحتمؿ كجكىا كثيرة ،فال يطمؽ بؿ يقكؿ :إف أراد كذا
فكذا ،كينبغي أف ال يفتي مع كجكد شاغؿ لفكره
()٘ٙ

كالقضاء
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 -ٙكمما يستأنس بو عمى تحريـ التعجؿ في الفتيا  ،ما
كرد عف عبد الرحمف بف بشر األنصارم األزرؽ قاؿ:

ٖ -ما نص عميو النككم مف تحريـ التعجؿ في الفتيا،
كعده مف أنكاع التساىؿ فييا حيث قاؿ  " :يحرـ التساىؿ

دخؿ رجالف مف أبكاب كندة ،كأبك مسعكد األنصارم

في الفتكل ،كمف عرؼ بو حرـ استفتاؤه ،فمف التساىؿ

جالس في حمقة ،فقاال :أال رجؿ ينفذ بيننا .فقاؿ رجؿ

أف ال يتثبت ،كيسرع بالفتكل قبؿ استيفاء حقيا مف

مف الحمقة :أنا فأخذ أبك مسعكد كفا مف حصى ،فرماه

النظر كالفكر؛ فإف تقدمت معرفتو بالمسؤكؿ عنو ،فال

بو .كقاؿ" :مو إنو كاف يكره التسرع إلى الحؾـ"(.)٘ٚ

كجو اؿداللة :رمي أبي مسعكد الرجؿ بالحصى،
كقكلو " :مو ،إنو كاف يكره التسرع إلى الحكـ " دليؿ عمى

بأس بالمبادرة ،كعمى ىذا يحمؿ ما نقؿ عف الماضيف

مف مبادرة"(ٓ.)ٙ

ٗ -ما نص عميو اإلماـ ابف القيـ في منع التع جؿ في

كجكب التثبت في اإلفتاء مف أىمو؛ ألف الرجؿ أسرع إلى

الفتيا استدالال بصنيع السمؼ فقاؿ  " :ككاف السمؼ مف

ظركؼ ،فكاف التسرع في اإلفتاء مف أىمو محرما ؛ ألف

كاحد منيـ أف يكفيو إياىا غيره ،فإذا رأل أنيا قد تعينت

اإلفتاء دكف أف يستفصؿ عف الكاقعة ،كما يحؼ بيا مف
ككفق ليس
أبا مسعكد لـ يعب عؿيو ػ
مف أىؿ العمـ ،بؿ ككنو تسرع في التصدم لمفتكل.

كألىمية مكضكع التعجؿ في الفتكل ،كىك حصكؿ

التسرع فييا مف قبؿ العالـ ،فقد رأيت سكؽ جممة مف
النصكص المنقكلة عف العمماء تبيف تخصيصيـ ىذا

الصحابة كالتابعيف يكرىكف التسرع في الفتكل ،كيكد كؿ
عميو ،بذؿ اجتياده في معرفة حكميا مف الكتاب كالسنة،

الحمـ
أك قكؿ الخمفاء الراشديف ثـ أفتى"(ٔ ،)ٙكقاؿ  " :ؼ

زينة العمـ كبياؤه كجمالو كضده الطيش كالعجمة كالحدة

كالتسرع كعدـ الثبات"(ٕ.)ٙ

٘-كقاؿ ابف نجيـ  " :إف لـ يكف غيره تعيف عميو  ،...كاف

المصطمح بالعناية ،كمزيد بياف بتحذيرىـ مف خطره،

كاف غيره فيك فرض كفاية ،كمع ىذا ال يحؿ التسارع

ٔ -ما نص عميو اإلماـ ابف الصالح عمى تحريـ

 -ٙما جاء في مكاىب الجميؿ  " :كالتساىؿ قد يككف بأف

كمف ذلؾ ما يأتي:
التعجؿ في الفتكل بأنو " ال يجكز لممفتي أف يتساىؿ في
الفتكل – أم يتعجؿ فييا  ، -كمف عرؼ بذلؾ ،لـ يجز
أف يستفتي ،كذلؾ قد يككف بأف ال متثبت؛ كيسرع بالفتكل

قبؿ استيفاء حقيا مف النظر كالفكر ،كربما يحممو عمى
ذلؾ تكىمو أف اإلسراع براعة كاإلبطاء عجز كمنقصة؛
كذلؾ جيؿ؛ كألف يبطىء ،كال يخطىء ،أجمؿ بو مف أف
يعجؿ فيضؿ ،كيضؿ؛ فإف تقدمت معرفتو بما سئؿ عنو
عمى السؤاؿ ،فبادر عند السؤاؿ بالجكاب؛ فال بأس

عميو؛ كعمى مثمو يحمؿ ما كرد عف األئمة الماضيف مف

ىذا القبيؿ"(.)٘ٛ

ٕ -ما قالو ابف حمداف أنو  ":يحرـ التساىؿ في الفتكل–
يعني التعجؿ فييا ، -كاستفتاء مف عرؼ بذلؾ؛ إما
لتسارعو قبؿ تماـ النظر كالفكر؛ أك لظنو أف اإلسراع

براعة ،كتركو عجز كنقص.)ٜ٘("...
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إلى ما ال يتحقؽ"(ٖ.)ٙ

ال متثبت ،كيسرع بالفتكل ،أك الحكـ قبؿ استيفاء حقو
مف النظر كالفكر  ،كربما يحممو عمى ذلؾ تكىمو  :أف
اإلسراع براعة،

كاإلبطاء عجز؛

كألف يبط مء كال

يخطمء ،أجمؿ بو مف أف يعجؿ فيضؿ كيضؿ"(ٗ.)ٙ

 -ٚكذكر اإلماـ الشككاني جممة مف اإلشارات في مكاضع
متعددة مف السيؿ الجرار حينما

كاف يعرض الخالؼ

المقارف بيف أئمة المذاىب تدؿ عمى منع التعجؿ في

الفتكل ،كمنيا قكلو  " :كبالجممة ،فالتسرع إلى تشريع
األحكاـ ،كالزاـ عباد اهلل بيا ،ىك مف التقكؿ عمى اهلل بما لـ
(٘)ٙ

يقؿ ،كقد كرد أنو مف أشد الناس عذابا"

 ،كقكلو " :فياهلل

العجب مف التسرع إلى إثبات أحكاـ اهلل سبحانو بمجرد
الخياالت المختمة كالشبو المعتمة"( ،)ٙٙكقكلو" :كالحاصؿ أف

ىذا التسرع إلى إثبات مثؿ ىذه األحكاـ الشرعية بمجرد
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الرأم الخالي عف الدليؿ ليس مف دأب أىؿ اإلنصاؼ كال

مف صنيع المتكرعيف"(.)ٙٚ

القرض استيالكيا ال إنتاجيا ،كىذه التفرقة مف بعض
العمماء ال مستند ليا ،كالتسرع في الفتكل ىك السبب

كعمى ىذا يحمؿ كالـ الصحابة  كالتابعيف ،كمف

فييا؛ فمك محص األمر كدقؽ النظر ،كتشاكر مع أىؿ

تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف؛ بزجر مف تساىؿ في الفتكل

الفقيي لظير لو خالؼ ما أفتى بو .
ة
العمـ في المجامع

عمى أف معناه :التسرع في الفتكل؛ ألنيـ كانكا أئمة العمـ

 -كمف األمثمة عمى التعجؿ في الفتكل ما نراه في بعض

اإلفتاء بغير عمـ؛ ألف التسرع طريؽ لحصكؿ نتيجة

كالحكارات التي يجركنيا ،كبعضيـ يتسرع في إطالؽ

كاليدل ،كمع ذلؾ فقد حذركا مف بعدىـ خطر الكقكع في

(
تقدـ.)ٙٛ
الفتكل بغير عمـ مآال كما

الفضائيات مف تصدم بعض المفتيف لبرامج الفتاكل،

الحكـ دكف التثبت فيو.

إذا تبيف أف التع جؿ في الفتكل حراـ ،فيؿ تصح

 -قياـ بعض أئمة المساجد في زماننا في التسرع في إفتاء

فتياه فيما أفتى حاؿ ككنو متعجال ،الذم يظير أنو إف

تعجؿ في فتياه فأصاب ،ففتياه صحيحة ،كاف أفتى فأخطأ
فترد فتياه ،كقد أشار ابف القيـ إلى حكـ صحة الفتكل حاؿ
ككنو مشكش الذىف بالغضب بقكلو  " :ليس لممفتي الفتكل

رط ،أك ىـ مقمؽ ،أك
في حاؿ غضب شديد ،أك جكع ـ ؼ

الناس في قضايا العبادات كالزكاج كالطالؽ دكف التر.يث

 كمف األمثمة التسرع في إطالؽ حكـ بعض الظكاىرالتي برزت في مجتمعاتنا المعاصرة كزكاج المسيار،
كصكرتق،
ػ
كالزكاج (فريندز) دكف التحقؽ مف مناطو

خكؼ مزعج ،أك نعاس غالب ،أك شغؿ قمب مستكؿ

كالظركؼ التي نشأت فيو أمثاؿ ىذه القضايا.

عميو ،أك حاؿ مدافعو األخبثيف -البكؿ كالغائط ،-بؿ متى

المطلب الثاني :آثار التعجل في الفتوى ،وعالجها.

أحس مف نفسو شيئا مف ذلؾ ،يخرجو عف حاؿ اعتدالو،
ككماؿ تثبتو ،كتبينو ،أمسؾ عف الفتكل؛ فإف أفتى في ىذه
الحالة بالصكاب ،صحت فتياه"(.)ٜٙ

فقكلو" :يخرجو عف حاؿ اعتدالو ،ككماؿ تثبتو،
كتبينو" :يدؿ عمى أف ىذه األشياء أسباب لمتعجؿ في
الفتكل ،كلذلؾ إذا كانت فتياه كالحالة ىذه صكابا صحت
فتياه.
كلكف مع التحقيؽ ،كصحة الفتكل

"كيتثبت كال يقدح اإلس ار ع مع التحقيؽ "

:

 ،كقكلو  " :كال

يفتي في حاؿ تغير أخالقو خركجو عف االعتداؿ،

كاألمة كاإلفتاء ،كاستقرار األحكاـ الشرعية مف جراء
التعجؿ في الفتكل ،كتفصيميا عمى النحك اآلتي:
اآلثار اضطرابو في عالقتو

مع ربو ،كالخمؽ ،كحينئذ

تككف عبادتو عمى غير ىدل ،كيعبد اهلل عمى غير

اليقيف في األحكاـ الشرعية كبخاصة في تمؾ التي تتعمؽ

كقد كرد عف اإلماـ ابف نجيـ ما يؤكد صحة فتيا
مف تسرع فييا،

ىناؾ آثار سمبية تظير عمى مستكل المسمـ

أوال :آثارىا السمبية عمى المسمـ  :مف أىـ ىذه

الفتكل ،فيندرج تحتيا كؿ ما يؤدم إلى قمة التثبت في

(ٓ)ٚ

أوال :آثار التعجل في الفتوى.

كلك

لفرح كمدافعة أخبثيف؛ فإف أفتى معتقدا أف ذلؾ لـ يمنعو

بالحقكؽ كالفركج كااللتزامات الشرعية.
كالمفتي إذا لـ يتؽ اهلل  في إفتائو ،فإنو يعرض
نفسو لمخطر ،ففي سنف أبي داكد مف حديث مسمـ بف

يسار  قاؿ :سمعت أبا ىريرة يقكؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل :
"مف قاؿ عمي ما لـ أقؿ فميتبكأ بيتا في جينـ ،كمف أفتى

عف درؾ الصكاب؛ صحت فتكاه"(ٔ.)ٚ

بغير عمـ كاف إثمو عمى مف أفتاه

 -أمثمة معاصرة لمتعجل في الفتوى:

عنو
الفتكل مف اإلثـ الذم ينبغي لممسمـ االبتعاد .

 مف األ مثمة عمى التعجؿ في الفتكل ما يصدره بعضالمفتيف مف جكاز التعامؿ مع البنكؾ الربكية إذا كاف
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"(ٕ ،)ٚكالتعجؿ في

ثانيا :آثارىا السمبية عمى األمة :ذلؾ أف التعجؿ في

الفتكل خاصة في القضايا المتعمقة بمصير األمة،
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كقضاياىا الحية الحساسة في الشرؽ أك في الغرب؛ لو
أثر مباشر كبالغ في تكجيو األمة نحك حكـ اهلل  في

المحرمات كالمندكبات
التّ ّ
كميفية كمّيا ،كىي الكاجبات ك ّ
كالمكركىات كالمباحات ،كيدخؿ اإلفتاء في األحكاـ

المعاش كالمعاد ،كىذا التكجيو السديد مف شأنو أف يجنب

صرؼ أك
الكضعية كاإلفتاء
ّ
ّ
بصحة العبادة أك التّ ّ
بطالنيما ،كمف ىنا يظير مدل االضطراب الذم يخمفو

المفاسد مف جية أخر ل ،السيما أف المسمميف يعيشكف

التعجؿ في الفتكل في المجاالت السابقة؛ ألنيا مجاالت

األمة الكقكع في مخالفة الشارع مف جية ،كالكقكع في
ظركفا صعبة تتطمب التريث في اإلفتاء؛ لئال يؤكؿ اإلفتاء
خدمة لغير المسمميف ،كحجة عمى أىؿ اإلسالـ ،فالمفتي
عميو التريث في إطالؽ اإلفتاء في القضايا الخطيرة

األمة
ميمة ،كيترتب عمييا انتظاـ الحياة الشرعية في .
ثانيا :عالج التعجل في الفتوى:

أىميا
ىناؾ كسائؿ لعالج التعجؿ في الفتكل ،مف :

الحساسة؛ حتى يتبيف أثرىا عمى األمة ،كما ستحدثو مف

آثار سمبية عمى األمة ،كبخاصة إذا كاف المفتي ممف

يشار إلييـ بالبناف في العمـ ،كممف يثؽ الناس بيـ ؛ فإنو
كما ػفص العمماء زلة عالِـ زلة عالَـ،
كاصابة عالـ حياة لمعالـ.

ثالثاً  :آثارىا السمبية عمى مقاـ اإلفتاء كمقاصده

الشرعية :اإلفتاء مقاـ مييب ،كمقاصده الشرعية تستند
إلى بياف ح كـ الشارع لممسمميف ،بيانا يحقؽ أغراض

نصب المفتيف ،كىك استقرار اإلفتاء ،كاستقاللو عف
اليكل مف قبؿ كؿ أحد ،كمف قبؿ كؿ غرض ،كالتعجؿ
في اإلفتاء مظنة اضطراب ىذا المقاـ ،كاختاللو ،مما
يؤدم إلى اضطراب األحكاـ الشرعية.

كيصؼ ابف القيـ حاؿ ىؤالء المفتيف بقكلو " :كىذا

الضرب إنما يستفتكف بالشكؿ ال بالفضؿ ،بالمناصب ال
باألىمية؛ قد غرىـ عككؼ مف ال عمـ عنده عمييـ،
كمسارعة أجيؿ منيـ إلييـ ،تعج منيـ الحقكؽ إلى اهلل

تعالى عجيجا ،كتضج منيـ األحكاـ إلى مف أنزليا
ضجيجا ،فمف أقدـ بالجرأة عمى ما ليس لو مف فتيا أك
قضاء أك تدريس استحؽ اسـ الذـ ،كلـ يحؿ قبكؿ فتياه،

كال قضائو ىذا حكـ ديف اإلسالـ"(ٖ.)ٚ

رابعا :آثارىا السمبية عمى استقرار األحكاـ العقدية،

كاألحكاـ الشرعية العممية :ذلؾ أف ا إلفتاء يدخؿ األحؾاـ
االعتقادية :مف اإليماف بالمّو كاليكـ اآلخر كسائر أركاف
ّ
العممية جميعيا  :مف العبادات
اإليماف .كيدخؿ األحكاـ
ّ

كالمعامالت كالعقكبات كاألنكحة ،كيدخؿ اإلفتاء األحكاـ
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أوال :استشعار مراقبة اهلل تبارؾ كتعا لى ،كتكجو

المفتي إلى اهلل  ،)ٚٗ(كمف فعؿ ذلؾ فقد ركف إلى ركف
ركيف ،كلـ يتسرع في الفتكل ،كاستعاف باهلل عمى مكافقة
الصكاب عمما كعمال كسمككا؛ كال ريب أف ىذا الصنيع يقمؿ
إفتائو
مف إرادة التسرع لدل المفتي عند .

