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 ٣٤٣ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

  بسم ا الرمحن الرحيم 
  

 ً،     دينا اإلسالم لنا ورضي النعمة، علينا وأمت ،الدين لنا أكمل الذي هللا احلمد 
 تركنا ،القرشي ،اهلامشي املطلب عبد بن اهللا عبد بن حممد على والسالم ةوالصال

 بالتمسك وأوصانا ،هالك إال عنها يزيغ ال ،كنهارها ليلها ،البيضاء احملجة على
 من لنا عصمة بعده من املهديني الراشدين اخللفاء وهدي ،والسنة بالكتاب
ً        تسليما وسلم الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن أصحابه وعلى  ،الضالل

   : بعد أماً      كثريا
َّ     وجل ،أوقا�م نفيس أمضوا قد -  اهللا رمحهم - الصاحل َ      سلفنا فإن   يف أعمارهم ُ

َ         فـلوال  ﴿ :بقوله ،العاملني رب لتوجيه ً        وامتثاال ،الدين هلذا خدمة ،والتفريع التأصيل ََْ 
َ       نـفر ِّ    كل ِ   من ََ    فرقة ُ

     ٍَْ
ْ         منـهم ِ ُ ٌ         طآئفة ِّْ َِ َّ           ليتـفق َ َ َ ْ     هواَِّ    ولينذروا ِ   ِّ   الد ين ِ  يف ُ

 
 
         ْ ُ َ

ِ
ُ
ْ           قـومهم ِ ُ َ ْ َ     إذا َ ْ         رجعوا ِ ُ َ  إليهم َ

         ْ
ِ َِْ 

ْ          لعلهم ُ ََّ َ          حيذرون َ ُ َ  ،والفروع األصول من فقهية ثروة ،ذلك نتاج من فكان ،)١( ﴾ َْ
ّ     جيد ما عليها يطبقون ،الكليات مبثابة بعدهم ملن صارت ُ        وحيدث َِ ُ  مسائل من َْ
 يف قـصدوا -  اهللا رمحهم -  العلم أهل فإن الصور مأخذ معرفة هلم فيتم ،جزئية

 يكاد ال وهلذا اجلزئيات، من حيدث ما جبميع حتيط أن ،الكلية احملكمة كـلما�م
 تقع أن يبعد إذ إمياء أوً     نصا عبارا�م يف دخوهلا عن خارجة مسألة جيد أن البصري
َّ       يـنص مل واقعة  عليه املنصوص بعض معىن يف هي وال ،املذهب يف حكمها على َُ

   .فيه احملررة املذهب ضوابط من شيء حتت مندرجة وال ،فرق غري من ،فيه
 دين أهل من بأحد تنزل فليست : ( ـ اهللا رمحه ـ الشافعي اإلمام قول هذا وجيمع 

 الفقه بقي هلذا )٢ ()فيها َُ      اهلدى سبيل على الدليل اهللا كتاب ويف إال ،نازلة اهللا
  .زمانواأل العصور عربً        متجددا اإلسالمي
 ال جيوز االستهانة به، وال توليته ،مقام اإلفتاء يف دين اهللا، مقام عظيمو
ً                                                وقد كان سلف األمة يستنكرون أن يفيت من ليس مؤهال ،ً       أهال له ملن ليس

                                                           

َ     وما ﴿ :، ونصها )١٢٢ :التوبة   ()١( َ     كان َ َ              المؤمنون َ ُ ِ ْ ُ   لينفروا ْ
  
        ْ ُ

ِ ِ
ًَّ       كآفة َ َ         فـلوال َ َ       نـفر ََْ ِّ    كل ِ   من ََ    فرقة ُ

     ٍَ ْ
ْ         منـهم ِ ُ ِّْ 

ٌ         طآئفة َِ ْ                ليتـفقهوا َ ُ َّ َ ِ       الدين ِ  يف ََِّ   ولينذروا ِّ
 

 
 
         ْ ُ

ِ
ُ
ِ
ْ           قـومهم َ ُ َ ْ َ     إذا َ ْ         رجعوا ِ ُ َ  إليهم َ

         ْ
ِ ْ          لعلهم َِْ ُ ََّ َ          حيذرون َ ُ َ َْ﴾ .  

  ).١/٢٠(   الرسالة )٢(



        
 

 ٣٤٤ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

 بن الرمحن عبد قال .للفتوى، وحيذرون من ذلك، ويتورعون عن كثرة اإلفتاء
 عبد أبا يا فقال جييبه، ما أياما شيء عن يسأله مالك إىل ٌ    رجل جاء: مهدي
وقال  رأسه رفع مث ً      طويال، فأطرق ،إليك الرتدد طال وقد اخلروج أريد إين: الرمحن 

 أحسن ولست ،اخلري فيه احتسب فيما أتكلم إمنا إين ،هذا يا اهللا شاء ما: 
 يرمحك جتيب أال: له  فقيل ،فسكت مسألة عن الشافعي وسئل. هذه مسألتك

 عن الشعيب وسئل .)١(اجلواب  يف أو سكويت يف الفضل يأدر حىت: فقال! اهللا
 فقيه وأنت أدري، ال قول من تستحي أال: له  فقيل ،أدري ال: فقال مسألة ؟
ْ        قالوا ﴿: قالوا  حني تستح مل املالئكة لكن: فقال  العراق ؟ ُ َ             سبحانكَ َ َ َ      علم َ  ال ُْ  ََ     لنا ِْ

ََ            علمتـنا َ   ما َِّ    إال ْ َ      إنك ََّ َ      أنت َِّ  العليم َْ
 
        ُ
ِ
َ  احلكيم  ْ

 
        ُ

ِ
َْ ﴾)٢(.  

 أصحاب من األنصار من وعشرين مائة أدركت: ليلى أيب ابن وقال
ْ      يسأل  اهللا رسول  إىل ترجع حىت هذا إىل هذا فريدها ،املسألة عن أحدهم ُ
 أخاه َّ   ود إال شيء عن يسأل أو حبديث حيدث أحد من منهم وما األول،
   .)٣(كفاه
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ظروف تتحول، وقد كتب اهللا الثبات لشريعته كما إن األزمان تتغري، وال
ّ                                                                 قدر كو�ا صاحلة لكل زمان ومكان، وحفظ كتابه عن التحريف والتبديل مما 

 وكما أن ثبات النص جزء ،منيت به الكتب السماوية األخرى من التوراة واإلجنيل
من من املسلمات يف الدين، فإن موافقة مدلول النص ألحوال الزمان وتغرياته جزء 

  ً.             املسلمات أيضا
 وهي معيار ،وإن الفتوى هي أهم ما يبحث عنه السائل يف أمور دينه

 وختضع هذه الفتوى لشروط ،منضبط لتطبيق النص واألثر على الواقع املعاصر
ومعايري وضوابط لإلدالء �ا، كما يشرتط للمفيت أن حيصل شروط االجتهاد 

                                                           

  ).١٣-١٢/ ١(فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول :   انظر )١(

  ). ٣٢:البقرة   ( )٢(

  ). ١٣-١٢/ ١(ري واحلديث واألصول فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفس:   انظر )٣(
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يد من التحركات االجتماعية والسياسية ً                                ولطاملا كانت الفتوى مثارا للعد،وا�تهد
 كان ال بد من ، وملا لتغريها من التأثري يف حياة املسلمني،يف ا�تمعات اإلسالمية

  .ً                                                              جتلية معايري وأسس هذا التغري يف الفتوى ليكون واضحا للمفيت وللمستفيت
 فيعترب تغري الفتوى عند بعض ،وقد حيصل اخللط بني النص والفتوى

 ولذلك فإن هذا البحث هو بيان لضوابط تغري الفتوى اليت ،ً         ا يف النصّ           العامة تغري
يظهر فيها الفرق بني تغري الفتوى وتغري األحكام مع بيان ألهم املسائل اليت �م 

  .املسلم يف شأن تغري الفتوى
 بعنوان فيه والكتابة اإلسهام رأيت فقد ومكانته املوضوع هذا ألمهيةً       ونظرا

:  
وجعلته يف مقدمة ومتهيد ومخسة مباحث وخامتة " فتوى ال  ضوابط تغیر"

  :وهي كما يلي  وفهارس

  .وفيها أمهية املوضوع وخطة البحث: املقدمة 
  :والتمهيد وجعلته يف مطلبني 

  .تعريف الفتوى: املطلب األول
  .أنواع الفتوى: املطلب الثاين 

  :تغري األحكام وثبا�ا وفيه مطلبان : املبحث األول 
  .راد بتغري األحكامامل: ألول املطلب ا

  .الفرق بني مصطلح تغري الفتوى ومصطلح تغري األحكام: املطلب الثاين 
  .املستند الشرعي لتغيري الفتوى : املبحث الثاين

  ؟ من الذي يتوىل تغيري الفتوى: املبحث الثالث 
  .ضوابط تغري الفتوى:  املبحث الرابع

  .يف الفقه اإلسالميتطبيقات تغري الفتوى : املبحث اخلامس 
 مع أهم ، وتشتمل على أهم النتائج اليت توصلت إليها:اخلامتة 

  .التوصيات
و  ، واملراجعاملصادر و ،األحاديث و ،اآليات وتشتمل على فهرس  :الفهارس

  .املوضوعات
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 أسأل اهللا حسن اخلتام وأسأله بأمسائه احلسىن وصفاته العلى –ويف اخلتام 
وصلى اهللا .  إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليهً،              ولعباده نافعاً                    أن جيعله لوجه خالصا 

  .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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ا  
   و:  

  
  . اى:  ا اول 
 ما ا  : اعى أما.  
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  ا اول
   اى 
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 فاحلروف األصلية اليت قامت عليها هذه الكلمة ،مأخوذة من فىت وفتو
ّ      وجدة ََطراوة على ُّيدل أحدمها:  وهلما مدلوالن ،املعتل واحلرف والتاء الفاءهي  ِ، 

  .)١( " حكم تبيني على واآلخر
 والفعل ،اسم مصدر مبعىن اإلفتاء ، وقيل بضمها،والفتوى بفتح الفاء

) ( فتوى ( وأصل ) فيت ( بالفتح مصدر ) فتا ( اسم مأخوذ من ) ا فتي( و ،أفىت
أفتيته فتوى وفتيا : يقال  ،ً                                             بالياء فقلبت الواو ياءا للتخفيف عند االستعمال) فتيا 

  .)٢(تبيني املشكل من األحكام : والفتوى والفتيا  ،مسألته  أجبته عناإذ
������������������ �

ات عديدة ملصطلح الفتوى حني النظر يف  باإلمكان احلصول على تعريف
  .احلديث واملؤلفات الفقهية واألصولية وكتب واحباث الفتاوى القدمي منها 

 ، ولكنها متقاربة يف معناها،فت بتعريفات كثرية خمتلفة يف ألفاظهاّ  رُ      فقد ع
حدد التعريف املختار حبيث يكون وافيا وحمددا من أحاول هنا بيان أبرزها مث أس

  :ري وجهة نظ
  .)٣(إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحة: "  عرفها القرايف بقوله هي )١( 

وقد أورد القرايف هذا التعريف يف صدد تفريقه بني القضاء واإلفتاء غري أنه 
 وليس مراده أن ،يقصد باإللزام هنا كون الفعل املستفىت به مطلوبا أو غري مطلوب

ولكن التعريف �ذا الشكل ،هذا خاص بالقضاء ف،قول املفيت ملزما ملن يستفتيه
فليس كل إخبار عن اهللا تعاىل ،يؤخذ عليه أنه أغفل ذكر يقوم مبهمة اإلفتاء

                                                           

 .مادة فيت ) ٤٧٤ / ٤(   معجم مقاييس اللغة )  ١(

مفردات  ) ٣٧٥ / ٤( مادة فتا، القاموس احمليط  ) ١٤٥ / ١٥( لسان العرب :     ينظر )٢(

  )  ٢/٤٨٢(القرآن 

  ).١٠/١٢١(    الذخرية )٣(
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أو ، أو غري مؤهل ليكون مفتيا، فقد يكون املخرب باحلكم الشرعي جاهال،مقبوال
   . فكان البد من بيان القائم بالفتوى لينضبط التعريف،خيرب بقول شاذ

 اإلخبار عن احلكم الشرعي من غري وجه: " رفت الفتوى بأ�ا وقد ع) ٢(
  .)١(" اإللزام 

الفتوى اإلخبار عن احلكم : " وقريب من هذا التعريف القول بأن ) ٣(
  .)٢(" الشرعي من غري إلزام 

 لكن يؤخذ عليهما نفس ،ورغم أن هذين التعريفني أوضح من سابقيهما 
   .ا بيان القائم باإلفتاء وما يستند إليه من دليلاملأخذ على التعريف األول بإغفاهلم

  وحاولوا،وقد تابع بعض الفقهاء املعاصرين هؤالء العلماء يف تعريفا�م 
 فعرفوا الفتوى بتعريفات عديدة مع ،وضع تعريف للفتوى يتدارك هذه املآخذ

ين وضع قيود زائدة أو ناقصة أو ما يشا�ها إال إنه ميكن القول إن غالب املعاصر
   . خالفا لكثري من املتقدمني،ذهبوا إىل تعريف الفتوى مبفهوم خاص

جوابا ،بيان احلكم الشرعي يف قضية من القضايا: بأ�ا  )٣(فعرفها بعضهم 
  .)٤(  فردا كان أو مجاعة، معينا كان أو مبهما،عن سؤال سائل

فكل منهما ، ويؤخذ على هذا التعريف أنه مل يفرق بني اإلفتاء والقضاء
 كما أنه مل يبني كون احلكم ، والفرق بينهما يف صفة اإللزام،يان للحكم الشرعيب

  .الشرعي مستند لدليل وصادر ممن هو أهل للفتوى
اإلخبار حبكم اهللا تعاىل باجتهاد عن دليل : " بأ�ا  )٥(وعرفها آخرون

  )٦(" شرعي ملن سأل عنه يف أمر نازل 
فأوهم أ�ا ، األمور النازلة فقطويؤخذ على هذا التعريف أن خص الفتوى يف

                                                           

  ).٢/٤٠١(    مجع اجلوامع )١(

  ).١/٧(لشهري بشرح مياره     اإلتقان واإلحكام ا)٢(

  .يوسف القرضاوي:     وهو )٣(

  ).١١:ص(    الفتوى بني االنضباط والتسيب )٤(

  .حممد سليمان األشقر:     وهو )٥(

  ).٩:ص(     الفتيا ومناهج اإلفتاء )٦(
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 ، مع أن الفتوى قد تقع يف أمور ورد �ا النص،يف القضايا اليت مل يوجد هلا نص

 كما أنه خص ، واملعامالت واملواريث وغريها، والنكاح،كما يف قضايا الطالق

 مع أ�ا قد تكون بغري اجتهاد إذا كان املفيت �ا أمرا ،الفتوى بكو�ا باجتهاد

 فال اجتهاد يف ،أو عند الفقهاء ونقلة عنهم ، عليه يف الكتاب أو السنةمنصوصا

  .ذلك
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من خالل التعريفات السابقة ميكننا وضع تعريف حيدد مفهوم الفتوى 

َّ                                        وأفضل أن يكون تعريف الفتوى على النحو ،ليكون ضابطا حمددا للمصطلح

  : اآليت 

 ملن سأل عنه ، مقرونا بدليله، أهل ملعرفتهاإلخبار باحلكم الشرعي ممن هو

   . من غري إلزام للسائل،يف الوقائع وغريها

 ،فحسب" بيان " يف التعريف هو أوىل من قول البعض " اإلخبار " فقيد 

   .ً                                      فالبيان ميكن أن يكون إبتداء من غري سؤال

بيان أنه ال يقتصر يف اإلفتاء على " احلكم الشرعي " واملقصود بقيد    

 وحتتاج إىل إعطاء ، بل قد تكون مسألة يف العقيدة واألخالق،الفقهية ملسائلا

  .)١(حكم الشرع فيها إرشادا للمستفيت يف هذا اجلانب 

عة واحلكم الشرعي كذلك قد حيرتز به عن مجيع األحكام باستثناء الشري   

   .)٢( أو وضعياً  ايم من أن يكون تكليفوهو أع

  .قيد خيرج كل من ليس أهال للفتوى" ته ممن هو أهل ملعرف"  :وقولنا 

ٍ                                         قيد خيرج كل من قال بفتوى بتخيل أو عن رأي "مقرونا بدليله : " وقولنا 

  .باحلكم الشرعي من غري دليل من عنده ال علم له به أو أخرب

 ألنه ،فهذا قيد حيرتز به عن اإلرشاد والتعليم" ملن سأل عنه : " أما قيد 

إلخبار باحلكم الشرعي من غري سؤال هو جمرد  ذلك أن ا،يقع من غري سؤال

  .)٣(إرشاد ال إفتاء 
                                                           

  ).٦٢:ص(منهج اإلفتاء عند ابن القيم :     انظر )١(

  ). ٢٣:ص (الفتوى :     انظر )٢(

  ).٢٤:ص (، الفتوى )٦٣: ص(منهج اإلفتاء عند ابن القيم  :     انظر)٣(
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لدفع ما خصته بعض التعريفات بأن " يف الوقائع وغريها : " وقولنا 

 إذ املفيت يستفيت يف ،من أن تكون يف أمر نازل أو أمر مستجد الفتوى البد

 ، هلاَ  لَّ  ُه    ن أوبالتايل يدخل يف هذا التعريف كل فتوى تصدر مم املستجدات وغريها

سواء كانت باجتهاد يف نازلة حديثة ورد فيها نص شرعي أو فقهي سابق أم 

  .كانت بإخبار عن حكم ظاهر من قبل ويكشف عنه املفيت يف فتواه

قيد حيرتز به عن حكم القاضي " من غري إلزام للمستفيت : " وقولنا 

   . فإنه على وجه اإللزام،واحلاكم

ا إمنا كان ألن املفيت ليست له سلطة تنفيذية واملالحظ أن عدم اإللزام هن

 فهذه ترجع إىل القضاء ، واليةها النزاع وحتتاج إىلخاصة يف احلاالت اليت يقع في
)١(.  