كمما يحقؽ ىذا اإلكثار مف الدعاء ،كاإللحاح

عؿل الحؽ تبارؾ كتعالى :أف يميمو الصكاب ،كأف يجنبو
الخطأ ،كالتعجؿ في الفتكل(٘.)ٚ

كيتفرع عف ىذا ،معرفة منزلة النية في الفتيا ،فوم
رأس األمر كعمكده كأساسو ،كأصمو الذم عميو يبنى؛

فإنيا ركح العمؿ ،كقائده ،كسائقو ،كالعمؿ تابع ليا ،ما

يبنى عمييا يصح بصحتيا ،كمفسد بفسادىا ،كبيا يستجمب
التكفيؽ ،كبعدميا يحصؿ الخذالف ،كبحسبيا تتفاكت
الدرجات في الدنيا كاآلخرة ،فكـ بيف مريد بالفتكل كجو اهلل

كرضاه كالقرب منو ،كما عنده ،كمريد بيا كجو المخمكؽ
كرجاء منفعتو ،كما ينالو منو تخكيفا ،أك طمعا ،فيفتي
الرجالف بالفتكل الكاحدة ،كبينيما في الفضؿ كالثكاب
أعظـ مما بيف المشرؽ كالمغرب ،ىذا يفتى لتككف كممة

اهلل ىي العميا ،كدينو ىك الظاىر ،كرسكلو ىك المطاع،

كىذا يفتي ليككف قكلو ىك المسمكع ،كىك المشار إليو
كجاىو ىك القائـ سكاء أكافؽ الكتاب كالسنة أـ خالفيما،
كمف تريث في الفتكل فيك داخؿ في الطائفة الثانية التي
تفتي بنية ،كتقصد كجو اهلل كالدار اآلخرة؛ فمف استشعر
ىذا المعنى كؼ عف التسرع فييا؛ كأخذ بأسباب التركم
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طمبا لإلصابة في اإلجابة ،كاألجر كالمثكبة مف العمي
القدير ،فالمخمص لو الميابة كالمحبة ،كاآلخر المقت

كالبغضاء(.)ٚٙ

ثانيا :السكينة ع ند اإلفتاء ،كالسكينة طمأنينة

كفي ذلؾ يقكؿ ابف نجيـ  " :كمف آدابو  :أف يأخذ
الكرقة بالحرمة ،كيق أر المسألة بالبصيرة مرة بعد مرة؛
حتى يتضح لو السؤاؿ ،ثـ يجيب ،كاذا لـ يتضح السؤاؿ

سأؿ مف المستفتي"(ٔ.)ٛ

القمب كاستق ارره ،باألسباب الجالبة لو ،تحصيال لمتريث

خامسا :طمب المفتي مف المستفتي تكرير السؤاؿ،

الباطف الجالب لمتريث الظاىر؛ كىك التميؿ في الفتكل؛

احتياطا؛ كفي ذلؾ فكائد عديدة منيا:

فمف سكف باطنو ،سكف ظاىره؛ كلـ ييجـ عمى الفتيا إال

ىـ السؤاؿ.
أ  -أف المسألة تزداد كضكحا كبيانا بتؼ

بعد تميؿ كتريث؛ كىذه السكينة ىي المعينة عمى

ب -أف السائؿ لعمو أىمؿ فييا أم ار يتغير بو الحكـ،

الصكاب قكال كعمال ،كىي عالمة ع لى الظفر ،كحصكؿ
المحبكب ،كاندفاع المكركه ،فمف الزـ السكينة؛ الزمتو
العناية الربانية ،ككافؽ اإلصابة في اإلجابة عف السؤاؿ

كالفتكل(.)ٚٚ

فإذا أعادىا ربما بينو لو.
ج -أف المسؤكؿ قد يككف ذاىال عف السؤاؿ أكال ثـ
يحضر ذىنو بعد ذلؾ.

د -أنو ربما باف لو تعنت السائؿ ،كأنو كضع المسألة،
فإذا غير السؤاؿ ،كزاد فيو ،كنقص ،فربما ظير لو

ثالثا :أف يككف غرض المفتي إصابة الحؽ دكف

المسأؿ ال حقيقة ليا ،كأنيا مف األغمكطات ،أك
ة
أف

تحكيـ ىكاه(.)ٚٛ

غير الكاقعات التي ال يجب الجكاب عنيا ،فإف

رابعا :التريث في الفتيا بما اشترطو الفقياء مف

الجكاب بالظف إنما يجكز عند الضركرة ،فإف كقعت

كتابة الفتكل في رقعة كالتأكد منيا  ،خصكصا إذا اشتمؿ

المسألة صارت حاؿ ضركرة ،فيككف التكفيؽ إلى

المفظ عمى بعض المالبسات التي تجعؿ المفتي يغمب

(ٕ)ٛ

الصكاب أقرب

عمى ظنو أف صيغة السؤاؿ ال تعبر عف حقيقة الكاقع،

كىذه الكتابة سبيؿ مف سبؿ التريث في الفتكل ،كارادة
التميؿ في تفيميا ،كطمب درؾ حقيقتيا؛ ألف الحكـ

عمى الشيء فرع عف تصكره(.)ٜٚ

كلذلؾ احتاط الفقياء لمفتكل ،كمنعكا التعجؿ فييا،

كعالجكا ىذه الظاىرة ،عف طريؽ اشتراط الكتابة ليا،

قاؿ النككم  " :إذا رأل المفتي رقعة االستفتاء ،كفييا خط
غيره ممف ىك أىؿ لمفتكل ،كخطو فييا مكافؽ لما عنده،
قاؿ الخطيب كغيره :كتب تحت خطو :ىذا جكاب

صحيح ،كبق أقكؿ ،أك كتب جكابي مثؿ ىذا ،كاف شاء

ذكر الحكـ بعبارة ألخص مف عبارة الذم كتب ،كأما إذا
رأل فييا خط مف ليس أىال لمفتكل ،فقاؿ الصيمرم :ال
يفتي معو؛ ألف في ذلؾ تقري ار منو لمنكر ،بؿ يضرب
عمى ذلؾ بأمر صاحب الرقعة.)ٛٓ("...

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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.

سادسا :ذكر الدليؿ مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ

الصحابة  كالتابعيف كاأل ئمة المجتيديف ،كىك كما قاؿ
ابف القيـ  " :أف ركح الفتيا الدليؿ عمييا " ،كقاؿ  " :عاب
بعض الناس ذكر االستدالؿ في الفتكل ،كىذا العيب

أكلى بالعيب ،بؿ جماؿ الفتكل كركحيا ،ىك الدليؿ،

فكيؼ يككف ذكر كالـ اهلل ،كرسكلو ،كاجماع المسمميف،
كأقكاؿ الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ ،-كالقياس
الصحيح ،عيبا.

كىؿ ذكر قكؿ اهلل كرسكلو إال طراز الفتاكل ،كقكؿ

المفتي ليس بمكجب ؿأل خذ بو ،فإذا ذكر الدليؿ ،فقد حرـ
عمى المستفتي أف يخالفو ،كبرئ ىك مف عيدة الفتكل
(ٖ)ٛ

بال عمـ"

.

سابعا :إحالة المفتي عمى غيره ،كاستشارة ذكم

الديف كالعمـ كال أر م في الكاقعة التي تعرض عميو (ٗ،)ٛ
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كالتي تقمؿ مف خطر التعجؿ في الفتكل؛ ما لـ يكف
ىناؾ مفسدة مف ىذه المشكرة.

كطمحة ،كالزبير ،كعبد الرحمف بف عكؼ ،كغيرىـ 
أجمعيف(.)ٛٙ

ذلؾ أف ؿلمفتي أف يحيؿ المستفتي عمى غيره مف
إما بقصد أف يب أر مف عيدة الفتكل ،كا ّما لككف
المفتيفّ ،
لو
اآلخر أعمـ ،كا ّما لظرؼ يستدعي ذلؾ ،كال تجكز

اإلحالة إالّ أف يككف المحاؿ عميو أىالن لمفتيا ،سكاء أكاف

الرأم أـ يخالفو ،فإف أحاؿ عمى مف
يعمـ ّأنو يكافقو في ّ
فإنو يككف معينان عمى اإلثـ كالعدكاف ،قاؿ أبك
ليس أىالن؛ ّ

الرجؿ يسأؿ عف مسألة فأدلّو عمى
داكد :قمت ألحمد ّ :
بالس ّنة ،قمت ّ :إنو
إنساف ؟ قاؿ :إذا كاف متّبعان كيفتي ّ
يريد االتّباع كليس ك ّؿ قكلو يصيب ،قاؿ  :كمف يصيب
في ك ّؿ شيء؟
نص صحيح أك إجماع،
أما إف كاف في المسألة ّ
ّ
ممف يتساىؿ– بالمعنييف السابقيف-
أك كاف المحاؿ عميو ّ
في الفتكل فال تجكز اإلحالة.

كمـ ػا ذكره العمماء أنو يستحب أف يق أر ما في
كرؽ الفتكل عمى الفقياء الحاضريف الصالحيف لذلؾ،
ة
كيشاكرىـ في الجكاب ،كيباحثيـ فيو؛ كاف كانكا دكنو

كتالمذتو؛ اقتداء برسكؿ اهلل ؛ كالسمؼ الصالح إال أف

يككف فييا ما ال يحسف إبداؤه؛ أك ما لعؿ السائؿ يؤثر
ستره؛ أك ما في إشاعتو مفسدة لبعض الناس فينفرد ىك
بقراءتيا كجكابيا ،كىذا التدبير يقمؿ مف التعجؿ في
الفتكل ،كيعتبر عالجا ليا(٘.)ٛ

كقد بيف ابف القيـ  :أف المشاكرة في الفتيا ،كعدـ
االستقالؿ بالجكاب اعتدادا بنفسو ،كارتفاعا عمى الناس؛
مف األمكر الالزمة لممفتي تجنبا لمزالؽ التعجؿ كالتسرع

في الفتيا ،بؿ قد أثنى الحؽ تبارؾ كتعالى عمى المؤمنيف

بأف أمرىـ شكرل بينيـ ،كقاؿ تعالى لنبيوَ  :ك َش ِاكْرُى ْـ
ِفي األ َْم ِر  :ٜٔ٘[آؿ عمراف ] ،كقد كانت المسألة تنزؿ

بعمر بف الخطاب  فيستشير ليا مف حضر مف
الصحابة  ،كربما جمعيـ كشاكرىـ حتى كاف يشاكر

ابف عباس -رضم اهلل عنيما -كىك إذ ذاؾ أحدث القكـ

ثامنا :نصب اإلماـ المفتيف؛ كمراقبتيـ مف قبؿ

ىيئة لمعمماء المعركفيف بالعمـ كاإليماف ،كىـ ينظركف في
شؤكنيـ سكاء أكانكا منصبيف مف قبؿ اإلماـ ،ك ليـ رزؽ
مف بيت ماؿ المسمميف أـ كانكا متبرعيف،
اإلماـ إالّ مف كاف أىالن لذلؾ.
قاؿ اإلماـ ابف نجيـ

" :كينبغي لمسمطاف أف

يتفحص في ذلؾ – أم في أحكاؿ المفتيف -؛ كيكلي مف
ىك أكلى؛ لقكلو -عميو الصالة كالسالـ" :-مف قمد إنسانا
عمال ،كفي رعيتو مف ىك أكلى

كرسكلو كجماعة المسمميف"(.)ٛٚ

منو ،فقد خاف اهلل

كيتفرع عف ذلؾ كضع قكاعد أساسية لتقكيـ

المفتيف ،ككضع الضكابط التي تضمف تكفر الشركط
الشرعية فيمف يفتي لمناس في أمكر دينيـ ،كتقكـ ىذه
المجنة العممية بمنح إجازات عممية لمفتيا.
فقد ترل المجنة أف اإلفتاء

ال يككف في مجاؿ

الدماء كاألمكاؿ كقضايا الزكاج كالطالؽ ،كيجكز في
العبادات مثال ،فميا ذلؾ حسما لمادة التساىؿ
كاالضطراب في اإلفتاء.

تاسعا :تعزير المتعدم في الفتكل كالمتعجؿ فييا؛

منعا لو ،كزج ار لغيره ،كىك محؿ البحث سيأتي

– إف

شاء اهلل تعالى .-
المبحث الثاني  :التعزير على التعجل في الفتوى

،

والمخالفات الشرعية الــ تي تضمنتها هذه المصطلحات
األحكام
.
المتعلقة به ،وأثره على انضباط
المطلب األول :مفهوم التعزير.
عزر مف العزر،
أما التعزير لغة :فيك مصدر ّ
ألف مف شأنيا
كسميت العقكبة تعزي انرّ ،
كىك ّ
الرّد كالمنع ّ ،
كترده عف ارتكاب الجرائـ ،أك العكدة
أف تدفع الجاني ّ
إلييا(.)ٛٛ
()ٜٛ

كفي االصطالح" :ىك التأديب دكف الحد"

سنا ،ككاف يشاكر عميا -كرـ اهلل كجيو  -كعثماف،
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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كال ينصب
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المطلب الثاني  :مدى سلطان الدولة على التعزير

مقدرة شرعان ،تجب حقّان لمّو ،أك
كىك عقكبة غير ّ
(
ٓ.)ٜ
حد كال كفّارة غالبان
آلدمي ،في ك ّؿ معصية ليس فييا ّ
ّ

قاؿ ابف فرحكف  " :كالتعزير تأديب اس تصالح،

كزجر عمى ذنكب لـ يشرع فييا حدكد كال كفارات  ...كلما
كاف الناس ال يرتدعكف عف ارتكاب المحرمات

كالمنييات إال بالحدكد كالعقكبة كالزكاجر؛ شرع ذلؾ عمى

طبقات مختمفة.)ٜٔ("...

كقاؿ ابف قدامة  " :التعزير ىك العقكبة المشركعة

عمى جناية ال حد فييا"(ٕ.)ٜ

مفكط بالمصمحة؛ كأف كظيفة اإلماـ ىي القياـ عمى

المصالح العامة لألمة ؛ ذلؾ ألف اإلماـ مطالب أف يكلي

فاعمو"(ٗ.)ٜ

الصالح ،كيراقبو لتحقيؽ مصمحة األمة ،كيقكـ بميمة

يتضح مف كالـ الماكردم الحكـ التكميفي العاـ
كؿ
أف األصؿ في التّعزير ّأنو مشركع في ّ
لمتعزير كىك ّ :
كؼرة .كيختمؼ حكـ ػق
حد فييا ،كال ػّا
معصية ال ّ
:

"عقكبة مفكض أمر تقديرىا ،نكعا ،كقدرا ،إلى اإلماـ؛ أك
مف يعينو؛ حسبما يرل مف المصمحة المالئمة لسنف
اؿمشرع كتصرفاتو في التشريع؛ عمى كؿ معصية  :مف
ِ
ترؾ كاجب ،أك ِ
فعؿ محرـ ،مما لـ يرد فيو حد ،كال
كفارة؛ سكاء أكانت المعصية متعمقة بحؽ مف حقكؽ اهلل
تعالى؛ بما يمس الجماعة كأمنيا ،كنظاميا العاـ ،أـ

بحؽ اإلنساف الفرد"(٘.)ٜ

كمعمكـ :أف حكمة مشركعية التعزير ىي  :ردع
كزجره ،كاصالحو

الفتكل ،كالمخالفات الشرعية التي تضمنتيا ىذه

الشرعية ،كالتي تعني  :أف تصرؼ اإلماـ عمى الرعية

عميو مف عقكبات تعزيرية؛ مرتبط ارتباطا كثيقا بتحقيؽ

تشرع فييا الحدكد ،كيختمؼ حكمو باختالؼ حالو كحاؿ

كتيذيبو( ،)ٜٙكىك المقصكد في التعزير في التعجؿ في

إف ىذه الجزئية ليا ارتباط كثيؽ بمفيكـ السياسة

السياسة الشرعية عمى تقييد عمؿ المفتيف ،كما يترتب

قاؿ الماكردم  " :كالتعزير تأديب عمى ذنكب لـ

الجاني بمنعو مف معاكدة الجريمة

تقييد عمؿ المفتيف ،كضبط تصرفاتيـ ،أك ليس ليا ذلؾ؟

الشرعية ،كينفي عنيا المضار ،ثـ إف تطبيؽ قكاعد

فرب تعزير في بمد يككف إكراما في بمد آخر(ٖ.)ٜ

كيعرؼ الدكتكر فتحي الدريني التعزير بقكلو

بمدل سمطاف الدكلة عمى المفتيف ،كىؿ لمدكلة الحؽ في

شؤكف األمة داخال كخارجا؛ بما يحقؽ ليا المصالح

كالتعزير يختمؼ باختالؼ األعصار كاألمصار،

باختالؼ حالو كحاؿ فاعمو.

عموما ،وعلى التعزير على التعجل في الفتوى
خصوصا.
إف التعزير عمى التعجؿ في الفتكل لو ارتباط كثيؽ

التسديد كالمتابعة لعمؿ العماؿ ،كمف ينصبيـ في أم
عمؿ كاف ،كمنو عمؿ المفتيف ،فتعيينيـ ابتداء،

كمتابعتيـ ،كمراقبتيـ مف أىـ ميمات اإلماـ ،لخطكرة
مقاـ اإلفتاء في إصالح الديف كالدنيا.
كاذا أردنا أف نتعرؼ االرتباط بيف السياسة
الشرعية كبيف فمسفة العقكبة الشرعية،

نجدىا كاضحة

جمية مف خالؿ النصكص القرآنية التي تقرر العقكبات
عمى الجنايات كالجرائـ كالمعاصي ،كالتي تحمؿ معيا
مظاىر سياسية ،بمعنى أف تطبيؽ ىذه العقكبات

الشرعية يحقؽ غرض السياسة الشرعية ،كىك حسـ مادة
اإلجراـ؛ فتتحقؽ بذلؾ السياسة الرادعة كالزاجرة صيانة

لمديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ؛ كبذلؾ تتحقؽ
سالمة المجتمع كالدكلة؛ كذلؾ يشير إلى التالحـ الشديد
بيف مقاصد العقكبات الشرعية ،كمقاصد السياسة
الشرعية؛ ألف العقكبات جزء منيا(.)ٜٚ

المصطمحات المتعمقة بو.

فتدخؿ اإلماـ في أحكاؿ المفتيف ،كالتأكد مف
أىميتيـ ابتداء ،كاختيار األصمح منيـ،

كمنع مف ليس

أىال لمكلكج في سمؾ اإلفتاء ،كمراقبة عمميـ؛ ىك مف
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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صميـ عمؿ السياسة الشرعية؛ ألنو يحقؽ مقاصد

الفساد كالزيغ عمى تصرفات اإلماـ في ىذه العقكبات،

العقكبات ،كىي حفظ الضركريات المتقدمة ،كالمفتي

كألف المكضكع ليس الضكابط العامة لمعقكبات التعزيرية؛

بعممو يقكـ بالتعامؿ مع ىذه المقاصد ،فتكجيو اإلماـ

كانما المقصكد االسترشاد بيا الستنتاج ضكابط خاصة

كاستعمالو العقكبات التعزيرية المناسبة محافظة عمى ىذه

لمعقكبات التعزيرية في التعجؿ في الفتكل كالمخالفات

الـ قاصد الشرعية ،مف أعظـ مياـ كلي األمر ،كفيو

الشرعية التي تضمنتيا ىذه المصطمحات المتعمقة ب ق،

تحقيؽ لمقاصد السياسة الشرعية ،كىي قياـ اإلماـ بما

يصمح األمة عمما كعمال ،كمف أخطرىا مقاـ اإلفتاء؛

فسأعرض ىذه الضكابط العامة دكف الدخكؿ في

تفصيالتيا ،كىي(:)ٜٜ

لخطكرتو كدخكلو في مجاالت الحياة كميا؛ ألف المفتي

أ – أف يككف الباعث عمى العقكبة التعزيرية تحقيؽ

طبيب القمكب كمقكميا فيما يصمحيا في شأف دينيا ،كما

مصالح اإلسالـ كالمتمثمة بالمقاصد الشرعية كحمايتيا؛

أف الطبيب معالج األبداف فيما يصمح دنياىا.

إذا تقرر ىذا ،كتبيف بأف التعدم في الفتكل،

ال حماية األىكاء النفسية كالشيكات؛ تحقيقا لمعدؿ؛ كنفيا
ألسباب الظمـ كالفساد.

كالتخفيؼ كالتشدد فييا ،كالتعجؿ فييا أيضا كؿ ذلؾ

ب -أال يترتب عمى ا لعقاب التعزيرم ضرر أكبر أك

محرـ ،كىك معصية ،كالتعزير يشرع في كؿ معصية

فساد أشد فتكا بحيث تتجاكز القدر المناسب لمجريمة؛

تضمنتيا ىذه المصطمحات يشرع فييا التعزير؛ حينئ ذ

ضعيفا قاصرا؛ بحيث يككف عاج از عف زجر الجاني،

عمال بأصؿ مشركعية قياـ اإلماـ بمصالح األمة عف

كردعو؛ كتيذيبو؛ بمعنى :أف يككف العقاب -نكعا كقد ار-

طريؽ السياسة الشرعية.

مالئما كمناسبا لمجرائـ كاألشخاص.

ليست فييا عقكبة مقدرة؛ فإف ىذه المخالفات التي

كلكف السؤاؿ ىنا؛ ىؿ لمعقكبة التعزيرية مف ضكابط

عامة؟ كىؿ لمعقكبات التعزيرية المتعمقة بالمخالفات

الشرعية التي تضمنتيا ىذه المصطمحات السابقة مف
ضكابط خاصة؟ تمييدا لمبحث في أعياف ىذه العقكبات
التعزيرية التي يمكف تطبيقيا عمى مف تعدل أك تساىؿ أك

تخفؼ أك تشدد أك تعجؿ في الفتكل.

إف اإلجابة عف ذلؾ تككف في النقاط اآلتية:
أوال :الضوابط العامة لمعقوبات التعزيرية:

تنبني الضكابط العامة لمعقكبات التعزيرية عمى

القاعدة المعركفة ،كالتي تقضي بأف تصرؼ اإلماـ عمى
الرعية منكط بالمصمحة "( ،)ٜٛفتصرؼ اإلماـ في باب
العقكبات التعزيرية ىدفو تحقيؽ المصمحة ،كىك زجر

الجاني كردعو ،كالمحافظة عمى المجتمع ،كممارسة اإلماـ
لمعقكبات التعزيرية ينبغي أف يككف منضبطا بضكابط
شرعية؛ تتحقؽ بيا ثمرة التصرؼ كالعقكبة ،منعا لتطرؽ
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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تجنيبا لممجتمع مف آثار سمبية ضارة؛ كأال يككف عقابا

ثانيا :الضكابط الخاصة لمعقكبات التعزيرية عمى

التعجؿ في الفتكل كالمخالفات الشرعية التي تضمنتيا
ىذه المصطمحات المتعمقة بوا:

تطبيقا لمضكابط العامة لمعقكبات التعزيرية؛ فإنو

يمكف استنتاج الضكابط الخاصة لمتعزير عمى التعجؿ
في الفتكل ،كالمخالفات الشرعية

التي تضمنتيا ىذه

المصطمحات المتعمقة بو ،عمى النحك اآلتي:
أ -أف يككف الباعث عمى العقكبة التعزيرية تحقيؽ
المقاصد الشرعية المتعمقة بمقاـ اإلفتاء ،كاستقرار
األحكاـ الشرعية ،كقياـ الناس بالمحافظة عمى شؤكف
دينيـ كدنياىـ عمى نحك يحقؽ االستقرار ،كينفي
االضطراب كالتساىؿ ،كىدـ األحكاـ الشرعية.
ب -أف يككف مقصكد اإلماـ مف تطبيؽ األحكاـ
التعزيرية ىك تحقيؽ المصمحة ،كليس ىدفا آخر غير
مشركع؛ كيكل ،أك التالعب باألحكاـ الشرعية ،كتغييرىا
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كفؽ مصمحة الحاكـ التي تنافي المصالح الشرعية؛ لئال

قاؿ الماكردم  " :إف تعزير ذكم الييبة كالعمـ مف

زيرية عمى

أىؿ الصيانة؛ أخؼ مف تأديب أىؿ البذاءة كالسفاىة،

يؤدم استخداـ الحاكـ ىذه العقكبات التع

مفزليـ"(ٕٓٔ).
فيراعى تدرج الناس في ا

اختالفيا سيفا مسمطا عمى رقاب العمماء كالفقياء ،كيمنع

كقاؿ الكاساني" :كمف مشايخنا مف رتب التعزير عمى

حينئذ حرية الكممة الصادقة المسؤكلة ،كيمنع كممة الحؽ

مراتب الناس ،فقاؿ :التعازير عمى أربعة مراتب :تعزير

التي يجب أف يقكليا العالـ احتسابا لكجو اهلل تعالى،

كلكي ال يؤدم ىذا التعزير إلى تكجيو الحاكـ اإلفتاء

األشراؼ ،كىـ الدىاؽكف كالقكاد ،كتعزير أشراؼ األشراؼ:

الكجية التي تخالؼ الشرع.

كىـ العمكية ك الفقياء ،كتعزير األكساط ،كىـ السكقة،
كتعزير األخساء كىـ السلؼة ،فتعزير أشراؼ األشراؼ:

كحتى نمنع مف الكقكع في المحاذير السابقة ،فإنو

باإلعالـ المجرد ،كىك أف يبعث القاضي أمينو إليو ،فيقكؿ

يمزـ تشكيؿ جمعية لمعمماء المعركفيف بالعمـ كالصالح

كالتقكل ،في كؿ بمد مف بالد اإلسالـ تككؿ إلييا ميمة

لو :بمغني أنؾ تفعؿ كذا ك كذا ،كتعزيراألشراؼ :باإلعالـ

تعييف المفتيف ،كالتأكد مف صالحيتيـ ،كمراقبة أعماليـ،

كالجر إلى باب القاضي ،كالخطاب بالمكاجية ،كتعزير

كتسديد أعماليـ ،يستشيرىـ الحاكـ في ىذه الميمة

األكساط :اإلعالـ ،كالجر ،كالحبس ،كتعزير السلؼة:

التعزيرية ،ككيؼ يتـ التعزير ليـ ،مع اختالؼ مراتب

اإلعالـ ،كالجر ،كالضرب ،كالحبس؛ ألف المؽصكد مف

التعزير ىك الزجر ك أحكاؿ الناس في االنزجار عمى ىذه

المفتيف ،كاختالؼ الحاالت التي يتعدل فييا المفتي عمى

المراتب"(ٖٓٔ).

الفتكل أك يتعجؿ ،كال يستقؿ اإلماـ بنفسو في ىذه الميمة؛

كيمكف تمخيص الطبيعة التعزيرية المتعمقة بالفقياء

لكي نحقؽ غرضيف متقابميف ،األكؿ :حفظ مصالح األمة
عف طريؽ إصالح المفتيف ،كالثاني  :منع الحكاـ مف

كالمفتيف بأنيا تقكـ عمى:

ما ال يحقؽ األغراض الشرعية،
التعدم عمى مقاـ اإلفتاء ب

ٔ -مراعاة فضؿ ىؤالء العمماء كاجالليـ ،كابقاء ىيبتيـ

كيعرض مقاـ اإلفتاء ليذا الخطر.

العامة
.
عند القياـ بأم إجراء تعزيرم حفظا لممصمحة

كقد نص الفقياء عمى ىذا التدبير األخير في

ٕ -البدء بالعقكبة األخؼ دائما؛ ألف العالـ عنده مف

نصكص صريحة ككاضحة ،كتمنع مف كقكع المحاذير

الكرع كالتقكل ما يردعو عف الكقكع فيما حرـ اهلل  في

السابقة ،كمنيا:

اإلفتاء بغير عمـ ،فيبدأ بالمناصحة المينة ،كاإلعالـ

قاؿ النككم" :كطريؽ اإلماـ إلى معرفة مف يصمح

المجرد ،كالتنبيو ،كالتصكيب ،كنحك ذلؾ مف العقكبات

لمفتيا أف يسأؿ عنو عمماء كقتو ،كيعتمد إخبار المكثكؽ

التعزيرية التي تتناسب مع مقاميـ ،ثـ ينظر بعدىا في

بيـ"(ٓٓٔ).

حاؿ المؼتي كمدل استجابتو ،لمعقكبة األخؼ ،كيتدرج

كقاؿ ابف نجيـ  " :كينبغي لإلماـ أف يسأؿ أىؿ

العمـ المشيكريف عمف يصمح لمفتكل؛

يصمح ،كيتكعده بالعقكبة بالعكد"(ٔٓٔ).

معو في استخداـ العقكبة المناسبة ،فقد ينتقؿ إلى المنع

ليمنع مف ال

أك العزؿ أك الضماف ،أك غيرىا.

إف تعزير الفقياء كالعمماء كالمفتيف يختمؼ عف تعزير
سائر الناس؛ فإف المفتيف مف العمماء كالفقياء الذيف قـ
أشرؼ الناس ،كلذلؾ نص العمماء عمى أف تعزيز العمماء
لو طبيعة تختمؼ عف طبيعة تعزير المجرميف كالعاصيف،

ٖ -استخداـ الطريقة التي فييا ستر كاخفاء لزالت ىؤالء
العمماء عمال بمبدأ الستر عمكما ،كحفظا لمقاـ العمـ
كحتى يبقى احتراـ

كالعمماء كيال تستخؼ بو العامة،
المفتيف قا ار في نفكس عامة الناس.

يأتي
كنحكىـ ،كمف ىذه النصكص ما :
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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ٗ -أف يسكل في التعامؿ مع العمماء جميعا في اتخاذ

ٖ -قمة المنتقديف لمقاـ اإلفتاء كالمفتيف ػ فقمت معالجة

العقكبات التعزيرية عمى نحك ال يحابى فيو مفتيا عمى

الفقياء ليذا الجانب ،كأف الفقياء-

حساب مفت آخر تحقيقا ألغراض غير مشركعة.

كضعكا ضكابط عامة لمتعاـ ؿ مع الكاليات المختمفة التي

المطلب الثالث  :الحكم التفصيلي للتعزير على التعجل

ينصبيا اإلماـ ،كمنيا اإلفتاء.