 وال فرق بينهما إال من حيث كون القضاء له ،والقضاء نظري اإلفتاء

قة  لكن بينهما عال، واإلفتاء يعتمد عادة على الوازع الديين،سلطة جتعله ملزما

 املتمثل يف حتقيق مصاحل ،)٢( الن املراد من كل منهما حتقيق املقصد الشرعي ،قوية

  .العباد

  

  
  
  
  

                                                           

  ).٦:ص (أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي :     انظر )١(

  ).٥٤١:ص(االجتهاد بتحقيق املناط يف الفقه اإلسالمي :    انظر )٢(
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ما ا  

 اعى أما   

  
  :على نوعني  الفتوى يف التغري
������������������������������������������������������� �

  .املتجددة الوقائع أحكام إىل التوصل -١
  .املفاسد ودرء املصاحل بتحقيق للوقائع النظر توجيه -٢
  .النص عدم عند واألصولية الفقهية القواعد على املسائل عرض -٣
  .واملستجدات الوقائع على النص مناط حتقيق -٤
 لتحقيق واملؤمترات ا�امع عرب الفتاوى يف اجلماعي االجتهاد إجياد -٥

 وإظهار ،أمكن ما اخلطأ عن والبعد تقوى،وال الرب على التعاون يف الشرعي املقصد
 كافة من واالستفادة التفريط، أو اإلفراط عن بالفتاوى والبعد الصحيحة، اآلراء
 يف املخالف إعذار أو إمكانه حال يف اإلمجاع لدليل والتحقيق املعروفة، اآلراء
  .احلاضرين بني اخلالف وجود حال

�������������������������������������������������������������� �
 ،البحث يف والتقصري ،األحكام وطرق الدليل طلب يف التساهل) ١

  .علم بغري اهللا على ً     وقوال ً    جهال اجلواب يف واالستعجال
 النصوص ويل ،للتأويل ا�ال وفتح ،الرخص طلب يف التساهل) ٢

 باب هذاو ،الواقع وضغط ،الناس لرغبات االستجابة أو احلق كتم أو وحتريفها
  .اليوم الناس على فتح الشر من عظيم

َّ                                                           نرى كثريا من أصحاب التساهل والتيسري املزعوم يقعون يف حمظورات ف َّ ً
َّ                                                       ؛ فهاهم اليوم يريدون تطويع الفتوى حبجة مسايرة الواقع  ة وأخطاء جسيمة َ َ

ّ                                                                     ومواكبة تغريات العصر، وها هم ينادون بتغري الفقه اإلسالمي؛ من أجل أن يك ُّ ون ُّ
َّ                                                                   فقه التيسري والوسطية حسب أهوائهم ومصاحلهم؛ كل هذا من أجل نصرة هذا  َّ ُ
ً                                                                      املنهج املتساهل، حيث أوصل هذا املنهج كثريا منهم إىل القول باألقوال الغريبة 
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َّ               واآلراء الشاذة َ              ِّ                                              ؛ حىت ميعوا الد ين واستطال اجلهال عليه، وعطلوا بعض احلدود  َّ َّ َُّ َّ َّ
َّ                                                    نرى فتاوى يستنكرها العوام أصحاب الفطر السليمة؛ واألحاديث، وأصبحنا ُ ُّ

  !فكيف بأهل العلم؟
َّ             أنه ال ينبغي اخر ويرى !  جواز إمامة املرأة للرجال يف الصالةالبعض فريى  

َِّّ                        ِّ               إقامة حد الردة على املرتد  يف هذا الوقت ْ          ويأيت من ! َ                       وثالث يرى إباحة الغناء! ّ َ
َ                            يزعم أن دية الرجل تساوي دي َّ                     ة املرأة يف هذا الزمنَّ ورابع يفيت جبواز إنشاء بنوك !   َ

ً                                                             حليب لألمهات استنادا إىل قول عن أيب ثور وال يثبت، وآخر يرى جواز 
  )١( مصافحة املرأة األجنبية للرجال

َّ                                                                   وألمهية هذه املسألة فقد عد بعض العلماء كالسمعاين الكف عن الرتخيص  َّ ّ َّ َّ َ َّ
ً                        والتساهل شرطا من شروط  املفيت من استكمل فيه ثالثة  «: ؛ حيث يقول املفيتَّ

ّ                                              االجتهاد، والعدالة، والكف عن الرتخيص والتساهل: شرائط ّ   وللمتساهل حالتان.ّ
:  

َّ                                                  َّ     أن يتساهل يف طلب األدلة وطرق األحكام ويأخذ مببادئ الن ظر : إحداهما

ُّ                                                       وأوائل الفكر؛ فهذا مقصر يف حق االجتهاد، وال حيل له أن ِّ ٌِّ َ ُ                  يفيت، وال جيوز أن ُ
  .ُ      يستفىت

ٌِّ                                                                 أن يتساهل يف طلب الرخص وتأول الشبه، فهذا متجوز يف دينه، :ُ         والثانية  َُّ ََُّ َ ُّ
  .)٢(» ََّ         من األول وهو آمث

ال جيوز للمفيت أن يتساهل يف الفتوى، ومن  «:  َّ                ويقول ابن الصالح
َ                                                    عرف بذلك مل جيز أن يستفىت؛ وذلك قد يكون بأن ال يتثبت َّ ُ َ                  ويسرع بالفتوى ُ ُ

َ                       َّ                                                  قبل استيفاء حقها من الن ظر والفكر، ورمبا حيمله على ذلك تومهه أن اإلسراع  َُّ ُّ َ ِّ
ٌ                                                                        براعة، واإلبطاء عجز ومنـقصة، وذلك جهل، وألن يبطئ وال خيطئ أمجل من أن  ٌَ َ َْ ٌ َ

                                                           

رمحه اهللا ـــ  زيد التعامل وأثره على الفكر والكتاب، للشيخ بكر أبو: يف هذه األقوال وغريها نظر ا)١(

وكتاب إرسال الشواظ على من تتبع . ا�موعة العلمية: ، ضمن كتاب)١٢٢(صــ تعاىل 

   . الشواذ، لفضيلة الدكتور صاحل الشمراين؛ فإنه مفيد يف بابه
، والبحر احمليط )٣/٤٣٨: (قواطع األدلة يف أصول الفقه، أليب املظفر السمعاين: نظرا) ٢(

  ).٦/٣٠٥: (للزركشي
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ّ                 يعجل فيضل ويضل ُ َّ...«)١(.  

َِّ               ل ابن القيماق و ُ ٌ                      الرأي الباطل أنواع«:  ُ ُ ُ ِّ                َّ               الرأي املخالف للن ص، وهذا مما : مهاُ    أحد:  َّ ُ ُ َّ
ُّ                                                                        يعلم باالضطرار من دين اإلسالم فساده وبطالنه، وال حتل الفتيا به وال القضاء،  ُ ُ ُ

َ                                         وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد ََ َ ْ«)٢(.  

َّل العـــز بـــن عبـــد الـــسالم  و قـــ  وي ُ ُّ                    َّ ُ َومـــن العجـــب العجيـــب أن الفقهـــاء  «  : ً    ً أيـــضا ُّ َّ                            َ َّ
ً                                                 ًدهم على ضعف مأخذ إمامه حبيث ال جيد لضعفه مـدفعا، ومـع ِّ              ِّاملقلدين يقف أح

ًهذا يقلده فيه، ويـرتك مـن الكتـاب والـسنَّة واألقيـسة الـصحيحة ملذهبـه مجـودا علـى  َّ ُّ ِّ                                 َّ                                   ً َّ ُّ ِّ

َّتقليد إمامه؛ بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنَّة، ويتأوهلمـا بالتـأويالت البعيـدة  ُ ََّ ُّ َّ                              َّ                                             َّ ُ ََّ ُّ َّ

ِّالباطلة؛ نضاال عن مقلده ً                      ِّ ً« ) ٣( .   
قد أفاض اإلمام الشاطيب رمحه اهللا يف اآلثار السيئة اليت تنجم عن العمل و

ّ                                                       بتلقط الرخص وتتبعها من املذاهب وخطر هذا املنهج يف الفتيا 
)٤(  

  

 

  
  
  
  

  

                                                           

  ).١١١(أدب املفيت واملستفيت، ص) ١(

  ).١/٨٧: (إعالم املوقعني) ٢(

  ).٢/١٠٤: (قواعد األحكام) ٣(

  .بتصرف) ٢٩٣(: انظر كتاب منهج استنباط أحكام النوازل ) ٤(
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  ا اول

 و ت ا  َ                َ        

               و                 :   

                   اد  ا  ا  :             ا اول

 ا ا           م       :             قا                              

ا  ى وا                            

  

  

  

  

  

  



        
 

 ٣٥٧ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

  ا اول
  ا   ااد

  

 إن فهم مراد العلماء الذين أطلقوا القول بتغري األحكام راجع للتبصر 

 الواجبات قرر تعاىل اهللا إن: "القرايف اإلمام والقراءة يف تفاصيل ما ذهبوا إليه، قال

 اهللا وأنزل ، نبيه لسان على واملباحات واملكروهات واحملرمات واملندوبات

َ          اليـوم ﴿: الكرمي  كتابه يف عليه وتعاىل سبحانه ْ ُ          أكملت َْ ْ َ ْ ْ      لكم َ ُ    دينكم َ
      ْ ُ َ
ُ           وأمتمت ِ ََْْ َ 

ْ          عليكم ُ    نعميت ََْ
     ِ َ ْ
 ورضيت ِ

 
       ُ

ِ
ُ      لكم ََ ُ َ          اإلسالم َ َ ْ  دينا ِْ

     ً
ِ ﴾ )١(.   

 ليس فيما الوجوب نشئي أن للمكلف أن شريعته أصل يف قرر ذلك ومع

 وخصص عليه، ً      واجبا فيجعله شاء مندوب أي فينقل ،الشرع أصل يف بواجب

 واحد بطريق الواجبات إىل للمندوبات الناقل الطريق وخصص باملندوبات، ذلك

 شرع ملا اهللا إن: "وقال ،)٢("املندوب يف للوجوب إنشاء فالنذر النذر، وهو

 يف قرره ما منها: قسمني على حكاماأل جعل وكما األسباب، شرع األحكام

ُ        وكله ما ومنها وحنوها، اخلمس الصلوات كوجوب شرعه أصول َ  وهو للمكلف، ََ

 يف ّ     قرره ما منها: قسمني على األسباب جعل فكذلك بالنذر، املندوب إجياب

                                                           

َ            التـوراة ََْ َ        أ نزلنا َِّ     إنا ﴿:   ونصها ]٣: املائدة[  )١( َ ْ  فيها َّ
     َ
ً     هدى ِ ٌ       ونور ُ ُ ُ       حيكم َ ُ  �ا َْ

َ   َّ       الن بيون َِ     لذينا ُِّ
      َ
ِ َْ          أ سلموا َّ ُ َ ْ 

 للذين
        َ
ِ ْ        هادوا َِّ ُ َ                والربانيون َ ُّ َِّ َّ َ     

ُ            واألحبار  َ ْ َ    استحفظوا َِ    مبا َ
           ْ ُ ِ
ْ   كتاب ِ   من ُْ

     ِ َ
ْ          وكانوا ِّ      الله ِ ُ  عليه ََ

       ِ
َ        شهداء ََْ َ َ    فال ُ ُْ         ختشوا َ َ  واخشون َ   َّ   الن اس َْ

          ِ
ْ َ ْ َ    وال َ َ 

ْ            تشتـروا ُ َ ْ   بآيايت َ
      ِ َ
ً      مثنا ِ ً       قليال ََ َ     ومن   َِ ُ      حيكم َّْ   مل َ َ َ     أ نزل اَِ   مب َْ َ             فأولـئك ُّ      الله َ َِ ُ    هم َُْ   الكافرون ُ

           َ ُ
ِ َ ْ﴾    

  .)٣٨: ص ( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام  )٢(
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 خيصصه مل عام وهو ّ       املكلف، إىل سببيته إنشاء وكل ما ومنها الشريعة، أصل

 ّ        واحملرمات والواجبات املندوبات يف السببية ينشئ أن له بل غريه، وال مبندوب

 ّ     تقرر فإذا : "وقال ،)١("ّ      البته شرعي حكم فيه ليس وما واملباحات، واملكروهات

ً       عاميا كان وإن ّ     مكلف لكل جعل اهللا أن  ضرورة، لغري الشريعة يف اإلنشاء ً     جاهال ّ

 ودفع العناد، درء رةلضرو وجاللتهم علمهم مع ّ       للحكام اإلنشاء جيعل أن فأوىل

  .)٣("اخلصومة وإبطال ،)٢( النائرة وإمخاد الفساد،

ومن ذلك يتبني أن مراد من ذهب من العلماء إىل تغري األحكام ال 

تغيري حكم اهللا بل يقصد به تغري احلكم الشرعي من حالة الندب إىل  يقصد فيه

الشرع احلكيم  ويقصد به أيضا ما قرر ، لوجود السبب احلامل على ذلك،الوجوب

  .للمفيت فيه حق التقرير حبسب الزمان واحلال

  

  

                                                           

  .٣٩:اإلحكام للقرايف، مرجع سابق، ص  )١(

  .)٢٤٧/ ٥(، لسان العرب. عداوة:  بينهم نائرة أي: وقيل. الكائنة تقع بني القوم:  النائرة )٢(

  .٤١:اإلحكام للقرايف، مرجع سابق، ص )٣(



        
 

 ٣٥٩ 
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ما ا  

  ا  و اى    اق

 ،هو خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني: التكليفي إن املراد باحلكم 
ظر واملراد بالفتوى إجابة السائل عن حكم شرعي كما يف التعريف املختار، وبالن

  :إىل االصطالحني يتبني ما يلي من الفروقات 
������ �   احلكم الشرعي هو من عند اهللا والفتوى هي اجتهاد الفقيه يف بيان��

  .حكم اهللا
��������� �  احلكم الشرعي مصون عن اخلطأ، والفقيه قد يصدر منه اخلطأ ���

  .يف االستنباط أو الفهم
��������� � أو ما قام  ،ةالسن وأ من الكتاب استنبط احلكم الشرعي ما ���

أما الفتوى فهي ما استنبط منهما إىل جانب أدلة االجتهاد األخرى  ،مقامهما
  .كاإلمجاع والقياس