في الفتوى ،والمخالفا ت الشرعية ال ــتي تضمنتها هذه
المصطلحات المتعلقة به
يشرع التعزير في كؿ معصية؛ ال حد فييا ،كال

ٗ -شعكر الفقياء بخطكرة إطالؽ سمطاف الحكاـ عمى

كفارة ،كيككف بترؾ الكاجب ،كفعؿ المحرـ ،كقد يككف

بفعؿ المباح؛ الذم يؤدم إلى مفسدة؛ بناء عمى قاعدة

سد الذرائع(ٗٓٔ).

فصيمي
كسيككف البحث في ىذا المطمب في الحكـ الت

لمتعزير عمى التعجؿ في الفتكل ،كالمخالفات الشرعية التي
تضمنتيا ىذه المصطمحات المتعمقة بو ،كىي :التعدم في
الفتكل ،كالتخفيؼ في الفتكل كالتشدد فييا ،كالتساىؿ فييا،
كقبؿ ذلؾ فال بد مف تسجيؿ أمر ،كىك أف النصكص

الكاردة في التعزير عمى التعجؿ في الفتكل ،كالمخ الفات
الشرعية التي تضمنتيا ىذه المصطمحات المتعمقة بو،

نصكص قميمة ،حتى إنني لـ أجد إال نصا كاحدا فيما
بحثت نص فيو العمماء عمى تعزير المفتي األىؿ لإلفتاء،
كىك نص اإلماـ ابف نجيـ ،كسيأتي ،ثـ ىناؾ نصكص

أخرل دلت عمى تعزير المتعدم في الفتكل ،كالنصكص

الدالة عمى ـنعو ،كتسميتو بالمفتي الماجف كمنعو أيضا ،
كيبدك أف سبب قمة
منيا
النصكص في ىذا المجاؿ ترجع ألمكر :
ٔ -أف مقاـ اإلفتاء كاف مقاما مييبا ،ال يجرؤ أحد عمى
أف يتعداه دكف أف تككف لو أىمية شرعية ،كلذلؾ قؿ
ظيكر التعدم كالتعجؿ فيو ،فقمت النصكص التي تعالج
ىذا المكضكع.
ٕ -كانت مكانة العمماء معركفة ،كمقاميـ مييبا ،فال
يجرؤ أحد عمى المساس بيـ لككنيـ قائميف بكاجب
اإلفتاء الشرعي عمى الكجو المطمكب.
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رحميـ اهلل تعالى –

المفتيف ،مما يعزز استقاللية القضاء كاإلفتاء؛ لكي يككف

حكما كافتاء بالعدؿ كالحؽ.
كسيأتي اآلف البحث التفصيمي في حكـ التعزير
لممخالفات الشرعية التي

تضمنيا كؿ مصطمح مف

المصطمحات السابقة ،ثـ ترتيب األحكاـ التعزيرية التي

يمكف إيقاعيا عمى المفتي ترتيبا يبدأ باألخؼ ثـ باألشد،
كىكذا ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 -التعزير عمى التعدي في الفتوى :

تقدـ مف البحث السابؽ أف التعدم في الفتكل

محرـ ،كفعؿ المحرـ يككف داخال ضمف دائرة التعزير؛

فإذا تعدل طائفة مف الناس عمى مقاـ اإلفتاء ،كىـ ليسكا
أىال لو؛ بأف يككنكا جاىميف؛ أك غير مستكمميف لمشركط
الشرعية المعركفة لمقاـ اإلفتاء ،فمإلماـ اتخاذ التدابير
العقابية التعزيرية التي تحكؿ دكف قياـ ىؤالء بيذا العمؿ

المحرـ.

كاإلماـ حينئذ مطالب بتخصيص طائفة مف

العمماء المعركفيف المشيكريف بالصالح كالتقكل لمقياـ
بيذه الميمة ،كىك ما نص عميو غير كاحد مف الفقياء،
استؽراء كالـ
ػ
كتفقد أحكاؿ المفتيف  ،كيبدك مف خالؿ

الفقياء أف تعزير ىؤالء المتعديف يككف ضمف ما يأتي:
أوال :اإلعالـ المجرد :كصكرتو أف يقكؿ العمماء

الذيف يخكليـ اإلماـ لمف يتعدل في الفتكل ،كىك ليس

بمغف ّأنؾ أفتيت ،كأنت لست مؤىال لمفتيا ،فال
أىال ليا  :ا
تفت بال عمـ ،أك يبعث إليو العمماء أمينوـ ،ليقكؿ لو
ذلؾ؛ فإف امتنع عف ذلؾ ،كاال فاإلنذار لو؛ فإف استمر
فيمنع ،كىك التدبير اآلتي.

130

المجلد الثالث ،العدد

التعجل في الفتوى  ..........................................................................................................................محمد منصور
ثانيا :منعيـ مف الفتكل ،كمف النصكص الدالة

عمى ىذا التدبير التعزيرم:

ٔ -قاؿ ابف نجيـ  " :كينبغي لإلماـ أف يبحث عف أىؿ
العمـ عمف يصمح لمفتكل؛ ؿمنع مف ال يصمح"(٘ٓٔ).

فقكلو " :لمنع مف ال يصمح " :يدؿ عمى أف اإلماـ
يبحث عف أىؿ العمـ لمفتيا ،كيقكـ ب

ذلؾ لمنع مف

يتصدل لمفتكل دكف عمـ ،كأف تنصيب المفتيف المؤىميف
مانع بذاتو مف تصدم الجاىميف لمفتكل.

ٕ -قاؿ ابف القيـ" :مف أفتى الناس ،كليس بأىؿ لمفتكل،
فيك آثـ عاص ،كمف أقره مف كالة األمكر عمى ذلؾ؛
فيك آثـ أيضا.
قاؿ أ بك الفرج ابف الجكزم  -رحمو اهلل :-كملزـ
كلي األمر منعيـ كما فعؿ بنك أمية ،كىؤالء بمنزلة مف
يدؿ الركب ،كليس لو عمـ بالطريؽ ،كبمنزلة األعمى
الذم يرشد الناس إلى القبمة ،كبمنزلة مف ال معرفة لو

بالطب ،كىك يطب الناس ،بؿ ىك أسكأ حاال مف ىؤالء

كميـ ،كاذا تعيف عمى كلي األمر منع مف لـ يحسف
التطبب مف ـ داكاة المرضى ،فكيؼ بمف لـ يعرؼ
الكتاب كالسنة ،كلـ يتفقو في الديف.
ككاف شيخنا  شديد اإلنكار عمى ىؤالء ،فسمعتو

يقكؿ :قاؿ لي بعض ىؤالء أجعمت محتسبا عمى الفتكل،
فقمت لو يككف عمى الخبازيف كالطباخيف محتسب ،كال

يككف عمى الفتكل محتسب"(.)ٔٓٙ

فالنص السابؽ فيو دالالت عدة تفيد منع المتعدم

عمى الفتكل ،كىي:

 -أف قكلو  " :كيمزـ كلي األمر منعيـ؛ كما فعؿ بنك

كيضمنيـ؛ ثـ يبيف بأف المفتي الجاىؿ أسكأ حاال ،كأخطر
أث ار مف ىؤالء؛ ألف ىؤالء يضركف بدنيا الناس ،كالمفتي
منعو
الجاىؿ يضر بديف الناس ،كلذلؾ يتعيف .
 أف قكلو " :يككف عمى الخبازيف كالطباخيف محتسب ،كاليككف عمى الفتكل محتسب"  :يدؿ عمى كجكب االحتساب
عمى الفتكل ،كاالحتساب أمر بالمعركؼ إذا ظير تركو،

كنيي عف المنكر إذا ظير فعمو ،كاالحتساب في الفتكل ىك
منع مف ال يككف أىال لو ،ألف أصحاب الصنائع الدنيكية
اب أكلى منع المفتيف
يمنعكف مف اإلضرار بالناس ،فمف ب

الناس
.
مف اإلضرار بديف

ٖ -كقاؿ الخطيب البغدادم  " :كقد كاف خمفاء بني أمية
ينصبكف لمفتكل بمكة أياـ المكسـ قكما يعينكنيـ،
كيأمركف بأف ال يستفتى غيرىـ ،كيركم بسنده إلى أبي

يزيد الصنعاني عف أبيو قاؿ  :كاف يصبح الصائح في

الحاج؛ ال يفتي الناس إال عطاء بف أبي رباح؛ فإف لـ

يكف فعبد اهلل بف أبي نجيح"(.)ٔٓٚ

فقكلو " :ينصبكف لمفتكل أياـ المكسـ قكما يعينكنيـ،

كيأمركف بأف ال يستفتى غيرىـ " :يدؿ عمى أف اإلماـ

ينصب مف يصمح لمفتكل ،كتعيينو جماعة مف المفتيف يدؿ
عمى منع غيرىـ ،بؿ قد كصؿ األمر إلى تعييف فقيا ء
اإلفتاء
.
بأسمائيـ تأكيدا عمى منع غيرىـ مف
كمما يتصؿ بمنع المتعدم في الفتكل؛ عدـ إق ارره
كاعانتو؛ كاظيار أمره ،قاؿ القرافي  " :كينبغي لممفتي متى
جاءتو فتيا؛ كفييا خط مف ال يصمح لمفتيا؛ أال يكتب

معو؛ فإف كتابتو معو تقرير لصنيعو ،كتركيج لقكلو الذم
ال ينبغي أف يساعد عميو؛ كاف كاف الجكاب في نفسو
صحيحا؛ فإف الجاىؿ قد يصيب ،كلكف المصيبة

أمية" :يدؿ داللة صريحة عمى أف مف مياـ كلي األمر

العظيمة ،أف يفتي في ديف اهلل مف ال يصمح لمفتيا؛ إما

 -أف قكلو :بمنزلة األعمى ...كبمنزلة مف ال معرفة لو

فقكلو " :كفييا خط مف ال يصمح لمفتيا؛ أال يكتب

القياـ بتعييف المفتيف ،كمنع مف ال يصمح منيـ.
بالطب ...بؿ ىك أسكأ حاال :...الكالـ المتقدـ يدؿ عمى
أف اإلماـ يمنع مف يدعى الطب كىك ليس أىال لو ،بؿ
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لقمة عممو أك لقمة دينو ،أك ليما معا"(.)ٔٓٛ

معو؛ فإف كتابتو معو تقرير لصنيع ق ،كتركيج لقكلو الذم

ال ينبغي أف يساعد عميو؛ كاف كاف الجكاب في نفسو

131

المجلد الثالث ،العدد

التعجل في الفتوى  ..........................................................................................................................محمد منصور
صحيحا؛ فإف الجاىؿ قد يصيب " :يدؿ عمى عدـ جكاز
إعانة الجاىؿ المتعدم عمى الفتكل ،بعدـ الكتابة معو
لئال يقر عمى تعديو عمى الفتكل ،كاف أصاب...
ثالثا :إنذار المتعدم في الفتكل ،كالتشيير بو

القول الثاني  :أف المفتي يضمف إذا لـ يكف أىال،

كال يضمف إذا كاف أىال لمفتكل ،كالضماف عمى

المستفتي( ،)ٔٔٙكقاؿ ابف مفمح  " :الكجو الثاني  :يضمف،

كىك الصكاب ،كمما ال شؾ فيو"(.)ٔٔٚ

كالتحذير منو ،كاذا عاكد اإلفتاء كىك جاىؿ ،بعد منعو،

كانذاره ،كالتشيير بو ،قد يتخذ اإلماـ معو عقكبة مناسبة
تمنعو مف العبث في األحكاـ الشرعية ،كيترؾ تقديرىا
لإلماـ بعد استشارة أىؿ العمـ ،كالحبس ،أك الغرامة ،أك
نحكىا ،كىذا يؤخذ مف قكؿ ابف نجيـ  " :كينبغي لإلماـ أف
يسأؿ أىؿ العمـ المشيكريف عمف يصمح لمفتكل؛ليمنع مف

بالعكد(.)ٜٔٓ
"
ال يصمح ،كيتكعده بالعقكبة

فقكلو" :كيتكعده بالعقكبة بالعكد " :يدؿ عمى أف مف

عاكد اإلفتاء ،كىك ليس أىال؛ فمإلماـ أف ييدده ،بالعقكبة
المناسبة –بعد استشارة أىؿ العمـ-

إذا لـ يمتنع عف

اإلفتاء دكف عمـ.
كما فعؿ النبي  مع الرىط الذيف أفتكا صاحب الشجة

باالغتساؿ ،فمات ،فدعا عمييـ  " :قتمكه قاتميـ اهلل "(ٓٔٔ)،

كاف عاكدكا قاـ باتخاذ التدابير الالزمة مف الحبس
كنحكىا مف العقكبات.
كالماؿ :ىؿ يحكـ عمى المتعدم في الفتكل بالتعزير

بالضماف ،ىناؾ ثالثة أقكاؿ لمعمماء في ضماف المفتي

عمكما(ٔٔٔ):

القول األول  :أف المفتي يضمف إذا كاف أىال

لمفتكل ،كال يضمف إف لـ يكف أىال؛ كذا حكاه الشيخ أبك

عمرك ابف الصالح(ٕٔٔ)؛ كسكت عميو قاؿ :ابف القيـ :
"كىك مشكؿ" ،ككافقو عمى ذلؾ أبك عبد اهلل بف حمداف
في كتاب آداب المفتى كالمستفتى(ٖٔٔ) ،كقاؿ عنو ابف

في استفتائو كتقميده(٘ٔٔ).
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اهلل  قاؿ" :كمف تطبب ،كال يعمـ منو طب ،فيك
ضامف"(.)ٔٔٛ

كجو الداللة في الحديث  :أف قكؿ النبي  مف
تطبب ،كال يعمـ منو طب ،فيك ضامف

 :نص في

تضميف الطبيب الجاىؿ؛ لككنو تعاطى شيئا ال يعرفو،

كأضر بالناس ،كيقاس عميو سائر الميف كالصنائع،

كاإلفتاء أعظـ شأنا مف األمكر الدنيكية؛ ألف الطبيب
كمف شاكمو يصمحكف دنيا الناس ،فكيؼ بمف يصمحكف
أيضا أف مف أفتى الناس بعمـ فأخطأ فخطؤه مغفكر ،كال
ضماف عميو.
كقد بكب لو أبك داكد بقكلو  " :باب :فيمف تطبب

بغير عمـ ،فأعنت ،أم :أضر المريض ،كأفسد"(.)ٜٔٔ

كىذه الترجمة يستفاد منيا  :كجكب الضماف عند

رابعا :ضمانيـ ؼيما أفتكه جاىميف بو في النفس

كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأف

ٔ-عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده :أف رسكؿ

دينيـ؛ فيـ أكلى بالضماف إف كانكا جاىميف ،كيتفرع عنو

كعميو :فإف لـ يمتنعكا شير بيـ اإلماـ ،كىددىـ،

مفمح" :كىك بعيد جدا ،ال كجو لو"(ٗٔٔ).

كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي:

المستفتي قصر

حصكؿ الضرر مع الجيؿ ،كذا بالنسبة لممفتي فإنو
أضر بالناس عف جيؿ فيضمف.

كىذا يدؿ عمى أنو إذا عرؼ منو طب ،كأخطأ لـ
يضمف ،كالمفتى أكلى بعدـ الضماف مف الحاكـ،

كاإلماـ؛ ألف المستفتى مخير بيف قبكؿ فتكاه ،كردىا.

ٕ -أنو يخرج الضماف في المفتي عمى التغرير الحاصؿ
لمغير في بابي الغصب كالنكاح كغيرىما ،كىك تضميف
مف ليس بأىؿ؛ ألنو تصدل لما ليس لو بأىؿ ،كغر
غيره بقكؿ ال يعرفو في باب النكاح كغيره ،ككذلؾ الحاؿ

مف غر مف استفتاه بتصديو لذلؾ كىك ليس بأىؿ ،فإنو
يضمف أيضا ،كىذه الؽ اعدة مبنية أيضا عمى الحديث
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السابؽ فإنو أصؿ في الضماف لمف تصدل ألمر ،كىك

غير أىؿ فيو(ٕٓٔ).

يضمف تطبيقا لمناط ىذه القاعدة.

القول الثالث  :يقطع بعدـ الضماف ،كالدليؿ عمى

ذلؾ أنو ليس في الفتكل إلزاـ كال إلجاء لممفتي ابتداء،
فال يقع الضماف ابتداء(ٕٔٔ).

الرأم الراجح ىك اؿقكؿ بأف المفتي يضمف إذا لـ

يكف أىال ،كعدـ ضمانو إذا كاف أىال؛ لصراحة حديث
النبي  في تضميف الجاىؿ ،كالمفتي منيـ؛ كألف ترؾ

الضماف سيؤدم إلى تجرؤ الناس عمى الفتكل بغير عمـ
كبخاصة في األمكاؿ كاألنفس.
كألف ما استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ القائميف :

تي يضمف إذا كاف أىال لمفتكل ،كال يضمف إف لـ
بأف المؼ
يكف أىال :مف أف المستفتي قصر في استفتائو كتقميده،
فيرد عميو  :بأنيـ قمبكا المسألة فضمنكا الذم ليس أىال،
كلـ يضمنكا المتعدم في الفتكل؛ ألف األصؿ الكارد في

السنة تضميف الجاىؿ ،كليس العكس ،كألف المستفتي ال
يعذر بجيمو أىؿ اإلفتاء العالميف ،كال يمكنو أف يميز
العالـ مف غيره؛ كما أنو إذا قمنا بذلؾ ألغمقنا الباب أماـ

اإلفتاء؛ كالمتنع المفتكف العالمكف عف اإلفتاء؛ لتضمينيـ
بجيؿ المستفتيف مف يقمدكف.
كأما القائمكف بعدـ الضماف مطمقا ،فقكليـ مرجكح

أيضا :ألنو اجتياد في مكرد النص ،كال اجتياد في مكرد
النص؛ كحديث تضميف الجاىؿ ،صحيح سندا ،كداللتو
صريحة في التضميف.
كأما قكليـ  :إنو ليس في الفتكل إلزاـ كال إلجاء

لممفتي ،فمـ يترتب عميو ضماف لككنو ال يجبر عمى

 :بأنو ال

عالقة بيف عدـ إل از ـ المفتي باإلفتاء ابتداء كالضماف،
فالمفتي ال يجبر عمى اإلفتاء ،كلكنو إذا قبؿ اإلفتاء؛
فعميو أال يقدـ عميو إال إذا كاف أىال ،كاال كجب عميو

اإلحجاـ عنو؛ أما كاف قبمو فيدخؿ تحت قاعدة  :الضماف
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قاؿ ابف مفمح  " :كعمى كؿ حاؿ القكؿ بعدـ
الضماف ضعيؼ جدا؛ كاألكلى لممصنؼ أنو كاف يقدـ
(ٕٕٔ)

الضماف ،كاهلل أعمـ"

.

كقاؿ اإلماـ ابف نجيـ  " :كاف أتمؼ بفتكاه ال يغرـ،

الرأي الراجح:

اإلفتاء ابتداء ،فال يضمف ليذا ،فيرد عميو

عمى الجاىؿ ،كالمفتي إذا كاف متعديا جاىال؛ فإنو

كلك كاف أىال ،كاهلل تعالى أعمـ"(ٖٕٔ).

ب -التعزير لممتساىؿ في الفتكل بالتخفيؼ في ىا ،أك
قيامو بالتشدد فييا:

تقدـ الكالـ فيما سبؽ في أف المتساىؿ في الفتكل

ىك الذم يفتي باألخؼ ،كالذم يأخذ بالحيؿ ،كيفتي
باألشد ،كقد تقدـ أف ىذا الصنؼ فعمو محرـ؛ لككنو
ينقض أصؿ التشريع كالتكميؼ كما نص عمى ذلؾ فيما

تقدـ اإلماـ الشاطبي ،كقد يعترض  :بأف ا إلفتاء باألخؼ
ضرب مف ضركب التيسير المطمكبة؛ ألف الشارع أمر
بالتيسير ،فيقاؿ  :بأف الشارع أمر المجتيد أف ينظر في
األدلة؛ ألف مناط األحكاـ ىك الدليؿ ،كىك عمؿ
المجتيد ،كأف كصؼ التيسير ىك مف عمؿ الشارع،

كعمؿ المجتيد البحث في تحقيؽ مناط األدلة ،كالتي قد
يككف التيسير أحد المناىج التي يعتمد عمييا الفقيو
استنباطا مف دليؿ مف األدلة الشرعية المعركفة.
كقد يقكـ المفتي باإلفتاء باألخؼ أك األخذ بالحيؿ

تقصدا كتعمدا ،كىذا متالعب في الشرع ،كىك الذم
منعو اإلماـ أبك حنيفة مف اإلفتاء ،كسماه المفتي

الماجف(ٕٗٔ) ،كقد كردت في مف

ع المفتي الماجف

نصكص سيأتي بيانيا.

كعميو :فإف ىذا الصنؼ مف المفتيف يتخذ في حقو

جممة مف التدابير التعزيرية؛ ألنو مرتكب محرما؛ بؿ ىي
كبيرة مف الكبائر كما تقدـ ،كىذه التدابير التعزيرية تتدرج
األشد
عمى النحك اآلتي مف األخؼ إلى :
أوال نَ :اإلعالـ المجرد كقد تقدـ ،كمنع المفتي
المتخفؼ أك المتشدد ،أك الحجر عمى المفتي الماجف:
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األصؿ منع المفتي الماجف ،كالذم يتخفؼ في الفتكل
عف طريؽ التكصؿ إلى استباحة المحرـ عف طريؽ
تعميـ الحيؿ ،كمرادىـ بالماجف  :مف يعمّـ الحيؿ الباطمة،

تد لتبيف مف زكج ىا ،أك يعمّـ ما
الزكجة أف تر ّ
كمف يعمّـ ّ
الزكاة ،أنو قد اتبع اليكل" ،كأما اتباع اليكل
تسقط بو ّ
في القضاء كالفتيا فحراـ إجماعا ... ،كأما الفتيا كالحكـ
بما ىك مرجكح فخالؼ اإلجماع"(ٕ٘ٔ).

كقد كردت نصكص عند الفقياء تدؿ عمى منع
المفتي الماجف ،كمنيا:
ٔ -ما جاء في المبسكط  " :ال يجكز اؿحجر إال عمى
ثالثة :عمى المفتي الماجف ،كعمى المتطبب الجاىؿ،

جاز ،ككذا الطبيب لك باع األدكية نفذ ،فدؿ أف المراد
المنع الحسي"(.)ٕٔٛ

"فمنع ىؤالء المفسديف لألدياف ،كاألبداف ،كاألمكاؿ
دفع إضرار بالخاص كالعاـ؛ فيك مف األمر بالمعركؼ

كالنيي عف المنكر"(.)ٕٜٔ

كالذم يظير مف كالـ الفقياء أف سبب الحجر

عمى المفتي الماجف؛ ىك منع الضرر العاـ ،ألف اإلماـ
مطالب بإزالة الضرر العاـ ،كالمفتي الماجف ضرره عاـ،
فيجب أف يزاؿ ،جاء في حاشية ابف عابديف  " :أف اإلماـ

يرل الحجر؛ إذا عـ الضرر؛ كما في المفتي الماجف ك
(ٖٓٔ)

المكارم المفمس كالطبيب الجاىؿ"

.

كعمى المكارم المفمس؛ لما فيو مف الضرر الفاحش؛ إذا

ٖ -كجاء في المباب شرح الكتاب  " :حتى لك كاف في

لـ يحجر عمييـ ،فالمفتي الماجف يفسد عمى الناس

الحجر دفع ضرر عاـ؛ كالحجر عمى الطبيب الجاىؿ،

دينيـ ،كالمتطبب الجاىؿ يفسد أبدانيـ ،كالمكارم المفمس

يتمؼ أمكاليـ؛ فيمتنعكف مف ذلؾ؛ دفعا لمضرر"(.)ٕٔٙ

ٕ -كقاؿ الكاساني" :كما ركم عف أبي حنيفة -رحمو اهلل-
أنو كاف ال يجرم الحجر إال عمى ثالثة :المفتي الماجف،
كالطبيب الجاىؿ ،كالمكارم المفمس ،كليس المراد ىنا حقيقة
الحجر ،كىك المعنى الشرعي الذم يمنع نفكذ التصرؼ؛ أال

كل
ترل أف المفتي لك أفتى بعد الحجر ،كأصاب في الفت
جاز ،كلك أفتى قبؿ الحجر كأخطأ ال يجكز ،ككذا الطبيب
لك باع األدكية بعد الحجر نفذ بيعو ،فدؿ أنو ما أراد بو

الحجر حقيقة؛ كانما أراد بو المنع الحسي ،أم :يمنع ىؤالء
الثالثة عف عمميـ حسا؛ ألف المنع عف ذلؾ مف باب

األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر؛ ألف المفتي اؿماجف
يفسد أدياف المسمميف؛ كالطبيب الجاىؿ يفسد أبداف
المسمميف ،كالمكارم المفمس يفسد أمكاؿ الناس في المفازة،

فكاف منعيـ مف ذلؾ مف باب األمر بالمعركؼ ،كالنيي
عف المنكر ،ال مف باب الحجر"(.)ٕٔٚ

"كأما الحجر عمى المفتي الماجف ،كأخكيو فميس
بحجر اصطالحي ...كىك المنع الشرعي الذم يمنع نفكذ

التصرؼ؛ ألف المفتي ك إف أفتى بعد الحجر ،كأصاب
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كالمفتي الماجف ،كالمكارم المفمس؛ جاز؛ إذ ىك دفع
(ٖٔٔ)

األعمى باألدنى"

.

كذكر ابف نجيـ القاعدة اآلتية  " :ما يتحمؿ فيو
الضرر الخاص؛ لدفع ضرر عاـ" ،كفرع عمييا  :جكاز
الحجر عمى البالغ العاقؿ الحر عند أبي حنيفة رحمو اهلل

في ثالث :المفتي الماجف ،كالطبيب الجاىؿ ،كالمكارم
(ٕٖٔ)

المفمس؛ دفعا لمضرر العاـ"

.

ثانيا  :فإف لـ يرتدع بالمنع فمإلماـ باالستعانة

بأىؿ العمـ كاستشارتيـ اتخاذ التدابير التعزيرية األخرل
إليقاؼ ضرره ،فإذا كاف منصبا مف قبؿ اإلماـ فقد
يعزلو اإلماـ قياسا عمى عزؿ القاضي بجامع تحقيؽ

المصمحة العامة في كؿ ،أك يحبسو ،السيما إذا كاف

ينشر فك ار مخالفا لمقتضى العمـ الصحيح ،كاإلفتاء
السميـ .
رابعا :تعزير المتخفؼ أك المتشدد في الفت

كل

بالضماف؛ ذلؾ ألنو قد تقدـ بأف سبب تضميف الجاىؿ؛
إلحاؽ الضرر بالغير ،كال ريب في أف ىذا المفتي إذا
ألحؽ ضر ار بالغير فإنو يضمنو؛ ألنو ألحؽ باآلخريف

الضرر دكف كجو حؽ.

التعزير للمتعجل في الفتوى:
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كبي نا
سبؽ البحث في مفيكـ التعجؿ في الفتكلّ ،
أيضا أف حكمو التحريـ مطمقا ،كلكف مف تعجؿ في

المفتي العالـ ما جاء في التاج كاإلكميؿ

الفتكل فيؿ يمكف اتخاذ التدابير التعزيرية في حقو؟

بعدـ إرث مف يستحؽ اإلرث ،فدفع ذلؾ اإلرث لمفقراء،

بادلء بدء يقاؿ :إف المتعجؿ في الفتكل ىك العالـ
المتحقؽ بشركط الفتكل ،كلكنو تسرع في إصدار فتياه؛
فإف كاف ىذا التسرع ليس فيو تعمد ،كغرض فاسد

مقصكد؛ كلكنو تسرع لضعؼ التريث

في النظر في

كمف نصكص الفقياء الدالة عمى عدـ تضميف
" :فيمف أفتى

أف المفتي ال ضماف عميو ،إذا لـ يكف منو أكثر مف
الغركر بالقكؿ"(ٖٗٔ).

فقكلو" :أف المفتي ال ضماف عميو ،إذا لـ يكف منو

أكثر مف الغركر بالقكؿ

" :يدؿ عمى عدـ تضميف

الكاقعة؛ أك أفتى كىك في حالة تعب أك نصب أك غضب

المفتي؛ إال إذا كاف قاصدا اإلضرار ،كتعمد إلحاؽ

اآلتية
:
أك نحكىا ،فإنو يتخذ معو اإلجراءات التعزيرية

الضرر بالمستفتي ،كىك ما دؿ عميو قكلو  " :إذا لـ يكف

أوال :يعتمد التعزير في ىذا النكع مف التسرع في

الفتكل عمى إعالـ أىؿ العمـ لو ،كاخباره بتسرعو،

منو أكثر مف الغركر بالقكؿ" أم :دكف قصد كتعمد.

كقاؿ البجيرمي " :أف رجال عنده جممة مف العسؿ؛

كنصحو ،كارشاده إلى ضركرة التريث في الفتكل ،ك ىذا

فكقعت فيو سحمية ،فاستفتى مفتيا ،فأفتاه بالنجاسة فأراقو.

النكع مف المفتيف ينبغي أف يميف ليـ الكالـ؛ كأف تصاف

ىؿ يضمنو المفتي أك ال؟ كىك أنو ال ضماف عمى المفتي

ىيبتيـ ،كيجب احتراـ عمميـ ،كايصاؿ النصح ليـ
بأحسف أسمكب ،كأجمؿ طريؽ.

يؤيد ذلؾ الحديث الذم سبؽ عرضو في قصة

ذلؾ(ٖ٘ٔ).
المذككر ...كيعزر فقط إف تعمد "

فقكلو " :ال ضماف عمى المفتي المذككر

" يدؿ

صراحة عمى عدـ تضمينو ،كقكلو" :كيعزر فقط إف قصد

العسيؼ(ٖٖٔ) ،كأف كالده سأؿ أىؿ العمـ عف حكـ فعؿ

ذلؾ" :أم :يعزر في حاؿ قصده اإلضرار باآلخريف،

كلده ،فصحح النبي  فتياىـ ،كلـ يعنفيـ ،كاؾ تفى 

كحينئذ ضمانو حاصؿ بيذا االعتبار ،كىك اإلضرار

بنقض الحكـ ،كتصحيح اإلفتاء.
كال ينبغي الصيركرة إلى أم تدبير يقمؿ مف ىيبة

باآلخريف ،كاال لفتح باب اإلضرار بالناس ،كىذا ما
سيأتي بيانو.

مقاـ اإلفتاء؛ كتجرؤ الحكاـ ،كعامة الناس عمى المفتيف
العالميف الصادقيف؛ بؿ يتخذ معيـ اإلجراء الذم يؤدم
إلى إخبارىـ بضركرة التثبت في الفتكل.
كاف تكرر منيـ ىذا الفعؿ تك ار ار كاضحا؛ فقد يرل

أىؿ العمـ اإلجراء المناسب في منعو مف اإلفتاء في
حاؿ إص ارره عمى التعجؿ في الفتكل.