و ببيان ذلك يتجلى الفرق بني املصطلحني، فالفتوى تتغري واحلكم ال 
يتغري، ويف ذلك قال ابن القيم رمحه اهللا يف بيان حال ا�تهد إذا رأى أن عليه 

 مينعك فال أخرى مرة لك وقعت مث حكومة يف اجتهدت إذا نكإ : "تغيري الفتوى
 األول االجتهاد يكون وال يتغري، قد االجتهاد فإن إعادته، من األول االجتهاد

 سابق قدمي ألنه باإليثار أوىل احلق فإن احلق، أنه ظهر إذا بالثاين العمل من مانعا
 أسبق فهو احلق هو لثاينوا الثاين سبق قد األول االجتهاد كان فإن ،الباطل على
 األول االجتهاد وقوع يبطله وال سواه، ما على سابق قدمي ألنه األول االجتهاد من

  .)١("األول االجتهاد على التمادي من أوىل إليه الرجوع بل خالفه، على

                                                           

  .)٨٦/ ١(إعالم املوقعني عن رب العاملني   )١(
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ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

ُ                والقرايف وغريهم السالم، عبد ُ    ابن ُّ                 وإىل ذلك ذهب العز ّ  الفتوى أن على َ
 مما ذلك وحنو واألزمان، والعادات األعراف ُّ    تغري ألجل الواحدة املسألة يف ّ     تتغري قد
  .)١(احلكم يف ٌ    أثر له

  

                                                           

     أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله   )١(
                                          ُ َ َ ُ َ
ِ ِِ َِ َ ُ   .)٤٧٣: ص(ُ



        
 

 ٣٦١ 
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ما ا   
   ا ا  اى

 ملن مالئمة أحكامه كانت إذا إال عادال حكيما يكون ال التشريع إن
 الئمت الذي التشريع إن .بيئتهم وما تقتضيه مصاحلهم، مع ومتفقة هلم َ  ع ِر ُ  ش

 ويعارض أخرى، أمة أحكامه تالئم ال قد ومصاحلها، ويتفق أمة أحكامه
 يف ومصاحلها ومتفقة لألمة مالئمة تكون قد الواحد التشريع أحكام بل مصاحلها،

  .)١(آخر حني يف ومصاحلها متفقة وال هلا مالئمة غري حني
عن أسئلة يف أفضل األعمال كانت من قبيل   إن يف إجابة الرسول

توى املتغرية حبسب األمهية اليت ختتلف حبسب الظروف ومن األمثلة على ذلك الف
  :)٢(ما يلي
 اهللا ُ     رسول ُِ     سئل: قال - عنه اهللا رضي - هريرة أيب عن   :»العمل ُّ   أي 
َ       أفضل؟  مث: قيل اهللا، سبيل يف ُ      اجلهاد: قال ماذا؟ مث: قيل ورسوله، باهللا إميان: قال ْ
ّ    حج: قال  ماذا؟  .)٣(»مربور َ
 اهللا َ     رسول ُ     سألت: قال -  عنه اهللا رضي - مسعود بن اهللا عبد عن   :

 ُّ     أي ؟ مث: ُ    قلت ،ميقا�اعلى  الصالة: قال  تعاىل ؟ اهللا إىل ُّ    أحب ِ      العمل ُّ     أي«
َّ     �ن، َّ     حدثين: قال اهللا، سبيل يف اجلهاد: قال ُّ     أي ؟ مث: ُ     قلت  الوالدين، ُِّ    بر: قال ِ 
 .)٤(»َ      لزادين ُ        استزدته ولو

                                                           

  .)٣٤: ص(احلكم بقطع يد السارق يف الشريعة اإلسالمية   )١(

  .١٤٠ص  تغري األحكام يف الشريعة اإلسالمية  )٢(

 إن اإلميان هو العمل:  ، باب من قال كتاب اإلميانيفيف صحيحه، أخرجه البخاري يث  احلد )٣(

يف مسلم اخرجه  و،)٢/٥٥٣ ( باب فضل احلج املربور،احلجكتاب ويف      ،) ١٨ /١(

  ).           ٢٥٤ /٢ (  باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال،اإلميانكتاب يف صحيحه، 

، )١٩٧/ ١ ( باب فضل الصالة لوقتها،مواقيت الصالةكتاب خرجه البخاري يف أ  احلديث )٤(

كتاب  ويف ،)٥/٤٨٥( والسري ، باب فضل اجلهاد)١٩٧/ ١         (اجلهادكتاب ويف 

َ              ووصيـنا﴿:  باب قول اهللا تعاىل،األدب َّْ   اإلنسان ََ
        َ َ
 بوالديه  ِْ

  
 
 
         ِ

ْ َ
ِ
َ
  = ، ويف التوحيد،)٥/٢٢٢٦( ﴾ِ

كتاب يف يف صحيحه، مسلم اخرجه  و،)٢٧٤٠/ ٦ (ً          الصالة عمال  باب ومسى النيب =



        
 

 ٣٦٢ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
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 سألت النيب: قال -  عنه اهللا رضي -  أمامة أيب عن  : العمل ُّ   أي 
ْ     عدل ال فإنه بالصوم، عليك«: فقال أفضل؟  .)١(»له ِ

 تغريها بتغري الظرف، كما هو �ي النيب: ومن األمثلة على تغري الفتوى
  النيب ُ    مسعت: عن قطع األيدي يف الغزو، ودليله ما ورد عن بسر بن أرطأة قال     َّ 
 تقطع ال« ؟: وليق      َ   .)٢(»ِ      الغزو يف األيدي ُ

ً                                                                 وقد أورد ابن القيم هذا احلديث مستدال بتغري الفتوى بتغري احلال فقال 
 خشية الغزو يف إقامته عن �ى وقد تعاىل، اهللا حدود من حد فهذا: " اهللا  رمحه
 صاحبه حلوق من تأخريه أو تعطيله من اهللا إىل أبغض هو ما عليه يرتتب أن

 أمحد نص وقد ،وغريهم وحذيفة الدرداء وأبو عمر قاله كما وغضبا محية كنيباملشر
 تقام ال احلدود أن على اإلسالم علماء من وغريهم واألوزاعي راهويه بن وإسحاق

  .)٣("العدو أرض يف
للسائل مبا حيقق مصاحله ومبا  ومن األدلة على تغري الفتوى إجابة النيب 

ْ       فعن،)٤(حيقق ظرفه ويوافقه   عبد َ
     ِ
ِ    بن ِ   اهللا َْ ِ       عمرو ْ ْ ِ    بن َ  العاصي ْ

        ِ
َ َ     قال ،ْ َ      عند ُ   َّ   كن ا«: َ ِّ   َّ   الن يب ِْ ِ 

، فجاء       َ َ ٌّ     شاب َ َ         فـقال  َ َ َ       رسول َ   يا: َ ُ ُ         أقـبل ِ    اهللا، َ  صائم؟ َََ       وأنا َُِّ
 
      ٌ

ِ
َ      قال  َ َ       فجاء ، "َ  ال: " َ َ ٌ      شيخ َ ْ َ 

َ        فـقال َ ُ         أقـبل: َ  صائم؟ َََ       وأنا َُِّ
 
      ٌ

ِ
َ     قال َ ْ       نـعم: " َ َ َ     قال " َ ََ         فـنظر: َ ْ     بـع ََ َ    إىل َُ     ضناَ ٍ        بـعض، ِ ْ َ        فـقال َ َ ُ       رسول َ ُ َ 

ْ    قد : ِ   اهللا   علمت َ
 
     ُ ْ
ِ
 مل َ

ََ      نظر َِ   ْ           بـعضكم َ ُ ُ ْ َ    إىل َ ٍ        بـعض، ِ ْ َّ    إن َ َ        الشيخ ِ ْ  ميلك َّ
      ُ
ِْ ُ         نـفسه َ َ ْ َ « )٥(.   

                                                                                                                                           

  ).         ٢٥٤ /٢(  باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال،اإلميان

 وإسناده  واالختالف، باب فضل الصيامصيام،الكتاب يف يف سننه أخرجه النسائي احلديث    )١(

  .)٤٥٦/ ٩(جامع األصول : نظروا، )١٦٥/ ٤        (صحيح

 باب ما جاء أن األيدي ال تقطع يف ،احلدودكتاب يف يف سننه أخرجه الرتمذي    احلديث )٢(

 احلدود، باب يف الرجل يسرق يف الغزو  كتابيفيف سننه أبو داود اخرجه و ،)٤/٤٣ (الغزو

 ٨ ( باب القطع يف السفر،السارقكتاب  يف  يف سننه النسائيواخرجه  ،)٤/١٤٢ (أيقطع

  .)٥٨٠/ ٣( جامع األصول ،وإسناده صحيح ،)٩١/ 

  .)١٣/ ٣(إعالم املوقعني عن رب العاملني    )٣(

  .)١٦٧ص  (أثر الظرف يف تغيري األحكام الشرعية   )٤(

 ،)٣٥١/ ١١) (مسند عبد اهللا بن عمر بن العاص(أخرجه أمحد يف مسنده   احلديث )٥(

سلسلة األحاديث  يف ،" الشواهدوهذا إسناد ال بأس به يف: "قال       ،وصححه األلباين
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  ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها)١( ومن األدلة على تغري الفتوى    
َ      أحدث ما  اهللا ُ     رسول رأى  لو« :قالت    منعه كما َ       املسجد، َّ  نملنعه ُ،       النساء َ

 
     ُ َ
ِ
ُ 

ّ                                                 فتبني أن تغري أحوال النساء عما كان يف عهد الرسول ،)٢( »إسرائيل بين نساء
  .ّ                أثر بتغري الفتوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                           

  .)١٣٨/ ٤ (        الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده

  .)٨١٦ص (أثر قاعدة تغري الفتوى بتغري الزمان واألحوال     )١(

 باب خروج النساء إىل ،صفة الصالةصحيحة يف كتاب أخرجه البخاري يف    احلديث )٢(

يف صحيحه، يف كتاب مسلم جه اخر، و)٤٠٢-٤٠٣/ ٢   (املساجد بالليل والغلس

  ).١٢٠/ ٤ (املساجد             باب خروج النساء إىل ،الصالة
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ا ا  
  ؟  اي   اى

  

 ؛ )١(املفيت  خطأ أو الواقع تغري بسبب تكون أن ميكن الفتوى تغري عملية  إن   

 ويف ،الظاهرة صور�ا تغريت وإن ،الشريعة حكم حتت األمور إبقاء إىل ف�د وهي

                                                           

������������� على فاعل اسم:  يف اللغة لمفتي    ا)١( �� � ��  يف أفتاه: يقال  .اإلبانة مبعىن اإلفتاء من مشتق ��

 : اللغة اييسمق معجم .حكمها ّ   بني إذا املسألة يف الفقيه أفىت: ويقال  .له أي أبانه األمر

   ''فىت '' مادة) ١/١٥٩(

 املطلق ا�تهد هو: املفيت   أن:أمهها  آراء على تعريفه يف األصوليون اختلف :وفي االصطالح 

 للناس قام ملن موضوع إنه: الصرييف  يقول  وهلذا.الكمال حترير صاحب تعبري حد  على.وهو الفقيه

 واالستنباط، السنة يف وكذلك ومنسوخه، سخهونا وخصوصه، القرآن عموم مجل وعلم دينهم بأمر

ّ          السمعاين  يقول       ابن .حقيقتها وأدرك مسألة علم ملن يوضع ومل هو من : ــــــ كما تقدم ــــ َّ

ً                                             الكف عن الرتخيص والتساهل شرطا من شروط املفيتاستكمل فيه ثالثة شروط االجتهاد والعدالة و َّ َّ َّ 

ّ                                     االجتهاد، والعدالة، والكف عن الرتخيص :  ل فيه ثالثة شرائطاملفيت من استكم «: ؛ حيث يقول ّ
ً      فامها إمامه، مذهب يف ً       متبحرا يكون أن فيه يكفي املفيت أن إىل العلماء بعض ويذهب .ّ         والتساهل

 هذا أصحاب أيد وقد.. إليه املرجوع من عنه باملرجوع ً     خبريا ،مرجوحه من لراجحه ً     عاملا لكالمه،

 يف اخللق واسرتسال عظيم حرج إىل يفضي املفيت يف املطلق االجتهاد شرتاطا بأن كالمهم القول

ً                                       مث إن املفيت، حينما يكون متبحرا يف مذهب ).١١٧-١/١١٦ (الفروق �ذيب  انظر.أهوائهم

والقضاء، وهو مركز .ً                                                                 إمامة، يكون ذلك كافيا ؛ إذ إنه يغلب على ظن العامي أن حكم اهللا عنده

لى تنفيذ أحكام من تواله، من دون مراعات حلصول شرط االجتهاد فيه، عظيم، قد أمجع الناس ع

ْ                                                                                  فليكن للمفيت ما للقاضي، من حيث عدم اشرتاط االجتهاد فيه ؛ بل إنه قد انعقد اإلمجاع غلى  ُ
 من النوع هذا على زماننا يف اإلمجاع انعقد وقد: "السبكي الدين تاج قال. هذا النوع من الفتيا

 الفروق كتابه يف حسني بن علي بن حممد اقتبسه السبكي البن الرتشيح وشيحت :   انظر"الفتيا

)٢/١١٧.(     

 أحكام عن باألسئلة إليهم يتجهوا أن للعامة وجيوز للفتيا ينتصبوا أن هلم جيوز من القيم ابن وقسم

 فهو الصحابة وأقوال رسوله وسنة اهللا بكتاب العامل :األول القسم :   أقسام  أربعة إىل دينهم

=  إال األئمة من ً     أحدا جتد فال ً        أحيانا، لغريه تقليده اجتهاده ينايف وال. .النوازل أحكام يف ا�تهد
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  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

ْ      فإن  ﴿:وجل عز اهللا يقول ذلك ْ              تـنازعتم َِ ُْ َ  شيء ِ  يف ََ
     ٍ
ْ ُ          فـردوه َ َ    إىل َُُّ  والرسول َِّ      الله ِ

          ِ
ُ َّ ْ    إن َ ْ        كنتم ِ ُْ ُ 

َ            تـؤمنون ُ ِ ْ َِّ        بالله ُ  واليـوم ِ
           ِ
ْ َْ ِ       اآلخر َ ِ  ذلك ْ

     َ
ٌ       خيـر َِ ْ ُ          وأحسن َ َ ْ ً         تأويال ََ ِ َْ﴾ )١(.   

 شيء يف املؤمنون، أيها اختلفتم، إن: الطربي اإلمام قال �����������
 اهللا، كتاب من فيه اشتجرمت الذي ذلك حكم معرفة فارتادوا دينكم أمر من

 معرفة فارتادوا سبيال اهللا كتاب يف ذلك علم إىل جتدوا مل فإن وجدمت، ما واتبعوا
  .)٢(سنته فمن ً     ميتا انك وإن ً     حيا، كان إن الرسول عند من ً     أيضا ذلك

 الكتاب إىل النزاع جمال يف يتحاكم مل من أن على دل: "وقال ابن كثري
  .)٣("اآلخر باليوم وال باهللا مؤمنا فليس ذلك، يف إليهما يرجع وال والسنة

 والسنة بالكتاب العاملني العلم ألهل فرتد الفتوى، تغيري والية عن أما
 جيب ولذلك أحكامه، يف املتفقهون اإلسالم وعلماء وغايا�ا، الشريعة ومقاصد

 فقهاء من رجال معهم، يعملون جبوارهم أو والعقد، َ    احلل أهل يف يكون أن
 خيضعون وال اهلوى، عليهم يغلب ال الذين حبقائقه، املؤمنني املخلصني اإلسالم

  .)٤(مواضعه عن الكلم حيرفون وال احلكام، هلوى

                                                                                                                                           

 ائتم مذهب يف جمتهد هو من :القسم الثاني. األحكام بعض يف منه أعلم هو من مقلد هو من=

 احلكم يف ال إلمامهً       مقلدا يكون أن غري من وأصوله ومأخذه وأقواله فتاويه معرفة يف جمتهد فهو به

 متقن بالدليل له مقرر إليه انتسب من مذهب يف جمتهد هو من :الثالث القسم. الدليل يف وال

 إىل عنه يعدل مل إمامه نص وجد وإذا خيالفها، وال وفتاويه أقواله يتعدى ال لكن �ا عامل لفتاويه

 وفروعه فتاويه وحفظت إليه انتسب من مذهب يف تفقهت طائفة :الرابع  القسم. البتة غريه

 مسألة يف ً     يوما والسنة ذكروا الكتاب فإن الوجوه، مجيع من  احملض بالتقليد نفسها على وأقرت

 وتركوا بقوله أخذوا إليه انتسبوا من لقولً       خمالفاً       صحيحاً       حديثا رأوا وإذا والفضيلة، التربك وجه فعلى

     . )٢١٤-٤/٢١٢ (املواقعني اعالم، احلديث

َ        أيـها َ   يا ﴿:  ونصها ]٥٩: ساءالن[  )١ (  الذين َُّ
       َ
ِ ْ        آمنوا َّ   أطيعوا َُ

        ْ ُ
ِ َ      الله َ   وأطيعوا ّ

          ْ ُ
ِ َ         الرسول ََ ُ ِ       األمر َُِْ        وأويل َّ ْ       منكم َْ ُ  َِ     فإن ِ

ْ              تـنازعتم ُْ َ  شيء ِ  يف ََ
     ٍ
ْ ُ          فـردوه َ َ    إىل َُُّ  والرسول ِّ      الله ِ

          ِ
ُ َّ ْ       كنتم ِ   إن َ ُ َ            تـؤمنون ُ ُ ِ ْ ِّ        بالله ُ  واليـوم ِ

           ِ
ْ َْ ِ      اآلخر َ  ذلك ِ

     َ
ٌ       خيـر َِ ْ َ 

َُ       أ حسنَ  و َ ً         تأويال ْ ِ َْ﴾  .  