ثانيا :ىؿ يضمف المتعجؿ في الفتكل ،كىك مف

أىؿ العمـ؛ الظاىر أنو إف لـ يكف المفتي متعمدا ،أك

قاصدا غرضا فاسدا؛ فإنو ال يضمف؛ ألف األصؿ في

كأما إذا كاف اؿ متعجؿ لديو قصد سيء ،كتعمد
التعجؿ في الفتكل؛ فإنو يعمـ أكال ،ثـ يتخذ معو إجراءات

أخرل كالمنع ،كالتغميظ عميو مف أىؿ العمـ.

كلكف ىؿ يضمف ما أتمفو؛ إذا تعجؿ في الفتكل
بقصد سيء ،الظاىر مف كالـ العمماء التضميف في ىذا
الباب؛ أف قصده السيئ؛ كقصد إلحاؽ الضرر باآلخريف

مكجب لمضماف؛ فيضمف حينئذ زج ار لو ،كمنعا لغيره مف
التجرؤ عمى استخداـ اإلفتاء ألغراض غير مشركعة.

الخاتمة

التضميف في ىذا الباب  :ىك الجيؿ كقصد اإلضرار
بالغير ،كىذاف األمراف غير متحققيف ىنا ،فال يضمف،

كيككف الضماف في بيت ماؿ المسمميف.

الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى

أشرؼ المرسميف ،سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو
أجمعيف ،كبعد،،
فقد تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية:
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ٔ -التعدم في الفتكل  :يعني اقتحاـ مف ليس أىال

ٓٔ  -لمتعزير عمى التعج ؿ في الفتكل ضكابط خاصة،

لمفتكل مجاؿ اإلفتاء ،كلـ تتكامؿ أىميتو لمفتكل ،كلـ
تتكافر فيو الشركط التي ذكرىا العمماء ،كفعمو

كىي:
أ-

محرـ ،كتنقض فتياه.

أف يككف الباعث عمى العقكبة التعزيرية تحقيؽ
المقاصد الشرعية المتعمقة بمقاـ اإلفتاء.

ٕ  -التخفيؼ في الفتكل يعني اإلفتاء بأخؼ مف الحكـ
الشرعي األصمي ،لمف ىك أىؿ لإلفتاء؛ رغبة في

ماؿ أك جاه أك ىكل أك تحكـ أك نحكه  .كأما التشدد

ب-

أف يككف مقصكد اإلماـ مف تطبيؽ األحكاـ
التعزيرية ىك تحقيؽ المصمحة.

ٔٔ -يككف تعزير المتعدم في الفتكل لممتساىؿ في

في الفتكل ،فيك اإلفتاء بأشد مف الحكـ الشرعي

الفتكل بالتخفيؼ فييا ،أك قيامو بالتشدد فييا بأحد

األصمي ،ككالىما يككف دكف مكجب شرعي ،كىما

األمكر اآلتية:

محرماف.

األكؿ:
ٖ  -يطمؽ التساىؿ في الفتكل ،كيراد بو معنيافّ :
المحرمة،
ك ّ

الرخص كال ّشبو كالحيؿ المكركىة
ّ
تتبع ّ
كالثّاني :اؿتساىؿ في طمب األدلّة كطرؽ األحكاـ

النظر كأكائؿ الفكر.
كاألخذ بمبادئ ّ
ٗ  -التعجؿ في الفتكل ىك" :تسرع المفتي الذم تكاممت
أىميتو في تبييف الحكـ الشرعي لمسائؿ عنو ،تسرعا
بقصد أك دكف قصد؛ يؤدم إلى مخالفة حكـ الشارع
في المسألة كفؽ مقتضيات الزماف كالمكاف ،كحاؿ

أوال  :اإلعالـ المجرد.
ثانيا  :منعيـ مف الفتكل.

ثالثا  :إنذار المتعدم في الفتكل ،كالتشيير بو
كالتحذير منو .

الماؿ
رابعا  :ضمانيـ فيما أفتكه جاىميف بو في النفس ك .

ٕٔ -يككف تعزير المتعجؿ في الفتكل بأحد األمكر
اآلتية:
أوال :يعتمد التعزير في ىذا النكع مف التسرع في

الفتكل عمى إعالـ أىؿ العمـ لو ،كاخباره بتسرعو،

المستفتي" .

٘  -لمتعجؿ في الفتكل أسباب تتعمؽ بشركط الكاقعة
محؿ اإلفتاء ،كأسباب تتعمؽ بشخصية المفتي.

كنصحو.
ثانيا :ال يضمف المتعجؿ في الفتكل ،كىك مف أىؿ
العمـ؛ إف لـ يكف متعمدا ،أك قاصدا غرضا

 - ٙالتعجؿ في الفتكل محرـ ،سكاء أكاف لسبب مف

فاسدا ،كيككف الضماف في بيت ماؿ المسمميف،

األسباب التي ىي محض ىكل أك طمب رياسة

كاذا كاف لديو غرض سي ء فإنو يضمف؛ لككنو

كنحكىا ،أـ كاف لسبب مف األسباب المتعمقة
باستكماؿ النظر في الكاقعة نظ ار كاستنباطا كأدلة
كزمانا كمؾانا .

 - ٚتصح فتكل المتعجؿ إذا أصاب فييا ،كتنقض فتياه
إذا أخطأ فييا.
- ٛىناؾ آثار سمبية تظير عمى مستكل المسمـ كاألمة
كاإلفتاء ،كاستقرار األحكاـ الشرعية مف جراء التعجؿ
في الفتكل ينبغي معالجتيا بترؾ التعجؿ .فييا

 - ٜىناؾ كسائؿ لعالج التعجؿ في الفتكل.
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قصد إلحاؽ الضرر باآلخريف.
توصيات البحث:
يكصي البحث بجممة مف األمكر مف أىميا:

ٔ -ضركرة تشكيؿ مجمس أعمى لإلفتاء في كؿ بمد مف
البمداف اإلسالمية ،يتككف مف العمماء المشيكريف
المعركفيف بالعمـ كالتقكل كالصالح ،يضطمع بميمة
تعييف المفتيف ،كـ راقبتيـ ،كتقكيميـ ،كتعزيرىـ إذا لزـ
األمر ،كذلؾ بتخكيؿ مف اإلماـ أك مف ينكب عنو،
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كيتفرع عف ذلؾ تشكيؿ دائرة لالحتساب عمى المفتيف

(ٕ) ابف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ،

كما نص ابف تيمية كغيره مف أىؿ العمـ.

لساف العرب ،بيركت ،دار الفكر ،مادة " :عجؿ" ،جٔٔ،

صٕ٘ٗ.ٕٗٙ-

ٕ -ينبغي أف يككف ىذا المجمس لو استقالؿ إدارم
كمالي ،كلو استقالؿ في ق ارراتو كال يتأثر بأم غرض ـ ف
الحاكـ أك المحككـ ،كيككف منضبطا بضكابط الشرع،

(ٖ) ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة"عجؿ" ،جٔٔ ،ص.ٕٗٛ

(ٗ) كانظر :الفيركزآبادم ،القامكس المحيط ،صٕٓ .ٔٚكابف
منظكر ،لساف العرب ،ج٘ٔ ،ص٘ٗٔ.ٔٗٛ -

كالقكاعد الشرعية التي تحقؽ أىداؼ اإلفتاء الشرعي

(٘) الشيخ منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي

القائـ عمى تحرم الحؽ ،كاإلفتاء بالحكـ الشرعي

ٔ٘ٓٔى) ،شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلى

الصحيح الذم يقكـ عمى أساس العمـ الشرعي الصحيح.

النيى لشرح المنتيى ،بيركت ،عالـ الكتب ط

ٖ  -مف أىـ مياـ مجمس اإلفتاء ضبط عممية اإلفتاء

في البمد؛ كمنع التضارب ،كالتخالؼ فييا؛ كبياف األحكاـ
الشرعية عمى نحك يحقؽ تحرم الصكاب في المسائؿ

ٜٜٔٙـ ،جٖ ،صٖ.ٗٛ

ٕ،

( )ٙالبيكتي ،شرح ـ نتيى اإلرادات ،جٖ ،صٖ.ٗٛ

( )ٚكقد نص الفقياء كاألصكليكف عمى شركط اإلفتاء  :منيا
شركط متفؽ عمييا ،كىي  :اإلسالـ كالعقؿ كالبمكغ،

الشرعية.

كشركط مختمؼ فييا ،كمنيا  :العدالة في رأم الجميكر

ٗ -البد مف قياـ العمماء في البمد مف تكجيو الناس إلى

خالفا لمحنفية ،كذىب ابف القيـ إلى جكاز فتيا الفاسؽ إذا

أىؿ العمـ المعركفيف بالصالح كالتقكل ،كتحذير الناس

مف القكؿ عمى اهلل

(ت

لـ يكف معمنا فسقو ،كالكاجب اع تبار األصمح فاألصمح،

 دكف عمـ ،كنشر النصكص

كأما المبتدعة بدعة مكفرة أك مفسقة لـ تصح فتياىـ؛ كاال

الشرعية ،كالفقيية التي تدؿ عمى تحر يـ القكؿ عمى اهلل

صحت فيما ال يدعكف فيو إلى بدعيـ ،كنص الفقياء

٘  -ضركرة تأىيؿ األئمة كالخطباء كالكعاظ بدكرات

استنباط الحكـ الشرعي ،كيتقمد األمثؿ فاألمثؿ خاصة في

بغير عمـ ،كتحذر مف التسارع إلى الفتكل.

أيضا عمى شرط االجتياد كىك بذؿ المفتي كسعو في

زماننا لقمّة المجتيديف ،كيعتبر االجتياد في اإلفتاء شرط

عممية متخصصة في الفقو اإلسالمي كأصكلو؛ تنمية

أكلكية ،بمعنى أنو إذا كجد المجتيد فيك األكلى بالتّكلية،
ّ
كأف تكقيؼ الفتيا عمى حصكؿ المجتيد يفضي إلى حرج

لممكاتيـ الفقيية ،كتحقيقا لمحد األدنى مف شركط اإلفتاء
المعركفة عند أىؿ العمـ.

عظيـ ،أك استرساؿ الخمؽ في أىكائيـ ،كما أنو ال يشترط

 - ٙضركرة عقد مؤتمر سنكم لإلفتاء ،متناكؿ القضايا

فتصح فتيا
النطؽ اتّفاقان،
الحرّية كال ّذككرّية ك ّ
ّ
في المفتي ّ
العبد كالمرأة كاألخرس كم فتي بالكتابة أك باإلشارة

األساسية ليذا العمـ ،كبحث قضاياه النظرية كالعممية،

كمعالجة المستجدات فيو.

المفيمة ،كانظر ما سبؽ :البيكتي ،شرح منتيى اإلرادات،

والحمد هلل رب العالمين.

جٖ ،صٖ ٗٛكما بعدىا ،كقد فصؿ الدكتكر عبد العزيز

الهوامش:

الربيعة شركط المفتي ،كانظر  :المفتي في الشريعة
اإلسالمية كتطبيقاتو في ىذا العصر ،دار المطبكعات

(ٔ) الفيركزآبادم ،مجد الديف محمد بف يعقكب (ت ٛٔٚى)،

الحديثة ،الرياض ،ط ٜٔٔٛٚ ،ـ ،ص ٕٓ– ،ٕٛكفص

القامكس المح يط ،تحقيؽ  :مكتب تحقيؽ التراث في
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط

ٜٔٛٚـ ،مادة" :عجؿ" ،صٖٖٔٔ.

اإلماـ الزركشي عمى أف المفتي ىك الفقيو ،كانظر

ٕ،

الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،ٙصٖ٘ٓ.

:

( )ٛكانظر ىذه الشركط  :الشاطبي ،المكافقات في أصكؿ

الشريعة ،ج ٗ ،ص  .ٜ٘-ٜٛكالبيكتي ،شرح منتيى

اإلرادات ،جٖ ،ص ٖ .ٗٛكابف القيـ ،إعالـ المكقعيف،
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جٔ ،صٗٗ .ٗٙ ،جٗ ،ص .ٕٖٚالجكيني ،عبد الممؾ

ابف عبد اهلل بف يكسؼ أبك المعالي  ،االجتياد مف كتاب

(ٕٔ) متفؽ عميو  :كانظر :البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك

عبد اهلل الجعفي ،الجامع الصحيح المختصر  ،تحقيؽ:
د .مصطفى ديب البغا  ،دار ابف كثير ،اليمامة،

التمخيص إلماـ الحرميف ،تحقيؽ :د.عبد الحميد أبك زنيد،

بيركت ،ط ٖ،

دار القمـ  ،دارة العمكـ الثقافية  ،دمشؽ ،بيركت ،ط ٔ،

 ٔٗٓٛى ،ج ٔ ،ص ٕ٘ٔ .كالنككم ،آداب الفتكل

" ،"ٖٜٚٚج  ،ٙص  .ٕٙٔٙكمسمـ بف الحجاج أبك

كالمفتي كالمستفتي ،ص .ٜٔكابف الصالح ،أدب المفتي

الحسيف القشيرم النيسابكرم،

م ،صٕٔ .ٕٗ ،ٕٕ ،كآؿ تيمية ،عبد السالـ،
كالمستفت

عبد الحميـ ،أحمد بف عبد الحميـ ،تحقيؽ :محمد محيى

الديف عبد الحميد ،المسكدة في أصكؿ الفقو  ،المدني،

القاىرة ،ص .ٗٚٛأبك الحسيف البصرم ،محمد ابف عمي

ٔٗٓٚىٜٔٛٚ-ـ ،حديث رقـ

:

محمد فؤاد عبد الباقي،

صحيح مسؿـ ،تحقيؽ:

دار إحياء التراث العربي،

بيركت ،حديث رقـ ،"ٔٚٔٚ" :جٖ ،صٕٖٗٔ.

(ٖٔ) ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٜٜٔ

(ٗٔ) ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد

بف الطيب ،المعتمد في أصكؿ الفقو  ،تحقيؽ :خميؿ

النمرم القرطبي ،الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي،

جٕ ،ص ٕٖ٘ .ابف حمداف ،أحمد النمرم الحراني أبك

ص.ٜٜٗ-ٜٗٚ

الميس ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ٖٔٔٗٓ ،ى،

مية ،ط ٔ،

بيركت ،دار الكتب العؿ

ٜٔٛٚـ،

عبد اهلل ،صفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي ،تحقيؽ :محمد

(٘ٔ) ركاه الدارمي ،كانظر :عبد اهلل بف عبد الرحمف أبك

ٖٜٔٚى ،ص ٘ .ٖٗ ،ٖٔ ،كالزركشي ،البحر المحيط،

السبع العممي،

 ،ط ٔ،

مكدكد اؿحنفي ،االختيار لتعميؿ المختار ،دار الدعكة،

عمييا ،حديث رقـ ،"ٔ٘ٚ" :قاؿ حسيف سميـ أسد :إسناده

ناصر الديف األلباني ،المكتب اإلسالمي ،بيركت ،طٖ،

محمد ،سنف الدارمي  ،تحقيؽ :فكاز أحمد زمرلي  ،خالد

ج ،ٙص ٖ٘ٓ كما بعدىا  .كالمكصمي ،عبد اهلل بف

ٔٗٓٚى ،ك األحاديث مذيمة بأحكاـ حسيف سميـ أسد

إستنبكؿ ،تركيأٜٛٚ ،ـ ،ج ٕ ،ص ٖ .ٛكابف مفمح،

معضؿ عبيد اهلل بف أبي جعفر ما عرفنا لو ركاية عف

الفركع ،ج  ،ٙص  .ٖٚٛكالنككم ،ركضة الطالبيف،
جٔٔ ،ص  .ٜٜكابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج

دار الكتاب العربي ،بيركت

الصحابة فيما نعمـ ،جٔ ،ص  ،ٜٙكاف كاف الحديث
ضعيفا ،كلكف تشيد لصحة معناه اآليات القرآنية التي

ٕ،

ص ،ٖٔٙج  ،ٙص ٗ .ٕٜٛ-ٕٛكابف عابديف ،محمد

عمـ
ستأتي في تحريـ القكؿ عمى اهلل بغير .