  .)٥٠٤/ ٨(جامع البيان    )٢(

  .)٣٤٦/ ٢ ( تفسري القرآن العظيم   )٣(

  .)١٧٣١/ ٤(زهرة التفاسري    )٤(
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 عن يبلغه َّ  مث بشيء يفيت ُ      الرجل باب: )١("سننه "يف الدارمي َّ    بوب ولقد
  .   َّ الن يب قول إىل فريجع     َّ الن يب

: فقال" ّ        واملتفقه الفقيه "كتابه يف ً     بابا لذلك البغدادي اخلطيب َّ     وبوب
ِ     روي ما ذكر"  إذا     َّ الن يب أحاديث إىل َْ       رأوها اليت آرائهم عن َّ        الصحابة رجوع من ُ

ْ        ووعوها مسعوها َ")٢(.  
  
  

  

                                                           

  .)٤٩٤/ ١(سنن الدارمي    )١(

  .)٣٦٤/ ١(الفقيه و املتفقه    )٢(
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اا ا   
   ا  اى

 البد من بيان املقصود من تغري ،قبل احلديث عن ضوابط تغري الفتوى
 ،هو اختالف حكم املسألة الواحدة من حال إىل أخرى: فتغري الفتوى  .الفتوى

 وهذا يعين أن لتغري األحوال الزمنية ،أو من شخص آلخر أو زمان ومكان آلخر
 والبد أن يفرق بني نوعني من األحكام .شرعيةواملكانية تأثريا يف بعض األحكام ال

 وهذا النوع من األحكام يتمثل يف ،تعبدية وهذه هلا أصول ومنهج خاص: 
 فاملأمورات ،)١( أحكامها املسائل الشرعية القطعية اليت ال تتبدل وال تتغري

  فال ميكن أن تتغري،واملنهيات املعلومة من الدين بالضرورة ال ختضع لقاعدة التغيري
 وال ميكن أن يتغري حترمي ربا ،املواريث بدعوى أن املرأة أصبح هلا شأن وتعمل

ال : ( ً                                       وأحكاما اجتهادية وهي املقصودة بقاعدة . وال حترمي أكل امليتة،النسيئة
وهذه البد من االهتمام مبقاصد الشريعة ) ينكر تغري األحكام بتغري األزمان 
 الفتوى فيها يكون حبسب اعتبارات  فتغري،للوصول إىل احلكم الصحيح فيها

معينة إما العرف والعادة أو لرتجح مصلحة شرعية مل تكن راجحة يف وقت من 
  . أو لدرء مفسدة حادثة مل تكن قائمة يف زمن من األزمنة،األوقات

                                                               والغاية من تغري الفتوى هي العمل على بقاء األمور حتت حكم الشريعة ؛ 
                    وقد تقرر عـن األئمـة  .                    حيتها لكل زمان ومكانً                         ًتأكيدا ألهم خصائصها وهي صال

    فـصل     : (                 قـال ابـن القـيم  ،                                                  أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكـان والعوائـد واألحـوال
                           وقــد وقــع بــسبب اجلهــل بــه غلــط  ً،                       ً وهــذا فــصل عظــيم النفــع جــدا . .            يف تغــري الفتــوى

     أن                                                                   عظيم على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم

                                                           

       ظـين دون ً                                                             ًالشـك أن هـذا مـن حيـث جمـال كـال مـن االجتهـاد والفتـوى، فاالجتهـاد جمالـه ال    )١ (

ً                                                                              ًالقطعي ؛ ألنه ال اجتهاد مـع الـنص، خالفـا لإلفتـاء فإنـه يـشمل القطعـي والظـين ؛ ألنـه إخبـار 
      ).      ٧٨ / ١ (                                                                   وتبليــغ وتطبيــق ألحكــام الــشريعة وانظــر إىل قــول الــشاطيب يف بيــان ثبــات األحكــام 
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                     فــإن الــشريعة مبناهــا  ،                                                الــشريعة البــاهرة الــيت هــي يف أعلــى رتــب املــصاحل ال تــأيت بــه
     . )١ (  )                               وأساسها على احلكم ومصاحل العباد 

                                              إن أجــراء األحكــام الــيت مــدركها العوائــد مــع تغــري تلــك     : (              ويقــول القــرايف 
   . )٢ (  )                                  العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين 

            بقـدر اإلمكـان   _       حاولـت    )٣ (            لفتـوى ضـوابط                           وقد ذكر أهل العلم لتغري ا
     :                              استقصاءها وهي على النحو التايل   _ 

�������������� � � ��� � �� � ������������������ �� � � ��� � �) ٤( ������� �
                                 فالتدرج يف الشريعة فيه داللة على  ،                              وهذا ما شهدت له النصوص الشرعية

                                              وهــو لــيس ســبب تغــري الفتــوى حبــد ذاتــه بــل مبــا فيــه مــن  ،                      تغــري الفتــوى بتغــري الزمــان
                             األمور الـيت طـرأت يف زمـان ومل تكـن   :                   واملقصود بالزمان  .   ذلك    ضت          مالبسات اقت

     .                 موجودة يف زمن سابق
                  وال بـــد مـــن أن تلـــىب  ،                       إىل أن الزمـــان ســـوف خيتلـــف              وقـــد أشـــار النـــيب 

      أال إن       : "        فقـــال  ،                                               قواعـــد الـــشريعة حاجـــات النـــاس يف ســـائر األزمنـــة واألمكنـــة
                      أال إن الكتـــاب والـــسلطان    ،                مـــع اإلســـالم حيـــث دار                        رحـــى اإلســـالم دائـــرة فـــدوروا

                                                           

      )  ٣ / ٣ (             أعالم املواقعني     )١ (

    .)١١١/ص(اإلحكام يف متيز الفتاوى عن األحكام    )٢(

؛ موجبات ) ٤ج(لقاء الباب املفتوح :    الضابط يف الفتوى وكتم العلم للشيخ بن عثيمني )٣(

؛ ثبات األحكام الشرعية ) ٣٩:ص(يوسف القرضاوي . تغري الفتوى ؛ يف   عصرنا د

حممد يسري : ؛ الفتوى أمهيتها وضوابطها ) موقع صيد    الفوائد :  وضوابط تغري الفتوى 

موقع ( مسفر القحطاين : ؛ ضوابط الفتية يف النوازل املعاصرة ) ) ٣٦٩:ص(إبراهيم 

، مع مالحظة أن هناك ضوابط أخرى ذكرها العلماء يف معرض حديثه عن )اإلسالم اليوم 

    . االجتهاد وألدب املفيت اكتفيت بذكر األهم منها خشيت اإلطالة والتشعب

 األحكام فهي قاعدة مسلم �ا لدى أغلب ًتأثريا على تغريً                          كثريا ما يذكر أن لألزمان   )٤(

ًاملذاهب الفقهية لكن القائلني �امل يضعوا صيغا ثابتة ومنتظمة يفهم منها حدود ما ميكن 
  للزمان أن يؤثر فيه على تغيري األحكام 
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                   كمــا فعــل أصــحاب موســى   :                           ومــا نفعــل يــا رســول اهللا ؟ قــال   :         قــالوا  ،        ســيختلفان
     . )١ (  "                                                        محلوا على موسى اخلشب ونشروا باملناشري ما صدهم ذلك عن دينهم 

              فـإن شـدة احلـر  ،                           إذا اشـتد احلـر فـأبردوا بالـصالة      : "      قوله   :   ه ِ    ِ مثلتِ     ِ ومن أ
                                       ي هو استحباب التبكري بالصالة يف أول وقتها            فاألصل الذ . )٢ (   "     جهنم         من فيح

                حتــرمي بيــع الــسالح يف   :                     وأمثلتــه التطبيقيــة  .                                 تغــري إىل اســتحبابه يف آخــره لتغــري الــزمن
 )٣   (                               زمــن الفتنــة مــع أن األصــل جــواز بيعــه

                                   وجــواز توليــة الفاســق للقــضاء عنــد فــساد   
   . )٤ (      الزمان

ً                                 وأيضا من األمثلة التطبيقية أيضا  ة للقتل اخلطأ والقتل تغيري تقدير الدي: ً
 وقد اختلف ،)٥(َ                                     دية القتل العمد واخلطأ مبائة من اإلبلّ          قدر النيب  العمد فقد

  .تقدير قيمتها املادية بتغري الزمان واألحوال
 قيمة ّ     تعدل لذا قرر ا�لس األعلى للقضاء يف اململكة العربية السعودية أن

لایر  ألف مائة) ١٠٠’٠٠٠: (وهي القبلية قيمتها من والعمد اخلطأ القتل
 العمد ودية، سعودي  لایر ألف ثالمثائة) ٣٠٠’٠٠٠ (اخلطأ دية لتكون
  .)٦(سعودي لایر ألف أربعمائة) ٤٠٠’٠٠٠ (وشبهه

                                                           

   ). ٢٠/٩٠(املعجم الكبري، الطرباين      )١(

 يف بالظهر اإلبراد ، باب)٢/٢٠(  الصالة مواقيت   أخرجه البخاري يف صحيحة،كتاب  )٢(

الصالة،  ومواضع املساجد ؛ واخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب) ٥٣٤(احلر برقم  شدة

طريقه  يف احلر ويناله مجاعة إىل ميضي ملن احلر شدة يف بالظهر اإلبراد استحباب باب

)٥/٢٦٠.(    

    ).٤/١٥٥(، املغين )١٥٨-٤٢-١/٣(  أعالم املواقعني    )٣(

    ).  ٣٧  :   ص  (            اسة الشرعية           السي   )٤ (

 ،)٤/١٨٤ ( باب الدية كم هي،الدياتكتاب يف يف سننه، أخرجه أبو داود     احلديث )٥(

 وسلم، باب عليه اهللا صلى اهللا رسول عنالديات كتاب يف يف  سننه، الرتمذي اخرجه و

/ ٤( جامع األصول ، )٤/٥ (حديث حسن ، وهو اإلبل من هي كم الدية يف جاء ما

٤١٠(  

هـ بشأن إعادة تقدير قيمة الدية، املوقع ١٤٣٢ / ١٠ / ٩ت يف / ١٩٢تعميم رقم     )٦(

  www.scj.gov.saاحلكومي للمجلس األعلى للقضاء، 
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���������� ��� � �� � ������ � ������������������ �� � ��� � �������� �
                                                              الشــك أن للبيئــة املكانيــة تأثريهــا علــى الــسلوك والتفكــري ؛ ولــذلك البــدو 

        وكل هـذه  ،                         والبالد احلارة عن الباردة ،         عن املدينة            والريف خمتلف  ،    احلضر           خيتلفون عن
                       فعلــــى املفــــيت مراعــــاة هــــذه  ،                                     األمــــاكن لــــه تــــأثريه يف احلكــــم علــــى خــــالف مقابلــــه

                                                                االختالفــات والتغــريات وال جيمــد علــى فتــوى واحــدة ال يغريهــا وال يتحــول عنهــا ؛ 
     .                                                                 ليحقق العدل الذي تريده الشريعة واملصلحة اليت �دف أليها يف كل أحكامها

   ،                        فمهمـــا جتـــدد مـــن العـــرف اعتـــربه    : "                              يقـــول القـــرايف مؤكـــدا هـــذه احلقيقـــة 
         بــل إذا  ،                                    وال جتمــد علــى املــسطور يف الكتــب طــول عمــرك ،      أســقطته           ومهمــا ســقط

                                                               جاءك رجل من غري إقليمك يستفتيك ال ختربه على عرف بلدك واسأله عن عرف 
ِِ وأجره عليه وأفته به دون عرف ،    بلده ْ َ                            ِِ ْ    ،                فهو احلق الواضح ،    كتبك            واملقرر يف ،    بلدك  َ

ً                                                            ًواجلمـــود علـــى املنقـــوالت أبـــدا ضـــالل يف الـــدين وجهـــل مبقاصـــد علمـــاء املـــسلمني 
     )١   ( "             والسلف املاضني 

                                                         إخـراج زكـاة الفطـر مـن قـوت البلـد ؛ ألنـه أنفـع للفقـري وأيـسر علـى   :        ومثاله   
     صـــدقة               فـــرض رســـول اهللا    "  _              رضـــي اهللا عنهمـــا  _                     املتـــصدقني لقـــول ابـــن عمـــر 

                              ؛ ألن هـذه كانـت غالـب أقـوا�م يف  )٢ (  " ً                  ً متـر أو صـاعا مـن شـعريً             ًالفطر صاعا من
   . )٣ (                                                            أما إذا كان أهل بلد قـو�م غـري ذلـك فعلـيهم صـاع مـن قـو�م أيـا كـان .      املدينة

                 والــضيافة تتأكــد  ، )٤ (                                     كراهيــة الــزواج مــن الكتابيــة يف دار احلــرب  :                  وأمثلتــه التطبيقيــة 
                      افـــد إليهـــا فــال مـــشقة خبـــالف                                            علــى أهـــل الباديــة دون احلـــضر ؛ الن القـــرى يقــل الو

   . )٥ (     احلضر 
� �

                                                           

  .)١٩١/ ١(أنوار الربوق يف أنواء الفروق،  ،)٣/٣٤٧(الفروق      )١(

       واخرجـه   ،  )   ٥٤٧ / ٢ (                                                     اخرجـه البخـاري يف صـحيحة، يف كتـاب الزكـاة، بـاب صـدقة الفطـر      )٢ (

       والـــــشعري        التمــــر    مـــــن        املــــسلمني     علـــــى       الفطــــر      زكـــــاة             الزكـــــاة، بــــاب                   مــــسلم يف صـــــحيحه كتــــاب

) ٤٩ / ٧   .(       

  . )  ١٢ / ٣ (                 أعالم املواقعني    )٣ (

  . )   ٢٩٢ / ٩ (     املغين      )٤ (

    ).   ٣٣٥  /   ١٣ (       الذخرية      )٥ (



        
 

 ٣٧١ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

���������� ��� � �� � �������� � ��������������������������� � �� � ��� �� � � � ��� � ������ �
                                                                واملـــراد بـــالعرف مـــا اعتـــاده مجاعـــة مـــن النـــاس وتعـــارفوه وألفـــوه وقـــد يكـــون

ً                                        ًمث تغـري إىل عـرف جديـد ولـيس خمالفـا لـنص شـرعي ؛   ً                      ًاحلكم مبنيـا علـى عـرف بلـد
                    تـــواه ؛ وهلـــذا رجـــح بعـــض                                             لـــذلك علـــى الفقيـــه مراعـــاة هـــذه األحـــول قبـــل إصـــدار ف

   .               بعض عند اختالفها                        الفقهاء بعض األقوال على
ً                                     ًقـــــد حيكمـــــون أقـــــواال بـــــال تـــــرجيح وقـــــد خيتلفـــــون يف     : (             قـــــال احلـــــصكفي

     . )١ ( )                               اعتبار تغري العرف وأحوال الناس                    يعمل مبثل ما عملوا من  :            الصحيح قلت 
      فمهمـا    ،ً                                     ًو على هذا أبدا جتـئ الفتـاوى يف طـول األيـام    : (                وقال ابن القيم 

            يف الكتـب طـول                                                       جتد يف العرف فاعتربوه ومهما سقط فآلفه وال جتمـد علـى النقـول
                                                             عمــرك بــل إذا جــاءك رجــل يــستفتيك فــال جتبــه علــى عــرف بلــدك وســله عــن عــرف 

َّومتـعــوهن   ﴿ :             ويــدل قــول تعــاىل  ) ٢   ( )                بلــده فأجبــه عليــه  ُ ُ َِّ َ         َّ ُ ُ َِّ ِالموســع  ََ   ََعلــى  َ ِ
ُ ْ       ِ ِ
ُ ُُقــدره  ْ َ َ     ُُ َ ََوعلــى  َ َ    ََ َ  

ِِالمقرت ْ ُ ْ      ِِْ ُ ُُقدره  ْ ْ َ     ُُ ْ ِبالمعروف  ً  ًاََ    ََمتاع  َ
ُ ْ َ ْ

ِ         ِ
ُ ْ َ ْ

ًحقا  ِ ّ َ    ً ّ َالمحسنني  ََ   ََعلى  َ
ِ ِ

ْ ُ ْ        َ
ِ ِ

ْ ُ                          ومن أمثلته التطبيقية إذا    ، )٣ (   ﴾  ْ
   ، )٤ (                                                                 تنـــازع الزوجـــان متـــاع البيـــت فلكـــل منهمـــا مـــا جـــرت عليـــه العـــادة باســـتعماله 

ــــى ذلــــك  ــــان عــــرف النــــاس عل ــــت مــــع زوجهــــا جبري                                                             وســــقوط نفقــــة الزوجــــة إذا أكل
   . )٥ (             واكتفائهم به 
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ًمن املعلـوم أن املكلفـني ال يـستوون قـوة وضـعفا وغنـا وفقـرا ً ً                                                  ً ً                  لـذا فـإن الـشارع  ،ً
     يقـــول  ،ً                                                      ًاحلكــيم راعـــي ذلـــك اجلانـــب ولكنـــه مل خيـــص أحـــدا لشخـــصه وإمنـــا لوصـــفه 

                                          إذا كـــان حـــال املـــستفيت أو احملكـــوم عليـــه تقتـــضي أن    :(                   الـــشيخ حممـــد بـــن عثيمـــني

                                                           

      ).  ٧٧ / ١ (                   الدار املختار    )١ (

  ).٨٧م٣ (            أعالم املواقعني     )٢ (

َجناح َّال   ﴿  :   ا     ونصه   ).    ٢٣٦  :        البقرة   (      )٣ ( ْعليكم َُ ُ ُطلقتم ِإن ََْ ُ ْ
َالنساء ََّ ُّمتسوهن َْمل َما ِّ ُ ُّ ْتـفرضوا ْأَو ََ ُ ِ ْ َ 

َّهلـــن ًفريـــضة َُ َ َّومتـعـــوهن َِ ُ ُ َِّ ِالموســـع ََعلـــى َ ِْ
ُُقـــدره ُ َ ََوعلـــى َ ِِالمقـــرت َ ْ ُ ُُقـــدره ْ ْ ًمتاعـــا َ ِبـــالمعروف ََ

ُ ْ َ ْ
ًحقـــا ِ ّ  ََعلـــى َ

ِالمحسنني  ِ
ْ ُ ْ﴾ .  

     .  ٨٢ _  ٨١ /  ٣٤   : (              اوى البن تيمية              جمموع الفت   )٤ (

   .                املصدر السابق   )٥ (



        
 

 ٣٧٢ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

                   ويدل أن عمران بن  . )١ (   )  ص                                           تعامل معاملة خاصة عمل مبقتضاها مامل خيالف الن
  :               عـــن الـــصالة فقـــال                              كانـــت يب بواســـري فـــسألت رســـول اهللا   :     قـــال    )٢ (     حـــصني

            ففيـه دليـل  . )٣   ( )                       فـإن مل تـستطع فعلـى جنـب  ،ً                   ً فإن مل تـستطع فقاعـدا ً،        ً صل قائما
ًعلى أن مرعاة حال الشخص من أبواب تغري الفتوى تيسريا أو تشديدا ً                                                          ً ً.   
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                                                             فهناك أحكام رتبت على أوصاف أو أمساء معينة فإذا تغـريت تغـري احلكـم

     .                                          فاملتغري هو الصفة أو االسم وليس احلكم الشرعي ،    لذلك ً     ً تبعا
  ََِّ   ََِّإمنــــا   ﴿  :                                        أمــــر بــــصرف الزكــــاة إىل مــــستحقيها بقولــــه تعــــاىل               ومثالــــه أن اهللا

ُالـــــصدقات َ َ َّ        ُ َ َ َللفقـــــراء  َّ َ ُ ِْ       َ َ ُ ِوالمـــــساكني  ِْ ِ
َ َ َْ         ِ ِ
َ َ ِوالعـــــامل  َْ ِ

َ ْ َ        ِ ِ
َ ْ َني عليـهـــــاَ ََْ َ        َ ََْ ِوالمؤلفـــــة  َ َََّ ُ َْ         ِ َََّ ُ ْقـلـــــوبـهم  َْ ُ ُ ُُ         ْ ُ ُ ِالرقـــــاب  َِ   َِويف  ُُ َِّ       ِ َِّ  

َوالغــارمني
ِِ َ ْ َ         َ
ِِ َ ْ ِســبيل  َِ   َِويف  َ ِ َ     ِ ِ ِاللــه  َ ّ     ِ ِوابــن  ّ ْ َ     ِ ْ ِالــسبيل  َ َِّ       ِ ًفريــضة  َِّ َ َِ      ً َ َمــن  َِ ِّ   َ ِاللــه  ِّ ّ     ِ ُواللــه  ّ ّ َ      ُ ّ ٌعلــيم  َ

ِ
َ     ٌ
ِ
ٌحكــيم  َ

ِ
َ     ٌ

ِ
َ﴾     ) ٤(  .  

ًفإذا كان عام مل جند فقري ا مستحقا فمنعنا سهم الفقراء ؛ لعدم وجودهم فهـذا ال  ً                                                                       ً ً
   .                         للحكم وإمنا فقدنا املستحق       يعد تغري
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                                                        فــإن هنــاك أمــران مطلــوب حتــصيلهما ولكــن ال ميكــن حتــصيل أحــدمها إال 

     وال  ،                                    وقــد يكــون هنــاك أمــران مطلــوب اجتنا�مــا ،               فهمــا متــدافعان ،           بتفويــت اآلخــر
                 صلحتني وتـدفع أقـبح ّ                 ّ فهنا حتصل أعظـم املـ ،                             ميكن اجتناب أحدمها إال بفعل اآلخر

   . )٥ (        املفسدتني 
   مــا                              ا مل جنــد العــدول صــرنا بــني أمــرين إ     فــإذ ،                         فالــشهادة يطلــب فيهــا العــدول

                             فهنا القاضـــي يتوســـم فـــيهم ويقبـــل  ،                                    ضـــياع احلقـــوق وإمـــا قبـــول شـــهادة غـــري العـــدول

                                                           

     .   ٢٧٧  ص  :               كتاب العلم    )١ (

                                                                         عمران بن حصني اخلزاعي الكعيب أبو جنيد أسلم عام خيرب تويف بالبصرة روى عنه أصحاب     )٢ (

      ).   ١٣٧ / ٤ (             ، أسد الغابة    )  ٢٦ / ٣   : (       اإلصابة  ً.      ً  حديثا   ١٨٠      الصحاح

     على     صلى       قاعدا     يطق   مل     إذا            الصالة، باب          يف كتاب                            احلديث أخرجه البخاري يف صحيحة،    )٣ (

      )    ٣٧٦   / ١ (    جنب 

  .   )  ٦٠   : (               سورة التوبة آية      )٤ (

    ).   ٣٤٩  _    ٣٤٨  /  ١   :(                  املنثور يف القواعد       )٥ (
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  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

ًأكثــرهم صــالحا وأقلهــم فجــورا وذلــك بقبــول شــهادة مــن مل يعــرف بالعدالــة ً                                                            ً        فهــذا  ،ً
   . )١   (ً              ً فتوى وليس حكما

                قــال لعائــشة رض                مــا روى أن النــيب   :                         ومــن أصــدق األمثلــة علــى ذلــك 
                            هلـــدمت الكعبـــة الزقتهـــا بـــاألرض  ،                          لـــوال أن قومـــك حـــديثو عهـــد بـــشرك  :      عنهـــا     اهللا

ً وبابا غربيا ً،          ً بابا شرقيا  :      بابني           وجعلت هلا ً             ً       فـإن  ،                            وزدت فيهـا سـتة اذرع مـن احلجـر ،ً
   )٢ (  " ً                             ًقريشا اقتصر�ا حيث بنت الكعبة 

                                                          القيم هذا األمر بواقعة حكاها عن شيخه اإلمام ابن تيمية قال          ويؤكد ابن
  :        يقــول -                        قــدس اهللا روحــه ونــور ضــرحيه -                         ومسعــت شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة     : " 

              فـأنكر علـيهم  ،                                                       مررت أنا وبعض أصحايب يف زمان التتار بقوم منهم يـشربون اخلمـر
             ا تـصد عـن ذكـر                   إمنـا حـرم اهللا اخلمـر أل�ـ  :         وقلت لـه  ،             فـأنكرت عليـه ،          من كان معـي

       وأخـــذ  ،                                                       اهللا وعــن الـــصالة، وهــؤالء يـــصدهم اخلمـــر عــن قتـــل النفـــوس وســيب الذريـــة
   . )٣   ( "             األموال فدعهم 
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   ،ً                                                           ًأن تكــون الفتــوى املعمــول بــه غــري الواقعــة املعروضــة تــسبب ضــررا ومــشقة

                      الـب، أمـا الـضرر املوهـوم ً                                                  ًوهذا الـضرر ينبغـي أن يكـون حـصوله متيقنـا أو بـالظن الغ
   ،                                                   ألن األحكام يف الشريعة إمنا تناط باليقني أو بغلبة الظن ، )٤ (                  فال تتغري به الفتوى 

   .                             وال يكون هلا أثر يف تغري الفتوى ،                                        أما األوهام والظنون املرجوحة فال ينظر إليها
ًوجيب التنبه إىل أن تغيري الفتوى يف هذه احلالة يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بوجـود   ً                                                                  ً ً  

                ألن تغـري الفتـوى  ،                                               فإذا زال الضرر عـاد احلكـم إىل األصـل الـذي كـان عليـه ،     الضرر
                    فـاذا وجـد األصـل بطـل  ،                                            يف هذه احلالة بديل عن األصل لوجود ما يستدعي ذلـك

                                                           

      ).   ١١٧  ص    : (          معني احلكام       )١ (

   ).    ٩٦٩ / ٢ (                                                           احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتـاب احلـج، بـاب نقـض الكعبـة وبنيانـه       )٢ (

    

      ).   ٢٣٠ / ٣ (                أعالم املوقعني      )٣ (

                                                         الضرورة أمر معترب بوجود حقيقته، ال يكتفى فيه باملظنة، بل مىت           : "......                   قال ابن قدامة    )٤ (

      ).  ٣٣ / ٩ (     املغين   "                                              وجد الضرورة أباخت، سواء وجدت املظنة أو مل توجد 



        
 

 ٣٧٤ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

            مـا جـاز لعـذر     : "                                                         األخذ بالبدل وقد قرر الفقهاء تلك املسألة وغـربوا عنهـا بقـوهلم 
   . )١ (  "            بطل بزواله 

                                       عــن قيــام الليــل يف رمــضان يف املــسجد بعــدم فعــل                     مثــل امتنــاع الرســول 
ًذلــك عــدة ليــال ؛وذلــك خوفــا مــن أن يفــرض قيــام الليــل علــى املــسجد رمحــة منــه  ٍ                                                                ً ٍ

                                                                 فلمــا زال هــذا األمــر بوفاتــه وأمــن عــدم فــرض قيــام الليــل جــاز االجتمــاع يف  ،     بأمتــه
     .                                                  املسجد يف رمضان لقيام الليل وليس يف هذا تغيري حلكم شرعي
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                    فـإذا وجـد سـبب احلكـم  ،                                        من املعلوم أن األحكام مرتبـه علـى وجـود سـببها

                       فــإذا ختلــف أحــد الــشروط أو  ،                     انطبق احلكــم علــى الواقع ،                      وحتقــق شــرطه وانتفــى املــانع
                               فقـد يظـن أن الـواقعتني متـشا�تان  ،                                       وجد أحد املوانع انطبق حكم آخر على الواقـع

            لكنهمــا غــري  ،                                       واحلقيقــة أن الــواقعتني وإن كانتــا متــشا�تني ،              حكمــان متغــايران     وهلمــا 
ً                     ً فلــو أن رجــال ملــك نــصاب  .                                        متمــاثلتني فهمــا خمتلفتــان لكــل منهمــا حكــم خيــصها

                                     فاملفيت يسأله عن حوالن احلوال على النصاب  ،                             الزكاة واستفىت عن وجوب إخراجها
                             فيت جييبـه بوجـوب الزكـاة وحيـدد لـه                                           والدين فإن قال نعـم يف األوىل وال يف الثانيـة فـامل

                                                                  املقدار الواجب إخراجه حسب نـوع املـال الـذي ميلكـه ولـو جـاء نفـس الرجـل بعـد 
                                                                   فــرتة وســأله عــن الزكــاة فــسأله املفــيت هــل عليــك ديــن فقــال نعــم ديــن يــستويف أكثــر 

                                  فـالرأي غـري املتبـصر قـد يـرى أن احلكـم  ،                                  فهنا يفتيه بعـدم وجـوب الزكـاة عليـه ،   مايل
ـــ ،   تغـــري ـــة األوىل وجـــد الـــسبب وحتقـــق الـــشرط وانتفـــى املـــانع  ، :       يس كـــذلك    ول                                                 فاحلال

   . )      الدين   (                    والثانية وجد املانع 
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            فهمــا حــاالن  ،                                           فحــال االختيــار لــه حكــم وحــال االضــطرار لــه حكــم آخــر
      البحــر         إال ميتــة   (                               فمــن املعلــوم أن أكــل امليتــه حمــرم  ،                         خمتلفــان هلمــا حكمــان متغــايران

      صـدق  ،  وا           امليتة هلك  وا                                          فلو صار الناس يف حالة اضطرار حبيث إذا مل يأكل  )        واجلراد 
                                    األكـــل فــــاحلكم تغــــري يف الظــــاهر ومل يتغــــري يف  م                   وصــــف املــــضطر ويبــــاح هلــــ م    علـــيه

   .                                       فالذي تغري هو احلال اليت ترتب عليها احلكم ،      احلقيقة

                                                           

      ).   ١٨٩  :  ص  (                         شرح القواعد الفقهية    )١ (



        
 

 ٣٧٥ 
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ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

         إعمالــــه يف                                                وجتــــدر اإلشــــارة إىل انــــه ال ينبغــــي إطــــالق التغيــــري ؛ بــــل جيــــب 
ٌ                                                      ٌيتطلبــه حــىت ال يتخــذ ذريعــة لغـريه مــن االعمــال األخــرى الــيت حرمهــا              النطـاق الــذي

ً                                                                 ً فمثال اتفاق الفقهاء على جواز نظر الرجـل إىل جـسد املـرأة األجنبيـة يعتـرب  ،     الشرع
ً                                      ًولكن إذا كان الطبيب املعاجل رجال وال توجـد    ،                             من األمور املسلم �ا وا�مع عليها

        فـاألمر  ،                          الكفـاءة الـيت يتمتـع �ـا الرجـل                    نها ليست بـنفس درجـة             أو توجد ولك ،    أنثى
                                                                   واحلالــة هــذه أنــه جيــب أن تتغــري الفتـــوى إىل القــول جبــواز نظــر الطبيــب املعـــاجل إىل 