األبصار ،دار الفكر  ،بيركت ،ط ٕٖٔٛٙ ،ى ،ج ٕ،

عبد الرحمف بف عثـ اف الشيرزكم أبك عمرك ،أدب

أميف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار :شرح تنكير

( )ٔٙكانظر ىذه اآلثار ،كغيرىا  :ابف الصالح ،عثماف بف
المفتي كالمستفتي  ،تحقيؽ :د .مكفؽ عبد اهلل عبد

صٔٔٗ .كالحطاب ،مكاىب الجميؿ ،ج ،ٙصٗ.ٜ

القادر ،مكتبة العمكـ كالحكـ  ،عالـ الكتب ،بيركت،

( )ٜالزركشي ،بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل

الشافعي (ت ٜٗٚى) ،البحر المحيط في أصكؿ الفقو،

طٔٔٗٓٚ ،ى ،ص  ،ٖٔ-ٜكابف حمداف ،صفة الفتكل

مصر ،دار

تحرز الصحابة كالتابعيف ،كاألئمة المتبكعيف مف الؼ تيا

قاـ بتحريره الدكتكر عبد الستار أبك غدة ،كراجعو

الشيخ :عبد القادر عبد اهلل العاني،

كالمفتي كالمستفتي  ،ص  ،ٜ-ٚكقد فصؿ ابف القيـ في

بغير عمـ ،كمنع التسرع في الفتيا ،ككجكب التثبت فييا،

الصفكة ،ط ٕٜٜٕٔ ،ـ ،طبع ك ازرة األكقاؼ الشئكف

كانظر :ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،ج ٔ ،صٔ ،ٔٙكما

اإلسالمية بالككيت ،ج ،ٙص.ٖٓٙ

(ٓٔ) البيكتي ،شرح منتيى اإلرادات ،ج ٖ ،ص ٖ .ٗٛكابف

بعدىا ،كانظر ىذه اآلثار أيضا  :ابف عبد البر ،يكسؼ

،ٙ

ٔ ،ص  .ٔٚٚجٕ،

مفمح ،الفركع ،ج  ،ٙص ٗ .ٖٛكالمرداكم ،اإلنصاؼ،
جٔٔ ،ص ٔ .ٜٔالبيكتي ،كشاؼ القناع ،ج

ص٘.ٕٜٙ-ٕٜ

بف عبد البر النمرم القرطبي ،جامع بياف العمـ كفضمو،
بيركت ،دار الكتب العممية ،ج

ص ،٘٘-ٜٗكالفككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي،

(ٔٔ) ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٕٕٜ
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(ٖٓ) ابف الصالح ،أدب المفتي كالمستؼتي ،ص  .ٗٚكانظر

( )ٔٚالبيكتي ،شرح منتيى اإلرادات ،جٖ ،صٖ.ٗٛ

( )ٔٛالنككم ،يحيى بف شرؼ الديف،ركضة الطالبيف كعمدة

المفتيف ،المكتب اإلسالمي ،بيركت ،ط ٕٔٗٓ٘ ،ى ،ج ٔٔ،
ص.ٜٛ

( )ٜٔابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٔ ،صٕٖ.

ٕ،

(ٖٕ) ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٔ ،صٓٔ.

(ٖٗ) الحطاب ،مكاىب الجميؿ ،ج ،ٙصٕ.ٜ
(ٖ٘) الحطاب ،مكاىب الجميؿ ،ج ،ٙصٕ.ٜ

( )ٖٙابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ

( )ٖٚالزركشي ،البحر المحيط ،ج ،ٙصٖ٘ٓ.

(ٕٗ) القرافي ،شياب الديف أبك العباس أحمد بف إدريس بف
عبد الرحمف الصنياجي ،الفركؽ ،تحقيؽ

(ٖٔ) الشاطبي ،المكافقات ،جٗ ،ص.ٕ٘ٛ
(ٖٖ) ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،صٕٔٔ.

(ٕٔ) ابف عبد البر ،جامع بياف العمـ كفضمؤ ،ج ،ص.ٔٚٚ
صٖ.ٔٙٙ–ٔٙ

جٗ ،صٕٕٕ.

(ٕٖ) الشاطبي ،المكافقات ،جٗ ،صٕٕ٘.

(ٕٓ) ابف القيـ ،إعالـ اؿمكقعيف ،جٔ ،صٖٖ.ٖٗ-
(ٕٕ) ابف عبد البر ،جامع بياف العمـ كفضمو ،ج

نحكا مف الكالـ السابؽ،

 :اؿدكتكر

محمد أحمد سراج ،كالدكتكر عمي جمعة محمد ،مصر،

دار السالـ ،طٕٔٓٓٔ ،ـ ،جٕ ،ص٘ٗ٘.

(ٕ٘) متفؽ عميو ،كانظر  :البخارم ،صحيح البخارم ،حديث

( )ٖٛالخطيب البغدادم ،الفقيو كالمتفقو ،ص.ٔ٘ٛ
( )ٖٜاإلحكاـ في تمييز الفتاكل ،صٕٗٗ.ٕٗٙ ،
(ٓٗ) اإلحكاـ في تمييز الفتاكل ،صٕٕ٘.ٕٖ٘-

(ٔٗ) ركاه بمفظ  " :غير ثبت " ابف ماجو ،كأحمد ،كالدارمي

كالحاكـ ،كانظر :ابف ماجو ،محمد بف يزيد أبك عبد اهلل

رقـ ،"ٔٓٓ " :ج ٔ ،ص ٓ٘ .كمسمـ ،صحيح مسمـ،

القزكيني ،سنف ابف ماجو  ،دار الفكر ،بيركت  ،تحقيؽ:

حديث رقـ ،"ٕٖٙٚ" :جٗ ،ص.ٕٓ٘ٛ

محمد فؤاد عبد الباقي ،كاألحاديث مذيمة بأحكاـ األلباني

انظر:
( )ٕٙركاه بمفظ" :بغير عمـ" ،أبك داكد ،كأحمد ،كالحاكـ ،ك

عمييا ،حديث رقـ  ،"ٖ٘ " :ج ٔ ،ص ٕٓ .كأحمد ،مسند

أبك داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني األزدم ،سنف

اإلماـ أحمد ،حديث رقـ  ،"ٕٜٛٗ " :ج ٕ ،ص ٕٖٔ.

أبي داكد ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،دار
الحكت
يكس ْ
الفكر ،بيركت ،مع تعميقات َك َماؿ ُ
ؼ ُ
كاألحاديث مذيمة بأحكاـ األلباني عمييا  ،كقاؿ عنو

كالدارمي ،سنف الدارمي ،حديث

،

األلباني :حسف ،حديث رقـ  ،"ٖٙ٘ٚ " :ج ٕ ،ص ٖ٘ٗ،

أحمد بف حنبؿ أ بك عبد اهلل الشيباني ،مسند اإلماـ أحمد

بف حنبؿ ،مؤسسة قرطبة ،القاىرة ،كاألحاديث مذيمة بأحكاـ
ص٘ .ٖٙكالحاكـ ،محمد بف عبد

رقـ ،"ٜٔ٘ " :ج ٔ،

ص .ٜٙكالحاكـ ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،حديث

رقـ ،"ٖٜٗ" :جٔ ،صٖ.ٔٛ

(ٕٗ) ابف ماجو ،سنف ابف ماجو ،جٔ ،صٕٓ.
(ٖٗ) الشجة ،بفتح الشيف ،كالجيـ مشددة

 :كاحدة شجاج

الرأس ،أم الجرح فيو ،كرجؿ أشج بيف الشجج؛ إذا كاف

شعيب األرنؤكط عمييا  ،حديث رقـ  ،"ٛٚٙٔ " :ج ٕ،
اهلل أبك عبد

ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف،

عمى جبينو أثر الشجة ،كىي تختص بالكجو كالر أس،
كفي غيرىما تسمى جراحة ،كانظر  :قاسـ قكنكم ،أنيس

اهلل

الصحيحيف تحقيؽ :مصطفى
،
النيسابكرم ،المستدرؾ عمى

الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء،

ٔٔٗٔىٜٜٔٓ/ـ ،مع تعميقات الذىبي في التمخيص ،

الكفاء لمنشر – جدة ،كمؤسسة الكتب الثقافية – بيركت،

عبد القادر عطا ،دار الكتب ا لعممية ،بيركت  ،ط ٔ،
حديث رقـ ،" ٖ٘ٓ" :جٔ ،صٗ.ٔٛ

( )ٕٚالبيكتي ،شرح منتيى اإلرادات ،جٖ ،صٖ.ٗٛ
( )ٕٛابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٓٔ.

تحقيؽ :الدكتكر أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي ،دار
طٕٜٔٛٚ ،ـ ،صٖ.ٕٜ

(ٗٗ) العي :الجيؿ .كانظر :ابف األثير ،أبك اؿسعادات
المبارؾ بف محمد الجزرم  ،النياية في غريب الحديث

كاألثر ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل  ،محمكد محمد

( )ٕٜالنككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي ،ص.ٚٙ

الطناحي ،المكتبة العممية ،بيركتٖٜٜٔ ،ىٜٜٔٚ/ـ،
جٖ ،ص  ،ٕٙٙكىك ىنا في الحديث
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العيف كتشديد الياء ىك التحير في الكالـ كعدـ الضبط،
محمد شمس الحؽ العظيـ آ بادم أبك الطيب ،عكف

المعبكد شرح سنف أبي داكد

 ،دار الكتب العممية،

بيركت ،طٕٔٗٔ٘ ،ى ،جٔ ،ص.ٖٙٚ

( )ٗٚأنشدؾ اهلل إال قضيت لي بكتاب اهلل :معنى أنشدؾ
أسألؾ رافعا نشيدم كىك صكتي .مسمـ ،صحيح مسمـ،
جٔ ،صٕٖٗٔ.

( )ٗٛالعسيؼ :ىك األجير كجمعو عسفاء كأجير كأجراء

انظر أبك داكد،
(٘ٗ) أخرجو أبك داكد كالبييقي ،كالدارقطني ،ك :

كفقيو كفقيا عمى ىذا يشير إلى خصمو كىك زكج مزنية

تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر،

األمكر فكاف ذلؾ سببا لما كقع لو معيا .مسمـ ،صحيح

ابنو ككاف الرجؿ استخدمو فيما تحتاج إليو امرأتو مف

سميماف بف األشعث السجستاني األزدم ،سنف أبي داكد،

الحكت  ،كاألحاديث
يكس ْ
بيركت ،مع تعميقات َك َماؿ ُ
ؼ ُ
مذيمة بأحكاـ األلباني عمييا ،جٔ ،ص٘ٗٔ .كقاؿ الشيخ

( )ٜٗأم أنقذت ابني منو بفداء مائة شاة ككليدة .مسمـ،

مكسى أبك بكر ،سنف البييقي الكبرل ،تحقيؽ :محمد عبد

(ٓ٘) أم مردكدة كمعناه يجب ردىا إليؾ كفي ىذا أف الصمح

" ،"ٔٓٔٙج ٔ،

(ٔ٘) متفؽ عميو ،كالمفظ لمبخارم ،كانظر :البخارم ،محمد بف

البغدادم ،سنف الدارقطني ،تحقيؽ :السيد عبد اهلل ىاشـ

تحقيؽ :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير ،اليمامة،

األلباني :حسف ،كالبييقي ،أحمد بف الحسيف ابف عمي بف
القادر عطا،

مكتبة دار الباز

ٗٔٗٔىٜٜٔٗ/ـ ،حديث رقـ

:

 ،مكة المكرمة،

ص .ٕٚٚكالدارقطني ،عمي بف عمر أبك الحسف

مسمـ ،جٔ ،صٕٖٗٔ.

صحيح مسمـ ،جٔ ،صٕٖٗٔ.

فاسد .مسمـ ،صحيح مسمـ ،جٔ ،صٕٖٗٔ.

المختصر
،
الجعفي الجامع الصحيح
،
إسماعيؿ أبك عبداهلل

بيركت ،طٖٔٗٓٚ ،ىٜٔٛٚ/ـ ،حديث رقـ ،"ٙٗٗٓ " :

يماني المدني ،دار المعرفة ،بيركتٖٔٛٙ ،ىٜٔٙٙ/ـ،

جٔ ،ص .ٜٔٛقاؿ البييقي ":كال يثبت عف النبي  في

ج ،ٙص ٕٕٓ٘ .كمسمـ ،ا بف الحجاج أبك الحسيف

ركم فيو حديث عطاء بف أبي رباح الذم تقدـ كليس

بيركت حديث رقـ:
،
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،

ىذا الباب :يعني المسح عمى الجبيرة شيء ،كأصح ما

بالقكم" ،جٔ ،ص .ٜٔٛكقاؿ عنو الشيخ األلباني :حسف

لغيره ،كقاؿ  " :ركاه أبك داكد كابف ماجو كالدارقطني

القشيرم النيسابكرم ،صحيح مسمـ  ،تحقيؽ :محمد فؤاد
" ،"ٜٔٙٚجٖ ،صٕٖٗٔ.

(ٕ٘) ابف حجر العسقالني أبك الفضؿ الشافعي  ،أحمد بف
عمي،فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،دار المعرفة،

كصححو ابف السكف ،قمت :ىذا الحديث ضعفو البييقي

كالعسقالني كغيرىما لكف لو شاىد مف حديث ابف "

عباس يرتقي بو إلى درجة الحسف لكف ليس فيو قكلو:

"كيعصر ..الخ" ،فيي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد ىذا

الطريؽ الضعيؼ بيا ،كانظر :األلباني ،محمد ناصر

بيركتٖٜٔٚ ،ى ،جٕٔ ،صٓٗٔ.

(ٖ٘) سبؽ تخريجو ،ص.ٜ

(ٗ٘) عبد الرؤكؼ المناكم؛

الصغير ،مع تعميقات يسيرة لماجد الحمكم  ،المكتبة

الديف ،إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،
المكتب اإلسالمي ،بيركت  ،ط ٕٔٗٓ٘ ،ىٜٔٛ٘/ـ،

جٔ ،صٕٗٔ.س مشكاة المصابيح ،محمد بف عبد اهلل

فيض القدير شرح الجامع

التجارية الكبرل،

ص.ٔ٘ٛ

مصر ،ط ٖٔٔ٘ٙ ،ى ،ج ٔ،

(٘٘) الزمخشرم ،جار اهلل الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد ابف

الخطيب التبريزم ،تحقيؽ :محمد ناصر الديف األلباني ،

عمر الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ

جٔ ،ص٘ٔٔ.

أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ عمي محمد معكض ،مكتبة

المكتب اإلسالمي ،بيركت  ،ط ٖٔٗٓ٘ ،ىٜٔٛ٘ /ـ،

( )ٗٙمحمد شمس الحؽ العظيـ آبادم أبك الطيب،
المعبكد شرح سنف أبي داكد ،جٔ ،ص.ٖٙٚ
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( )٘ٚركاه أبك داكد كالبييقي ،كانظر  :أبك داكد ،سنف أبي

داكد ،حديث رقـ  ،"ٖ٘ٚٚ " :ج ٕ ،ص ٖٕٖ ،كقاؿ

األلباني :ضعيؼ اإلسناد ،كالبييقي ،أحمد بف الحسيف

ابف عمي بف مكسى أبك بكر  ،سنف البييقي الكبرل ،

تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا  ،مكتبة دار الباز ،مكة

( )ٜٚالدكتكر عبد العزيز الربيعة ،المفتي في الشريعة

اإلسالمية ،كتطبيقاتو في ىذا العصر ،ص  .ٖٛكانظر

ما قالو ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ

(ٓ )ٛالنككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي  ،ص ٓ.ٙ
كانظر نحكا مما سبؽ  :ابف الصالح ،أدب المفتي

كالمستفتي ،ص  ،ٛٓ-ٜٚكانظر  :ابف القيـ ،إعالـ

رؽـ،"ٕٖٜٓٓ" :
المكرمةٔٗٔٗ ،ىٜٜٔٗ/ـ ،حديث ػ

المكقعيف ،ج ٗ ،ص  .ٕ٘ٙكذكر نحك ىذا البيكتي في

جٓٔ ،صٔٓٔ.