ً                                       ً عمال مبا هـو مقـرر لـدى الفقهـاء مـن الـضرورة  ،                              القدر الذي حيتاج إليه عند العالج
   .           تقدر بقدرها

فإذا اضطر اإلنسان  : ِ  ةِّ  صُ    الغشرب اخلمر للمضطر إليها لدفع : ً       وأيضا 
 فقد اتفق العلماء على حترمي .لشرب اخلمر لدفع غصة حيث مل جيد حوله سواه
 كما ،وإمجاع األمة ،والسنة ،شرب اخلمر، ودلت على ذلك األدلة من الكتاب

:  فمن احلنفية ،ّ                                                       اتفقوا على جواز شرب اخلمر لدفع الغصة بقدر ما يزيلها فقط
 ومال اخلنزير وحلم امليتة وأكل اخلمر شرب أباح اهللا إن: " نفيقال أبو الفضل احل

ومن . )١("مستثناة الضرورات أحوال ألن وهذا ،غص إذا وما املخمصة حالة الغري
 َّ      جيوزه أن له نفسه على وخاف بطعام غص من: " قال يف خمتصر خليل :املالكية
 أن على اهللا رمحه عيالشاف نص وقد: ":اجلويين من الشافعية  وقال.)٢(" باخلمر

ّ    غص من . )٣"(يسيغها ما منها يستعمل فإنه ُ        يسيغها، ً    مخرا إال جيد ومل بلقمة، ُ
 وال لعطش وال للتداوي وال للذة شربه جيوز وال: " ابن قدامة من احلنابلة  ً      وأيضا
ً                         وبناء على ذلك يتبني أن .)٤("فيجوز  �ا غص لقمة لدفع إليه يضطر أن إال غريه

  .ّ                                                             ري يف هذه احلالة للضرورة من التحرمي إىل اإلباحة بقدر ما يزيح الغصةالفتوى تتغ
� �
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  )١٥٤/ ٤(االختيار لتعليل املختار  )١(

  )٣٥٣/ ٤(التاج واإلكليل ملختصر خليل  )٢(

  )٣٠٦/ ٢(املطلب يف دراية املذهب  )٣(

  )٣٢٨/ ١٠ ( الشرح الكبري على منت املقنع )٤(

                                                                      وقـد أكـد علـى أمهيـة هـذا الـشرط يف هـذا العـصر جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل يف دورتـه       )٥ (



        
 

 ٣٧٦ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

                                                                       واملراد به أن يكون املفيت على معرفة دقيقة بالواقعة أو القضية اليت يريد أن
  _                                                  وقــد أكــد علــى أمهيـــة هــذا األمــر يف االجتهــاد اخلليفــة عمـــر  ،            يــستنبط حكمهــا

         حــني قــال -      عنــه         رضــي اهللا–                          يف كتابــه إيل أيب موســى األشــعري   _     عنــه        ضــي اهللا ر
              ينــزل يف الكتــاب                                                  مث الفهـم الفهــم فيمــا يــنخلج يف صــدرك ويــشكل عليــك ممــا مل   :" 

                                         إباحـة طــواف اإلفاضـة للحـائض الــيت يتعـذر عليهــا   :        ومثالـه    . )١ (  "              ومل جتـر بـه ســنه 
   . )٢ (                                         املقام حىت تطهر ؛ مراعاة لتغري أحوال الناس
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                                                            واملـــراد بـــه مـــا جـــد للنـــاس مـــن وســـائل وتقنيـــات حديثـــة مل تكـــن يف العـــصور 
                                                                 القدميــة والــيت تعــني علــى اســتكمال البحــث والنظــر كــأجهزة احلاســب اآليل برباجمهــا 

ـــامج حـــساب املواريـــث                                 واالقـــراص احلاســـوبية الـــيت حتتـــوي آالف  ،                               املختلفـــة مثـــل برن
                                فـإن الفتـوى تغـريت علـى وفقـه ومل يظـل   ً                     ً وبنـاءا علـى هـذا اجلديـد ،             الكتب واملصادر

     مـع  .                    يـنط احلكـم �ـا دون غريهـا               مل تـرد لـذ�ا ومل                             احلكم الشرعي على الوسائل الـيت
     :      وأمهها                               ر فيها الضوابط والشروط الالزمة                                 مالحظة أن هذه الوسائل جيب أن تتواف

                      واالسـتفادة منهـا ؛ حـىت                                            أن تكون لدى املفيت اخلربة الكافية يف استخدامهاـ 
    .       يف اخلطأ       ال يقع
   �ــا                           واال يعتمــد عليهــا ويكتفــي ،                                     وأن تكــون مــصادر املعلومــات فيهــا موثوقــةـ ــ

                                           كـــاختالف الفقهـــاء يف كيفيـــة القـــصاص يف قتـــل اجلـــاين  .                   ويهمـــل املـــصادر األصـــلية
   :          على مذهبني 

                                                                                                                                           

  )   ١١ /    ٧١٠٤  (                   يف ثنايــا قــراره رقــم    هــه     ١٤١٩ /  ٣٠ /  ٢٥                              احلاديــة عــشر املنعقــدة يف املنامــة يف 

                                                                                   بشأن االستفادة من النوازل الفتاوى مبراعاة فقه الواقع واألعراف ومتغريات البيئات والظروف 

ًالزمانيــة واملكانيــة  الــيت ال تــصادم أصــال شــرعيا  ً                                         ً                                   قــرارات وتوصــيات جممــع الفقــه اإلســالمي  ٠ً

٣٥٩ _   ٣٥٧   .(      

  )    ١١٥ /  ١٠ (           ؛ والبيهقـي   )    ٢٠٦ / ٤ (          واالحكـام                                       أخرجه الدار قطين يف سننه كتاب األقضية   )١ (

                                                                                 وهو كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة وقد روي من عدة 

      ).  ٨٦ / ١ (                  وانظر أعالم املوقعني   .                 طرق وصححه األلباين

      ).   ٢٤٣ /  ٢٦ (                     جمموع فتاوي ابن تيمية       )٢ (



        
 

 ٣٧٧ 
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������� � �                                                         مالـك والـشافعي وروايـة عـن أمحـد أن القـصاص يكـون بالـصفة الـيت ���
   .           قع �ا القتل و

���������������� � �� �                                                    أليب حنيفــة وروايــة عــن أمحــد أنــه ال يكــون إال بالــسيف ولكــل ����
                                 وإمنــا التمثيــل لتغــري الفتــوى نتيجــة  ،                         ولــيس املقــصود حتريــر املــسألة . )١ (      دليلــه       مــذهب
ً                                                                 ً  فعلى القول الثـاين فـإن القـصاص بالوسـائل احلديثـة الـيت يكـون فيهـا تـسريعا  ،      التطور

   .ً                            ًتخدم عمال باألمر بإحسان القتلة       فإ�ا تس ،              يف إحداث الوفاة
� �

����������������������������������������� � � �� �� � � � � ��� � � � �� � �� � � ��� � � �� � �� � � � ���� �
�������� �    ،ً                                                       ً تغري الفتوى ليس خروجـا علـى الـشريعة واسـتحداثا ألحكـام جديـدة���

                                                        بــــل تغــــري خاضــــع مــــن حيــــث الزمــــان واملكــــان والــــشخص الــــذي تغــــريت يف حقــــه 
ـــشريعة وراعتـــه يف ،             مـــسوغات الفتـــوى ـــه ال                أصـــوهلا الكليـــة                                        وهـــو إعمـــال ملـــا أمـــرت ب

   .                وجزئيا�ا الفرعية
������������� �                                                             العرف الـذي تتغـري بـه الفتـوى هـو القـائم علـى موافقـة الـشرع ولـيس ����
  .         ال تتغري به             خمالفته فهذا

��������������� �             وإمنــا تغــريت  ،ً                                         ً كــل مــا ســبق ال يعــد تغــريا للحكــم الــشرعي بكليتــه����
        ثــرية حبــسب                                           فــاحلكم الكلــي الواحــد لــه قابليــة لتطبيــق لــصور ك                   مــصاديقه وتطبيقاتــه

             إن املفـيت حكمـه     : "                                    وهذا ما أراد الـسيوطي تأكيـد بقولـه  ،    خاصة              مواصفات سببه
                                                               حكــم الطبيــب ينظــر يف الواقعــة ويــذكر فيهــا مــل يليــق �ــا حبــسب مقتــضى احلــال 

  ً                   ً وص أو تأويلهـــا تــــأويال    للنــــص                       غــــري أنـــه ال تــــصح خمالفتـــه )٢ (  "                والـــشخص والزمـــان 
                                   دعوى فهــم الواقــع أو تغــري الزمــان فهــذا ً                                  ًمتعــسفا وال تطويعهــا لواقــع غــري إســالمي بــ

   .    حتريف

                                                           

      ).   ٥١٢ /  ١١ (     املغين    )١ (

      ).   ٢٣٠ / ١  (   :               احلاوي للفتاوي    )٢ (



        
 

 ٣٧٨ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

ا ا  
  .  اى  ا ات

 ��������������������������������������� 
�������� إذا كان املسلم يف وسيلة من وسائل النقل احلديثة  ������

  .كالطائرة والسيارة، فهل جيوز له الصالة فيها
  ملا ورد عن ابن)١(يف السفينة  الصالة جواز على الفقهاء  اتفق�������
 السفينة يف أصلي كيف:  فقال السفينة، يف الصالة عن  النيب سئل:  عمر قال

  .)٢( » الغرق ختاف أن إال قائما فيها صل «:  قال ؟
وأجاز العلماء الصالة يف وسائل النقل احلديثة كالسيارة والطائرة والباخرة  

  .)٣(انا على إباحتها يف السفينة حلديث ابن عمر رضي اهللا عنه جري
 ������������������������������������������������� � � �� � � ��� ��� � �� � ��� � � � ��� � � ��� �

إذا جاء من : أي  )٤( » ً                    يطرق الرجل أهله ليال « أن   النيب-�ى
فعلية أن يؤخر قدومه ليصل يف  ،السفر فال يصح أن يفاجئ أهله يف منتصف الليل

 فنهاء النيب ،مقدور املرء أن خيرب أهله بقدومهيف ا كان ألنه مل يكن  وهذ،النهار
 وجيري عليهم تفتيشا ،وكأن الرجل يتهم أهل بيته ،عن ا�يء يف وقت مفاجئ

 ،نُّ         ل والتزيُّ                   للقاء زوجها بالتجمأ  إضافة إىل أنه ينبغي على املرأة أن تتهي،فجائيا
كان يف عصر ال يستطيع املرء فيه  وذلك ،ً              أال نطرقهم ليال  فجاء أمر النيب
  .االتصال بأهله

 :وسائل االتصال احلديثة املختلفة مثل يستطيع املرء أن يستخدم فاآلن وأما  
ليخرب أهله بقدومه يف الوقت  ،أو غري ذلكالفاكس أو اهلاتف أو  )املوبايل (

                                                           

  .)٣٥٤/ ١( العلماء اختالف خمتصر )١(

(  باب اجلمع بني الصالتني يف السفر،لصالة اكتاب ،هسنن قطين  الدار احلديث اخرجه)٢(

  )٤٠٩/ ١(ملستدرك على الصحيحني ، وا)٢/٦٠

  .)١٨٧/ ١( الفقه على املذاهب األربعة ،)٢٢٧/ ١ (.بستان األحبار خمتصر نيل األوطار )٣(

باب ال يطرق أهله ليال إذا ، كتاب النكاحمن حديث اخرجه البخاري يف صحيحه، يف  جزء )٤(

  ).٢٠٠٨ /٥ (أطال الغيبة خمافة أن خيو�م أو يلتمس عثرا�م
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عيد  وهو أن موا، وهنا أيضا اعتبار آخر، فال حتدث املفاجأة املخوفة،احملدد
الوصول مل تعد يف ملك املسافر، إذ الطائرات والبواخر وغريها هي اليت تتحكم يف 

   .ذلك
 فتغري احلكم تبعا ،ت للناسّ                   واإلمكانات اليت جد،فهذا من القدرات اليت تغريت 

هلا فال مانع من وصول الرجل إىل بيته بعد اإلخبار يف أي وقت من ليل أو �ار 
   .تحققةألن العلة من النهي غري م

 ������������������������������������������������� �
 احلائض تقضي املناسك كلها إال « :أنه قال   ثبت على النيب   

 غري أن ال تطويف ع احلاجن اصنعي ما يص« : وقال لعائشة )١( »بالبيت  الطواف
ىت جرت األحكام وكانت املرأة تنتظر حهذا وعلى  )٢( »تطهري  بالبيت حىت

 ألن احلجاج كانوا يتحكمون مبواعيد سفرهم ويف عصرنا تغري ،تطهر مث تطوف
احلال فلم يعد موعد السفر بتحديد من احلاج بل الرحالت اجلوية والبحرية والربية 

يف الضيق والعنت وهي  هي اليت حتدد وقت السفر ورمبا تفوت الرفقة وتدخل املرأة
ن تطوف يف حيضها للضرورة وأجاز ذلك ال متلك يف ذلك سبيال فرأى العلماء أ

هذه املسألة دليل واضح أنه من الضروري على  ففي )٣(ابن تيمية وتبعه ابن القيم 
� .املفيت اعتبار هذه املستجدات �

���������������������������������������� 
 التمثيل يف املسلسالت التلفزيونية واألفالم السينمائية، وهي من �������������

 حميط تدخل مل أل�ا ً     نظرا ،العلماء ملتقدمي كالم فيها النوازل املعاصرة اليت ليس
  .العادات يف تنتشر ومل العبادات،

  :ّ                               قسم العلماء التمثيل إىل قسمني ��������

                                                           

 كلها املناسك احلائض تقضي احليض، باب   احلديث اخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب)١(

  )١١٧/ ١ (بالبيت الطواف إال

 ما وسلم، باب عليه اهللا صلى اهللا رسول عن احلج كتاب الرتمذي، ن  احلديث اخرجه سن)٢(

  ).١٣/ ٤ (املناسك من احلائض تقضي ما جاء

  ).٢/٣٦(  انظر الفتاوى )٣(
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 التمثيل اهلادف الذي حيقق رسالة األمر باملعروف والنهي عن :القسم األول 
ُ              وتـعاونوا ﴿: املنكر، وهو داخل يف قوله تعاىل َ ََ َ            والتـقوى ِِّْ      الرب ََ     على َ ْ َّ َ﴾ )١(  

 معاشهم يف العباد مصاحل مجيع على اآلية هذه اشتملت:  ووجه الداللة
 كال ينف عبد كل فإن ،ر�م وبني بينهم وفيما بعضا بعضهم بينهم فيما ومعادهم

 وبني بينه وواجب اهللا وبني بينه واجب : الواجبني وهذين احلالتني هاتني عن
 فيها عليه فالواجب والصحبة واملعاونة املعاشرة من اخللق وبني بينه ما فأما ،خللقا

 غاية هي اليت وطاعته اهللا مرضاة على تعاونا هلم وصحبته �م اجتماعه يكون أن
 الدين مجاع مها اللذان والتقوى الرب وهي �ا إال له وال سعادة وفالحة العبد سعادة

  .)٢( كله
مثيل احملرم الذي حيتوي على الرسائل والغايات املمنوعة  الت:القسم الثاني

ُ            تـعاونوا ََ    وال ﴿:  لدخوله يف النهي بقوله تعاىل حمرمفهذا  ً     شرعا َ َ ِْ       اإلمث ََ     على َ  والعدوان ِْ
             ِ
َ َْ ُ ْ 

ِْ        اإلمث : " قال اإلمام البغوي رمحه اهللا  )٣( ﴾  والعدوان ،الكفر: ِْ
             ِ
َ َْ ُ : وقيل  الظلم،: ْ

ِْ        اإلمث   والعدوان ،املعصية: ِْ
             ِ
َ َْ ُ   .)٤("البدعة : ْ

ً                                                               وبناء على ذلك حرم التمثيل السينمائي إذا كان مما يوصل رسائل اإلمث 
والعدوان وأجازه يف حال خلوصه عن احملرمات وغاياته السامية اليت تدعو إىل الرب 

  .)٥( وحماسن األخالق ومبادئ اإلسالم الصحيحة
  
  

                                                           

َ َ      أ يـها َ   يا ﴿: ونصها . ]٢:  املائدة [ )١(  الذين ُّ
       َ
ِ ْ        آمنوا َّ ْ        حتلوا َ  ال َُ ُّ  شعآئر ُِ

 
       َ

ِ
َ َ    وال ِّ      الله َ َ        الشهر َ ْ َ         احلرام َّ َ    وال ََْ َ    ديَْ    اهل َ ْ 

َ    وال َِ          القآلئد َ َ َ     آمني َ   وال ْ َ          البـيت ِّ َ         احلرام َْْ َ             يـبتـغون ََْ ُ ً      فضال ََْ ْ  ر�م ِّ   من َ
      ْ
   ورضوانا َِِّّ

 
        ً َ ْ

ِ
َ       وإذا َ ْ          حللتم َِ َُْ ْ             فاصطادوا َ ُ َ ْ َ    وال َ َ 

ْ    َّ        جيرمن كم ُ َِ ُ       شنآن َْ  قـوم ََ
      ٍ
ْ ْ         صدوكم َ  أ ن َ ُ ُّ ِ    عن َ   المسجد َ

         ِ ِ
ْ َ  احلرام ْ

        ِ
ْ            تـعتدوا َ  أ ن ََْ ُ َْ ُ             وتـعاونو َ ََ ِّ     الرب ََ     على اََ َ            والتـقوى ْ ْ َّ َ    وال َ َ 

ْ             تـعاونوا ُ ََ ِْ      اإلمث ََ     على َ  والعدوان ِ
             ِ
َ َْ ُ ْ           واتـقوا ْ ُ َّ َ      الله َ َّ    إن ّ  شديد َّ      الله ِ

 
     ُ

ِ
ِ          العقاب َ َِ ْ﴾ .  

   )٧-٦ /١( املهاجر زاد:  انظر )٢(

  .]٢:  املائدة[ )٣(

  )٩/ ٢ (القرآن تفسري التنزيل يف معامل )٤(

  ،)٢٦: ص( : حكم التمثيل )٥(
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 ������������������������������������ 
يقصد بعمليات التجميل هي عمليات التحسني و�دف  ������������

إىل جتميل اجلسد والوجه ويستخدمها الناس ألغراض متعددة يبني فيما يلي حالة 
  .كل غرض وحكمه

��:ّ                              يقسم الفقهاء التجميل إىل نوعني �������� �
������������  وهي العمليات ������������������������������

 طرأ ما إذا وظيفته أو ،الظاهرة اجلسم أجزاء من جزء منظر لتحسني اليت جتري
  .)١(تشوه  أو تلف، أو ،نقص عليه

� ������� ������ �������� ��� ����� �����   وهي��������
 املظهر بتحسني واملراد، الشباب وجتديد املظهر، لتحسني تكون العلميات اليت

 حاجية أو ضرورية دوافع دوجو دون ،األمجل والصورة ،األفضل الشكل حتقيق
 املسن فيبدو ،الشيخوخة إزالة به فاملراد الشباب جتديد وأما اجلراحة، فعل تستلزم
  .)٢(وصورته  شكله يف الشباب وعنفوان الصبا، عهد يف وكأنه بعدها

  : )٣(ِ                                                       وبعد تقسيم التجميل إىل قسمني نأيت إىل بيان حكم كل نوع منها
� ����� �� � ��  العيوب تنقسم ����������������������������������

  :قسمني إىل عالجها يراد اليت
 ٍ    سبب من ال فيه ٍ    سبب من اجلسم يف ناشئة ٌ     عيوب �����������

  :ومها  العيوب من ضربني ذلك فيشمل عنه ٍ     خارج
ةَ  يِ  قْ  لِ   اخل العيوب ���

 الشفة يف الشق: أمثلتها ومن اإلنسان، �ا ولد اليت ِ  
   .الشرج فتحة وانسداد والرجلني، ناليدي أصابع والتصاق العليا،

                                                           

  )٤٥٤/ ٣(  االردن -ة الطبية احلديثة، �موعة من العلماء، دار املعارف املوسوع )١(

  )١٩١: ص( أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها )٢(

  بتصرف وتلخيص) ١٩٨-١٨٣(األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي  )٣(
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 ومن اجلسم، تصيب اليت املرضية اآلفات من الناشئة العيوب ���
 الناشئة األذن صيوان وعيوب املختلفة، االلتهابات بسبب اللثة احنسار: أمثلتها

  .والسل واجلذام الزهري عن
 ،ً                                                   فهذه العيوب اليت تصيب اجلسم يتضرر �ا اإلنسان حسا ومعىن

 وليس فيه تغيري خللق اهللا، وليس املقصود منه ، إمنا هو من باب العالجوإصالحها
يف إجراء   وبالتايل فليس هناك حرج شرعيً،                     وإمنا جاء احلسن تبعا،زيادة احلسن

   )١(العمليات اجلراحية إلزالة العيوب
 ٍ     بسبب الناشئة العيوب وهي: طارئة مكتسبة عيوب ��������������

 ومن واحلروق، احلوادث من الناشئة والتشوهات العيوب يف كما اجلسم خارج من
 اجللد وتشوه السري، حوادث بسبب تقع اليت الشديدة الوجه كسور:  أمثلتها
  .احلروق بسبب الكف أصابع والتصاق القاطعة، واآلالت احلروق بسبب

  : يلي ملا جائز اجلراحة من النوع وهذا
 على ٌ     دليل وهذا أنفه قطع ملا  النيب بأمرً      أنفا اختذ الصحابة أحد نإ -١

 عرفجة جده أن طرفة بن الرمحن عبد روى فقد اجلراحة من النوع هذا مثل جواز
  النيب فأمره عليه فأننت ورق من أنفا فاختذ الكالب يوم أنفه قطع أسعد بن

 عنه اهللا رضي -  أسعد بن عرفجة روى :ّ                   ذهب، وهذا نص احلديث من أنفا فاختذ
ِ       الكالب َ    يوم نفيأ ُ       أصيب«: قال: -  ُ         فاختذت اجلاهلية، يف ُ ْ ً      أنفا ََّ   ورق، من َ

     ٍِ
َ        فأننت َ َ ََ 

َّ       علي، َ       أختذ أن  اهللا ُ     رسول فأمرين ََ ً      أنفا ََِّ   .)٢(»ذهب من َ

                                                           

  ). ١١(الفتاوى الطبية املعاصرة     )١( 

 باب ما جاء يف ربط األسنان ،اخلامتكتاب يف : يف سننه أخرجه أبو داود     احلديث)٢(

يف سننه، الرتمذي واخرجه ) ٤٢٣٤(و ) ٤٢٣٣(و ) ٤٢٣٢( رقم ،)٤/٩٢ (بالذهب

 ،)٤/٢١٢ ( باب ما جاء يف شد األسنان بالذهب، عن رسول اهللا اللباسكتاب يف 

ً                          صيب أنفه هل يتخذ أنفا من  باب من أ،الزينةكتاب يف  يف سننه، النسائياخرجه و
: حسنه الرتمذي وغريه، وقال الرتمذيو، )١٦٤ و ١٦٣/ ٨ ( وهو حديث حسن،ذهب

وقد روي عن غري واحد من أهل العلم أ�م شدوا أسنا�م بالذهب، ويف هذا احلديث 

  )٧٣١/  ٤(جامع األصول يف أحاديث الرسول وانظر  .حجة هلم
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 إزالته إىل فيحتاج ومعنوي حسي ضرر على تشتمل العيوب هذه نإ -٢
   .)خاصة  أو كانت عامة الضرورة منزلة تنزل  احلاجة (تقول والقاعدة

  .ٍ   كل يف احلاجة وجود جبامع املشروعة اجلراحة من غريه علىً       قياسا -٣
  .اهللا خلق تغيري عن للنهي معارضة بأ�ا األدلة هذه ونوقشت

  : )١(وجوه  من واجلواب
 من ذلك فيستثىن للتغيري املوجبة احلاجة وجدت إذا نهإ ������������

ً      طلبا ذلك يفعلن فمعناه)  نللحس املتفلجات قوله وأما : ( النووي قال. التحرمي
 إليه احتاجت لو أما احلسن، لطلب املفعول هو احلرام أن إىل إشارة وفيه ،للحسن
 لزيادة وأما فيجوز، ٍ      تشويه إلزالة كان فإذا بأس فال وحنوه السن يف عيب أو لعالج
  .فال واجلمال احلسن

 فيه لاألص ألن ً     قصدا اخللقة تغيري على يشتمل مل نه إ��������������
  ً.     تبعا فجاءت واحلسن التجميل وأما الضرر إزالة منه يقصد أن

� �������  عالج فيجوز جائز وهو الضرر إلزالة العالج ن إ������
 يستثين ما يرد مل إذ ً     أيضا جائز التشوه من أثره إزالة وكذلك واحلوادث احلروق

  .لألثر احلكم فيستصحب األثر
��������� � ������������������������������������� �

  : )٢(التالية  لألدلة حمرم اجلراحة من النوع هذا
 وال حاجيه ضرورية دوافع بال ً     عبثا اهللا خللق تغيري نه إ�������������

ْ               وآلمرنـهم ﴿الذم معرض يف اهللا لعنه إبليس عن ً      حكاية: تعاىل  قال حمرم وهو َُ ََُّ َ 
َّ                 فـليـغيـرن ُ َِّ َ      خلق ََُ ْ    .)٣( ﴾َِّ       الله  َ

                                                           

، برتقيم املكتبة ٢/ ٢٦(وث لبعض النوازل الفقهية املعاصرة فقه اجلراحات التجميلية، حب     )١(

  )الشاملة آليا

  )، برتقيم املكتبة الشاملة آليا٢/ ٢٧- ٢٦(فقه اجلراحات التجميلية، مرجع سابق      )٢(

ْ      َّ        وألضلنـ هم ﴿:  ونصها .]١١٩: النساء[    )٣( ُ َّ ِ ُ ْ         َّ         وألمنـيـنـ هم َ ُ َ َِّ ُ ْ              وآلمرنـهم َ ُ ََُّ َّ               فـليبتكن َ ُ َ      آذان َََُِّ  األنـعام َ
          ِ
َ َْ 

ْ              وآلمرنـهم ُ ََُّ َّ                 فـليـغيـرن َ ُ َِّ َ      خلق ََُ ْ َ     ومن  ِّ      الله َ ِ         يـتخذ َ ِ َ           الشيطان ََّ َ ْ   وليا َّ
 
     ًّ
ِ
 دون ِّ   من َ

    ِ
ْ       فـقد ِّ      الله ُ َ  خسر َ

 
    َ

ِ
ً          خسرانا َ َ ْ ً        مبينا ُ ُِّ 

﴾.  



        
 

 ٣٨٤ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

� ������� : قال) عنه اهللا رضي (مسعود بن اهللا عبد  حلديث�������
اهللا  خلق يغرين الاليت للحسن واملتفلجات املتنمصات يلعن  اهللا رسول مسعت

 ويف اخللقة بتغيري ذلك وعلل األشياء هذه فعل من لعن على دل فاحلديث .)١(
 طلبو اخللقة تغيري بني فجمع) اهللا  خلق املغريات للحسن  واملتفلجات: (رواية 

  .التحسينية التجميلية اجلراحة يف موجودان املعنيان وهذان احلسن،
  

� �������  ،)٤( والنمص ،)٣( والوشر ،)٢( الوشم على ً        قياسا�������
  .للحسنً      طلبا ٍ   كل يف التغيري جبامع

 والتدليس الغش على صورها من ٍ    عدد يف حتتوي �ا إ���������������
 وجسده وجهه يف واملسن للكهل الشباب صورة إعادة ففيها ً     شرعا حمرم وهو

   .والزوجات األزواج لغش يؤدي وذلك
���  النفسية واملضاعفات األضرار من ختلو ال �ا إ�������������

  .)٥( واجلسدية

                                                           

 ،) ٢٢١٦/ ٥ (يف كتاب اللباس، باب املتفلجات للحسنيف صحيحه، أخرجه البخاري   )١( 

 ....الواصلة فعل حترمي والزينة، باب اللباس كتاب) ٢١٢٥(رقم  يف صحيحه   ومسلم 

  ).١٤/٢٨٥( واملتفلجات

 وشوم واجلمع، الشحم دخان وهو، بالنئور حتشوه مث باإلبرة ذراعها على املرأة جتعله ما   الوشم)٢(

  ).  ١٥/٢٢٠(لسان العرب . ووشام

 وشرت ما : واملئشار. أشرها يف لغة انشره : مهموز غري، بامليشار وشرا اخلشبة وشر :    وشر)٣(

 احلديث ويف. وترققها أسنا�ا املرأة حتدد أن والوشر : اجلوهري. األشر   يف لغة : والوشر. به

 املرأة تفعله، أطرافها وترقق أسنا�ا حتدد اليت املرأة : الواشرة ؛ واملوتشرة الواشرة اهللا لعن: 

 وشرت من وكأنه : قال ؛ ذلك �ا يفعل من تأمر اليت : واملوتشرة، بالشواب تتشبه الكبرية

    . أشرت يف لغة، مهموز غري، بامليشار اخلشبة

ٌُ            أ صيل، يدل والصاد وامليم النون:    النمصص )٤( ُ    َّ    فالن مص له، نتف أو شعر، َِّ     رقة على َْ  َُِّ      رقة: َ

ِ        الشعر َ   .٥/٤٨١ اللغة معجم مقاييس:  انظر  ."َّ

 الطبية األضرار : أوال:  والوشر الوشم وكذلك ) احلاجب شعر إزالة ( صللنم الطبية   األضرار)٥(  

 للعضالت= = املستمر التهيج نتيجة العلوي اجلفن عضالت ارختاء :ً     أوال   ) :النمص ( لـ
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 احملركة والعضالت اجللد �يج كثرة إىل يؤدي النمص كثرة أن العلمية الدراسات فأثبتت

 لقلة الوحشي اجلزء يف للجفن االرختاء ويكون العني أعلى فناجل ارختاء إىل يؤدي مما للحاجب

 الوحشي الطرف مع للحاجب الرافعة العضلة التصاق قوة وعدم اجلفن حتت املساند الدهن

 ضعف إىل يؤدي اجلفن ارختاء يعاجل مل وإن جتميلية جراحات إجراء من البد وإلصالحه

 أشارت وقد األنفية اجليوب والتهاب متكرر صداع :ً       ثانيا . العني وزغللة والصداع اإلبصار

 ويؤكد. األنفية اجليوب والتهاب صداع يسبب النمص أن إىل املتحدة الواليات يف األحباث

 ويفسر النمص مع العطس يالحظ حيث العطاس انعكاس يسمى ما باحلاجب األنف ارتباط

 العصب من عصبيا تتغذى اليت األنف أعصاب �يج نتيجة العطس مراكز بتهيج علميا ذلك

 ملوت وذلك احلاجب شعر  يقل:ً       ثالثا  . للحاجب املغذي املصدر نفس وهو اخلامس

 وزرع الوشم الستعمال الغرب دعى مما للمرأة اجلمايل املظهر على والتأثري الشعر حوصالت

 من يعانون من عند والثآليل البهاق مثل جلدية أمراض حدوث :ً       رابعا   .احلاجب شعر ولصق

 النساء عند االمحراري الوجه التهاب مثل جلدية تغريات حدوث :ً       خامسا . ناعةامل ضعف

 اجللد خاليا سرطان حدوث تسهيل :ً       سادسا . اآلن إىل سببه حتديد العلماء يستطع مل والذي

 human(فريوس  اجللد وبني سرطان بني عالقة اكتشاف مت فقد القاعدي

papillomavirus (اإلنسان يف اجلبهة جلد وخاصة جللدا على متعايشا يوجد والذي 

 انتشار إىل القطين اخليط باستخدام للحواجب النمص أدى :ً                 سابعا . احلاجبان حيث

 الربيطانية ا�لة يف عمل ورقة يف ذلك ونشر اهلند يف سجلت حالة يف والربص البهاق

  =                               . اجللد جتميل يف املتخصصة

 الدم يف تسمما يسبب الوشم أن علميا ثبت :ً     أوال   ).الوشم (لـ الطبية األضرار : يا    ثان=

 وقد اجللدية للحساسية مسبب وأنه الوبائي الكبدي بااللتهاب لإلصابة األكرب االحتمال وأنه

 حىت الوشم إزالة ميكن ال :ً       ثانيا  املوت لدرجة احلاالت بعض يف الوشم من التسمم يصل