( )٘ٛابف الصالح ،أدب المفتي كالمستفتي ،ص.ٗٙ

( )ٜ٘ابف حمداف ،صفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي ،صٖٔ.
(ٓ )ٙالنككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي ،ص.ٖٚ
(ٔ )ٙابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٔ ،صٖٖ.

كشاؼ القناع ،ج  ،ٙص ٖٖٓ .كابف نجيـ ،البحر
الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ

(ٔ )ٛابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٕ.ٕٜ

(ٕ )ٛابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،ج ٕ ،ص .ٔٛٚكابف مفمح،

(ٕ )ٙابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٓٓ.

محمد بف مفمح المقدسي أبك عبد اهلل  ،الفركع كتصحيح

(ٗ )ٙالحطاب ،مكاىب الجميؿ ،ج ،ٙصٕ.ٜ

العممية ،بيركت ،ط ٔٔٗٔٛ ،ى ،ج ٔ ،ص ٖٖٗ.

(ٖ )ٙابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٓ.ٕٜ
(٘ )ٙالشككاني ،محمد بف عمي بف محمد،

الفركع ،تحقيؽ  :أبك الزىراء حازـ القاضي  ،دار الكتب

السيؿ الجرار

المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار  ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ

زايد دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ٔٔٗٓ٘ ،ى ،ج ٔ،

صٗٗ.

( )ٙٙالشككاني ،السيؿ الجرار ،جٔ ،صٓٓٔ.
( )ٙٚالشككاني ،السيؿ الجرار ،جٔ ،صٖ.ٕٙ

( )ٙٛكانظر ىذه اآلثار ،ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،ج
صٔ.ٔٙ

( )ٜٙابف القيـ ،ج

كالمرداكم ،اإلنصاؼ،

جٔٔ ،ص  .ٔٛٛالبيكتي،

كشاؼ القناع ،ج ،ٙصٖٓٓ.

(ٖ )ٛابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٕٙٓ-ٕٜ٘
(ٗ )ٛالدكتكر عبد العزيز الربيعة ،المفتي في الشريعة
اإلسالمية ،كتطبيقاتو في ىذا العصر ،ص.ٕٙ

(٘ )ٛابف حمداف ،صفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي  ،ص .ٜ٘

ٔ،

كانظر :كالـ ابف نجيـ ،،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ

ٗ ،ص  ،ٕٕٚكانظر  :المرداكم،

( )ٛٚابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج  ،ٙص  ،ٕٛٙكالحديث

اإلنصاؼ ،جٔٔ ،صٕٓٔ.

( )ٛٙابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٕ٘ٙ

الذم أكرده المصنؼ لـ أجده بمفظو ،كلكني كجدت في

(ٓ )ٚابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ

معجـ الطبراني الكبير ما لفظو  :عف عمرك بف دينار،

(ٕ )ٚسبؽ تخريجو ،صٔٔ.

 ..." : كمف تكلى مف أمر المسمميف شيئا ،فاستعمؿ

عف ابف عباس –رضي اهلل عنيما -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

(ٔ )ٚابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ
(ٖ )ٚابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٕٓٛ

عمييـ رجال ،كىك يعمـ أف فييـ مف ىك أكلى بذلؾ،

(٘ )ٚذكر ابف القيـ  -رحمو اهلل تعالى – جممة صالحة مف

كجميع المؤمنيف ،"...انظر :الطبراني ،سميماف بف أحمد

كأعمـ منو بكتاب اهلل كسنة رسكلو ،فقد خاف اهلل كرسكلو

(ٗ )ٚابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕ.ٔٚ

بف أيكب أبك القاسـ ،المعجـ الكبير ،تحقيؽ :حمدم بف

صنيع السمؼ الصالح في كثرة الدعاء عند إرادة الفتيا،

عبدالمجيد السمؼم ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المكصؿ ،

كانظرىا :جٗ ،ص.ٕ٘ٚ

( )ٚٙكانظر :ابف القيـ :إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٜٜٔ
( )ٚٚكانظر كالـ ابف القيـ في معنى السكينة كأثرىا في
الفتكل ،جٗ ،صٕٓٓ.ٕٓٗ-

( )ٚٛابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٔٔ.
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( )ٛٛالفيركزآبادم ،القامكس المحيط ،مادة
صٖ.٘ٙ
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( )ٜٛالقكنكم ،الشيخ قاسـ (تٜٛٚى) ،أنيس الفقياء في

( )ٜٚكانظر ىذه الفكرة بتصرؼ  :شكرم محمد سمماف،

تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء ،تحقيؽ  :الدكتكر

السياسة الشرعية كقكاعدىا في العقاب التعزيرم ،كمية

الثقافية ،دار الكفاء لمنشر جدةٕ ،طٜٔٛٚ ،ـ ،صٗ.ٔٚ

مخطكطة ،صٖٕ.

أحمد بف عبد الرزاؽ اؿ كبيسي ،بيركت ،مؤسسة الكتب

(ٓ )ٜالسرخسي ،المبسكط ،ج  ،ٜص  .ٖٙكالشيرازم،
الميذب ،ج ٖ ،ص ٖ .ٖٚكالسيكطي ،األشباه كالنظائر،
ص٘ٗ .ٚكالبيكتي ،كشاؼ القناع ،ج

الدراسات العميا ،الجامعة األردنية،

األشباه كالنظػائر،
ػ
( )ٜٛكانظر ىذه القاعدة :ابف نجػمـ،
ص .ٜٔٗكالسيكطي ،األشباه كالنظائر ،ص

ٗ ،ص ٕ.ٚ

المنثكر في القكاعد  ،تحقيؽ :د .تيسير فائؽ أحمد

عمى الـ نياج ،كقاؿ قميكبي  " :ىذا الضابط لمغالب فقد

ٗ ،ص ٕ٘ٓ.

يكتسب بآلة ليك ال معصية فييا ،ج

كانظر مف المعاصريف مف عرؼ التعزير  :عبد القادر

عكدة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف

محمكد ،ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية،
طٕٔٗٓ٘ ،ى ،جٔ ،ص.ٖٜٓ

العقاب التعزيرم ،ص.ٚٗ-ٙٙ

(ٓٓٔ) النككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي ،ص.ٔٚ

الكضعي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط ٜٜٗٔٔٛ ،ـ،

الفقو الجنائي في التشريع اإلسالمي ،فقو العقكبات،

(ٖٓٔ) الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج٘ ،صٖٖ٘.

عماف ،األردف ،دار الفرقاف ،ط ٕٔٓٓ٘ ،ـ ،ص ٖٔٛ
كما بعدىا.

(ٔ )ٜابف فرحكف ،القاضي برىاف الديف إبراىيـ بف عمي ابف
أبي القاسـ المالكي المدني ،تبصرة الحكاـ في أصكؿ
األقضية كمناىج األحكاـ ،راجعو

:

الشيخ طو

عبدالرؤكؼ سعد ،مصر ،مكتبة الكميات األزىرية ،ج ٕ،
ص.ٕٜٛ-ٕٛٛ

(ٕٓٔ) الماكردم ،األحكاـ السمطانية ،صٖ.ٕٜ

(ٗٓٔ) الماكردم ،األحكاـ السمطانية ،صٖ.ٕٜٗ-ٕٜ
(٘ٓٔ) ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٔ.ٕٜ

( )ٔٓٙابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،ص.ٕٔٚ

( )ٔٓٚالخطيب البغدادم ،الفقيو كالمتفقو ،ج ٕ ،ص ٖ٘ٔ–
ٗ٘ٔ.

( )ٔٓٛالقرافي ،شياب الديف أبك العباس أحمد بف إدريس،

اإلحكاـ في تمييز الفتاكل عف األحكاـ كتصرفات القاضي

(ٕ )ٜابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمد  ،أبك محمد  ،المغني في

فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني  ،دار الفكر ،بيركت،

طٔٔٗٓ٘ ،ى ،ج ٓٔ ،ص ٕٖٗ .كانظر :الكاساني،

بدائع الصنائع ،ج٘ ،صٖٗ٘.

(ٖ )ٜابف فرحكف ،تبصرة الحكاـ ،جٕ ،صٔ.ٕٜ

(ٗ )ٜالماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب

الككيت،

( )ٜٜشكرم محمد سمماف ،السيا سة الشرعية كقكاعدىا في

(ٔٓٔ) ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙص.ٕٛٙ

جٔ ،ص  ٕٔٙكما بعدىا  .كالدكتكر محمد أبك فارس،

ٖٖٕ.

كالزركشي ،محمد بف بيادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل ،

كالرممي ،نياية المحتاج ،ج  ،ٚصٕ .ٚكقميكبي كعميرة

يشرع التعزير كال معصية ،كتأديب طفؿ ككافر ،ككمف

ٜٜٗٔـ ،رسالة

كاإلماـ ،تحقيؽ الشيخ عبد الفتاح أبك غدة ،حمب ،مكتب

المطبكعات اإلسالميةٖٔٛٚ،ى ،ص.ٕٙٙ

( )ٜٔٓابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙص.ٕٛٙ
(ٓٔٔ) كانظر :تخريج الحديث ،ص.ٔٙ

(ٔٔٔ) النككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي  ،ص .ٖٚ
كانظر :ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٕ٘.

البصرم الشافعي ،األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية،

(ٕٔٔ) ابف الصالح ،أدب المفتي كالمستفتي  ،ص  .ٗٙكابف

(٘ )ٜالدكتكر محمد فتحي الدريني ،الفقو اإلسالمي المقارف

الفركع ،ج  ،ٙص  .ٕٗٛكانظر :المرداكم ،اإلنصاؼ،

دار الكتب العممية ،بيركت ،صٖ.ٕٜ

مع المذاىب ،دمشؽ ،منشكر ات جامعة دمشؽ ،ط ٘،

ٜٜ٘ٔـ ،صٕٖ٘.

( )ٜٙالماكردم ،األحكاـ السمطانية ،صٖ.ٕٜ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1428 ،)1ه 2007/م

القيـ ،إعالـ المكقعيف ،ج ٗ ،ص ٕٕ٘ .كابف مفمح،
جٔٔ ،ص.ٖٔٛ

(ٖٔٔ) ابف القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٕ٘.

(ٗٔٔ) ابف مفمح ،الفركع ،ج  ،ٙص .ٕٗٛكانظر :المرداكم،
اإلنصاؼ ،جٔٔ ،ص.ٖٔٛ
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التعجل في الفتوى  ..........................................................................................................................محمد منصور
(٘ٔٔ) ابف الصالح ،أدب المفتي كالمستفتم ،ص .ٗٙكابف

( )ٕٜٔابف عابديف ،حاشية رد المحتار ،ج ،ٙص.ٔٗٚ

( )ٔٔٙالنككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي  ،ص .ٖٚ

(ٖٔٔ) المباب شرح الكتاب ،ج ٕ ،ص ٕ٘ .كانظر النص

القيـ ،إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٕ٘.

النككم ،ركضة الطالبيف ،ج ٔٔ ،ص  .ٔٓٚكابف القيـ،

إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٕ٘.

( )ٔٔٚابف مفمح ،الفركع ،ج ،ٙص.ٕٗٛ

( )ٔٔٛركاه أبك داكد ،كالنسائي ،كابف ماجة ،كالحاكـ،

كالبييقي ،كالحديث حسف ،كانظر  :أبك داكد ،سنف أبي

داكد ،حديث رقـ  ،"ٗ٘ٛٙ " :ج ٕ ،ص ٗٓ .ٙكالنسائي،
أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف ،المجتبى مف السنف ،

تحقيؽ :عبدالفتاح أبك غدة،

مكتب المطبكعات

(ٖٓٔ) ابف عابديف ،حاشية رد المحتار ،ج ،ٙص.ٔٗٚ
نفسو :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٛص.ٛٛ

(ٕٖٔ) ابف نجيـ ،األشباه كالنظائر ،ص.ٜٔٓ-ٔٓٛ
(ٖٖٔ) سبؽ تخريج الحديث ،ص.ٔٚ

(ٖٗٔ) العبدرم ،محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ أبك عبداهلل،

التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ  ،دار الفكر  ،بيركت،

طٕٖٜٔٛ ،ى ،ج٘ ،صٕٓٓ.٘ٛٗ ،

(ٖ٘ٔ) البجيرمي ،سؿيماف بف عمر بف محمد،
البجيرمي عمى شرح منيج الطالب

اإلسالمية ،حمب ،ط ٕٔٗٓٙ ،ىٜٔٛٙ/ـ ،حديث رقـ :

حاشية

المسمى بالتجريد

لنفع العبيد  ،المكتبة اإلسالمية  ،ديار بكر  ،تركيا ،ج ٖ،

ص.ٖٓٛ

"ٖٓ ،"ٗٛج  ،ٛص ٕ٘ .كابف ماجو ،سنف ابف ماجو،

حديث رقـ  ،"ٖٗٙٙ " :ج ٕ ،ص  .ٔٔٗٛكالحاكـ،

المستدرؾ عمى الصحيحيف ،حديث رقـ ،"ٚٗٛٗ" :جٗ،

ص ،ٕٖٙكالبييقي ،سنف البييقي ،حديث رقـ،"ٚٓٙٛ" :
جٗ ،ص.ٕٗٛ

( )ٜٔٔأبك داكد ،سنف أبي داكد ،جٕ ،صٗٓ.ٙ

(ٕٓٔ) النككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي  ،ص .ٖٚ
النككم ،ركضة الطالبيف ،ج ٔٔ ،ص  .ٔٓٚكابف القيـ،

إعالـ المكقعيف ،جٗ ،صٕٕ٘.

(ٕٔٔ) النككم ،آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي  ،ص .ٖٚ
النككم ،ركضة الطالبيف ،جٔٔ ،ص.ٔٓٚ

(ٕٕٔ) ابف مفمح ،الفركع ،ج  ،ٙص .ٕٗٛكانظر :المرداكم،
اإلنصاؼ ،جٔٔ ،ص.ٖٔٛ

(ٖٕٔ) ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،ج ،ٙصٕ.ٕٜ

(ٕٗٔ) "المفتي الماجف ىك اؿذم يعمـ الناس الحيؿ كقيؿ
الذم يفتي عف جيؿ" الجرجاني ،عمي بف محمد بف

عمي ،التعريفات ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم  ،د ار الكتاب
العربي ،بيركت ،طٔٔٗٓ٘ ،ى ،ص.ٕٚٛ

(ٕ٘ٔ) الحطاب ،محمد بف عبد الرحمف المغربي أبك عبد

اهلل ،مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ  ،دار الفكر ،

بيركت ،طٕٖٜٔٛ ،ى ،ج ،ٙصٔ.ٜ

( )ٕٔٙالسرخسي ،المبسكط ،ج ،ٚصٖ٘ٔ.

( )ٕٔٚالكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٕ.ٔٚ

( )ٕٔٛابف عابديف ،حاشية رد المحتار ،ج ،ٙص.ٔٗٚ
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