 اهللا خللق دائم تغيري وهذا للجلد مشوهة آثارا يرتك باجلراحة الوشم وإزالة النانو تقنيات بأحدث

 الليزر يستخدم وعندما اجللد سرطان الوشم يسبب أن  ميكن:ً       ثالثا . النبوي احلديث ذكر كما

 مسرطنة ملواد املكونات بعض حتول اليت الليزر حرارة نتيجة مسرطنة سامة آثارا يرتك الوشم إلزالة

  . اجللد ميتصها مث

 باجلراثيم مليء الفم أن علميا ثبت :ً       أوال . )والتفلج الوشر ( لـ الطبية األضرار  :ثالثا

 يف أو،اإلنسان مناعة ضعف حالة يف ممرضة جراثيم إىل تتحول اليت الطبيعية الدقيقة والكائنات

=  أن ميكن ثحي األعلى الفك يف خاصة وللشد للفلج األسنان وتعرض األسنان حتريك حالة
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 �������������������������������������������������� 
جياب العقد يتم حبضور املتعاقدين ورضامها إذا حصل اإل �������������

ولكن جد يف األزمان املتأخرة استحداث بعض األجهزة واليت ميكن  ،والقبول
إما بواسطة الصوت عرب اهلاتف وقد تنقل الصورة  ،بواسطتها إجراء العقد عن بعد

 أو الكتابة عن ، أو عن طريق إرسال صورة العقد مباشرة عن طريق الفاكس،أيضا
 فمع .ز الشخص اآلخر وحنو ذلكطريق االنرتنت واليت تظهر مباشرة يف جها

افتقاد حضور املتعاقدين بأبدا�ما يف جملس واحد هل يتم العقد ؟ وهل يعترب 
بقرب األجهزة  اتصاهلما ووجودمها حال إجراء العقد وأثناء التخاطب واملكاتبة

  .كافيا ؟
���������������������������������������������� �

ب عن جملس العقد وهي جائزة عند ينقل على مسألة املكاتبة للغائ
 والرتاخي ال يضر بشرط القبول عند بلوغ الكتاب ،حلصول الرتاضي. )١( اجلمهور

  .وهذا قول أكثر العلماء
  .ويف وجه عند الشافعية ال جيوز

��������������������������������������� �
 تناديا ولو: يكيف على مسألة العقد باملناداة وقد قال النووي يف ا�موع 

  .)٢( ومها متباعدان صح البيع بال خالف

                                                                                                                                           

 أن ميكن كما األنفية اجليوب إىل لتصل مباشرة مرتاجعة بطريقة وتنتشر الفم امليكروبات �اجم=

  . الدماغ داخل الكهفي اجليب إىل االلتهاب ينتشر

  :ثانيا .اهللا خلق  تغيري :أوال :رئيسني  عنصرين مستعرضة النبوي احلديث يف اإلعجاز وجه

 الثالث  العدد.اخللق يف التغيري هذا حدوث عن الناشئة الصحية األضرار وهو لوازمه من الزم

 والسنة القرآن يف العلمي لإلعجاز العاملية اهليئة عن الصادرة العلمي اإلعجاز جملة من والثالثون

 والوشم النمص حترمي يف العلمية احلكمة (بعنوان ) الوهاب عبد جالل منال. (د.أ للباحثة

   ) والتفلج

 ،)٩/١٦٧ (ا�موع  ،)٣/٣ (للدردير  الكبري الشرح،)٤/٥١٢(عابدين  ابن حاشة:   انظر )١(

  .جيوز ال الشافعية عند وجه ويف ).٣/١٤٢(    القناع كشاف

  ).٣/٨٨ (النهى  أويل مطالب ، )٣/٣٤٠( الطالبني روضة ، )٩/١٨١ (ا�موع :    انظر )٢(
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����������������������������������� �
  ).   والوكالة،اإليصاء  و،فيما عدا اهلبة(يشرتط العلماء احتاد ا�لس 

 وال تشرتط فورية .وتشرتط املواالة بني اإلجياب والقبول حبسب العرف
وإذا كان .  وليتمكن من التأمل دفعا للضرر،القبول عند اجلمهور عدا الشافعية

اإلجياب عن طريق الكتاب واملراسلة فيشرتط حصول القبول يف جملس وصول 
  .الكتاب

 وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد ،ويشرتط تطابق اإلجياب والقبول
 وعند ،ويصح عند اجلمهور عدا املالكية رجوع املوجب. العاقدين عن التعاقد

   .)١( خر يوجب اختالف ا�لس مث قبل ال ينعقداحلنفية إذا اشتغل بأمر آ

  بشأن
  احلديثة االتصال بآالت العقود إجراء حكم
������������ �

يتم العقد بواسطة هذه األجهزة :  )٢(قال كثري من العلماء املعاصرين 
  : ومستندهم يف ذلك ما يلي،بشرط الوضوح والتثبت

� ����� �� � لعقد يتم عن طريق ما ذكره كثري من العلماء قدميا من أن ا ��
 وكذا عن طريق ، وأن اإلجياب إذا حصل بعد وصول الكتاب فإنه صحيح،املراسلة
  .املناداة

� ������� ��� � احتاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه : ن املراد باحتاد ا�لسإ ���
إن :  ولذلك قالوا، ال كون املتعاقدين يف جملس واحد،املتعاقدان مشتغلني بالتعاقد

  .ملتفرقاتجيمع ا ا�لس
وعلى هذا يكون جملس العقد يف املكاملة اهلاتفية مثال هو زمن االتصال 

 ، ويف املراسلة واملكاتبة وصول الرسالة أو اخلطاب،مادام الكالم يف شأن العقد
  .فإن تأخر القبول إىل جملس ثان مل ينعقد العقد

حممد خبيت املطيعي عن االتصال بالربق وأحكام :  وقد سئل الشيخ
 لكن ال ميتنع ،بأنه كاملكاتبة متاما لكنه أسرع: فأجاب ) وهو التلغراف( تعاقد بهال

                                                           

  ).٧٨٥ ص ٢ج السادس، العدد (ا�مع    جملة)١(

 وهبه: والشيخ الزرقاء مصطفى: والشيخ، املطيعي خبيت حممد: الشيخ  بذلك قال  وممن  )٢(

  .وغريهم منيع بن عبداهللا: والشيخ، الزحيلي
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 ،اخلطأ وهلذا وجب التثبت بوسائل التثبت املوجودة حاليا كاهلاتف وما شابه ذلك
 وأما الفاكس فهو ،ألنه برق خاص بصاحبه من كال الطرفني ومثل الربق التلكس

  .أسرع من التلكس ويأخذ حكمها أيضا
النسبة لآلالت واألجهزة األخرى فهي إما أن تكون مساوية للهاتف وب

والربق بالسرعة يف االتصال وقوته ووضوحه أو أشد فإن كانت مثلها فتأخذ 
  .حكمها وإن كانت أشد فمن باب أوىل

وقد قرر جممع الفقه يف دورة مؤمتره السادس جبدة جبواز التعاقد �ذه 
 ويستثىن من ذلك الصرف الشرتاط ،ن بشروطالوسائل ويعترب تعاقدا بني حاضري

  .)١(  والسلم الشرتاط قبض رأس املال،التقابض
��������� �

� ������� � وجود التثبت من كل من املتعاقدين من شخصية صاحبه كي ال  ��
  .يدخل الوهم واللبس والتزييف من أحد الطرفني أو من طرف ثالث

� ���������� �  من املتعاقدين من صحة ما تنسبه هذه اآلالت احلديثة إىل كل ���
  .أقوال وتصرفات
� ������� ��� � عدم رجوع املوجب عن إجيابه قبل وصول القبول من الطرف  ���

  .اآلخر يف بعض اآلالت اليت يوجد فيها فرتة زمنية للوصول
� ������� ��� �  أال يؤدي التعاقد عن طريق هذه اآلالت إىل تأخري قبض أحد ���

ي إىل تأخري قبض راس املال  وأال يؤد،العوضني يف الصرف الشرتاط التقابض فيه
  .يف السلم الشرتاط تعجيل رأس املال فيه

����������� �   .)٢(  ال يصح عقد النكاح �ا الشرتاط الشهود فيه���
  

                                                           

 ما وهو الوسائل �ذه العقد صح السلم يف املال رأس وقبض، الصرف يف التقابض مت    فإذا)١(

  .الزحيلي/ الشيخ به وأفىت اجلديدة  الصور بعض يف أمكن

 العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي ا�مع وقرارات )٧٧٢-١/٤٥١() ٦ (عدد ا�مع    جملة)٢(

ص ( الفرفور عبداللطيف حممد/د املعاصر االقتصاد يف أحباث ، )٩٩:ص( اإلسالمي

 بوسائط العقود إجراء حكم ،)٤/١٠٨( الزحيلي لوهبة وأدلته اإلسالمي الفقه ، )١٤١:

 ا�لس الزرقاء، خيار ملصطفى، العام الفقهي املدخل حيلي،الز لوهبة احلديثة االتصال

  .الطيار عبداهللا/ د اإلسالمي الفقه يف والعيب
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ا  
  

 وفيما فضله من املزيد وأسأله التمام على وتعاىل سبحانه اهللا أمحد اخلتام ويف 
  :مع التوصيات  البحث هذا يف إليها توصلت اليت النتائج أهم أعرض يلي
� �
�������� � ������������� �

������ �  لكل تتسع حيث وألفاظه، معانيه، وقوة اإلسالمي، الفقه عظمة ���
 عن خترج املسائل من مسألة جيد أن البصري يكاد فال ،نوازل من وحيدث ُ   جيد ما

  .إمياء أو ً،    نصا إما العلماء، أقوال
��������� �  بتغري وال مان،الز مبرور تتغري ال ثابتة الشرعية األحكام نإ ����

 ومصاحل مرعية، ِ     وعلل شرعية، أصول على بناء الفتوى تتغري وإمنا األحوال،
  . ورسوله هللا مراد جنسها

��������� �  واستحسان والتشهي اهلوى حبسب الفتوى تتغري فال عليه بناء ����
 الفتوى، لتغري ً     سببا واألحوال الزمان تغري يكون أن يصلح وال واستقباحهم، العباد
 األحكام، مدارك يف النظر إلعادة ا�تهد يدعو ً     سببا هذا يكون أن يصلح وإمنا
ً      شرعا معتربة ملصلحة عليه غريه ترجح أو ،زواله أو املدرك ضعف من حتقق فإذا
  .الشرعي الدليل علىً        معتمدا الفتوى تغيري أمر يف نظر موهومة غري

��������� �  محلة وهم الناس، من طائفة على مقصور الفتوى تغيري نإ ����
 ،احلق هذا ينازعهم أن ألحد فليس والفتوى، االجتهاد أهل األنبياء، وورثة الشريعة

  .علم بغري اهللا على يقول أن وال
� �

����������� � ��������������  
������ �  ينبغي على املفيت أن يكون على معرفة تامة بأعراف املكان الذي ���

 وأن ،صب املذهيب وأن ينأى عن التع، السيما املسألة موضوع الفتوى،يعيش فيه
 إذ بغري ،ً                                                               يكون عاملا باختالف الفقهاء يف املسألة املطروحة اليت يريد الفتوى فيها
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من مل يعرف اختالف الفقهاء مل يشم رائحة : ً                          ذلك ال يكون أهال للنظر قيل 
   .الفقه

 تنظيم واقع الفتوى حىت ال تتضارب وخباصة يف املسائل العامة ����������
املستفتني إىل ضرورة اخذ الفتوى عمن هو أهل هلا وفق ما  وتوجيه ،واملتكررة

   .شروط وضوابط وضعه الفقهاء من
 ،ٍ                                               جيب تشكيل جلان للفتوى من متخصصني يف كل بلد إسالمي����������

 وال يستقل �ا ،تعرض عليها املسائل اجلديدة) جلنة الفتوى يف النوازل (تسمى 
د وجهات النظر أقرب إىل الوصول ٍ                             ليس لعيب فيه ؛ وإمنا ألن تعد،شخص واحد

   .للصوب
� ������ ينبغي على هيئات الفتوى يف البلدان اإلسالمية التواصل مع �

 ألن هلذه ا�امع دورها الفعال يف ، واالستفادة من فتاويها،ا�امع الفقهية املعتربة
� .هذا ا�ال �

 وقد وعيت فيه إال ، جهد مقل ال جهد مستكثر،وبعد فإن هذا اجلهد
 فسددت منه ما استطعت، وما بقي منه فهو عوار ال يسلم منه ،اخللل بعض

واهللا أسأل أال أكون تكلفت ما ال أحسنه، وأن يوفقين للعلم النافع  عمل البشر،
 وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه .والعمل الصاحل إنه مسيع قريب جميب

   .أمجعني
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  ات س

  

  رقم اآلية  السورة   اآليـة 

َ         فـلوال ﴿ َ       نـفر ََْ ِّ    كل ِ   من ََ    فرقة ُ
     ٍَْ
ْ         منـهم ِ ُ ٌ         طآئفة ِّْ َِ   ١٢٢  التوبة    ﴾َ

               ﴿ قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتـنا ﴾ 
                                                َ ََ َْ َ َُّ ََّ ِ َ َُ ْ
ِ َ َ َ ْ ْ   ٣٢  البقرة َ

       ﴿ اليـوم أكملت لكم دينكم
                                 ْ ْ َُ ُ َْ
ِ َ ُ ْ َ َ ْ   ٣  املائدة  ﴾.. َْ

     ﴿ فإن تـنازعتم يف شيء فـرد
                                    َُُّ ٍَ
ْ َ ِ ْ ُْ َ ََ ْ َِّ                 وه إىل الله ﴾ِ َ ِ   ٥٩  النساء  ُ

ِِْ                                                                ﴿ ومتـعوهن على الموسع قدره وعلى المقرت ﴾  َُ َ ُ ُ َْ َْ ََ َُ َ ِ ِ َّ ُ ُ   ٢٣٦  البقرة   َِّ

  ﴿ إمنا الصدقات للفقراء والمساكني ﴾ 
        

 
                                        ِ ِ

َ َ َْ َ َ ُ ْ
ِ

ُ َ َ َّ   ٦٠  التوبة   ََِّ

َ                                            ﴿ وتـعاونوا على الرب والتـقوى ﴾ ْ َّ َ َ َِِّْ ََ ُ َ   ٢  املائدة  َ

ْ                 ﴿ وآلمرنـهم َُ ََُّ َّ                                  فـليـغيـرن خلق الله ﴾َ َ ْ َ َّ ُ َِّ   ١١٩  النساء ََُ
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  اد س

  الرواي  الحديث

يف سبيل  ُ      اجلهاد: قال ماذا؟ مث: قيل ورسوله، باهللا إميان« 

«   

  هريرة أبو

  مسعود بن اهللا عبد  »الصالة على ميقا�ا  «

ْ     عدل ال فإنه ،بالصوم  عليك«   أمامة أيب  »له ِ

َ      تقطع  ال«   أرطأة بن بسر  .»ِ      الغزو يف األيدي ُ

َ       أفضل؟ العمل ُّ     أي«   هريرة أبو  »..ورسوله باهللا إميان: قال ْ

َ      تقطع  ال«   بسر بن أرطاة  »ِ       الغزو  يف األيدي ُ

ْ      قد«   علمت َ
 
     ُ ْ
ِ
 مل َ

ََ      نظر َِ   ْ           بـعضكم َ ُ ُ ْ َّ    إن ...َ َ        الشيخ ِ ْ  ميلك َّ
      ُ
ِْ ُ         نـفسه َ َ ْ َ 

«  

  عمرو بن العاص

  عبداهللا بن عمر   " إن شدة احلر  ف، إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة«

  عمران بن حصني  »ً                    فإن مل تستطع فقاعدا  قائما فيها  صل«

  عبد اهللا بن عباس   »الغرق ختاف أن إال قائما فيها  صل«

  جابر بن عبد اهللا »ً                     يطرق الرجل أهله ليال " أن  النيب - �ى «

  نت ايب بكر عائشة ب  »احلائض تقضي املناسك كلها إال الطواف بالبيت « 

ع احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت ناصنعي ما يص« 

«  

  عائشة بنت ايب بكر

َ       أختذ أن  اهللا ُ     رسول  فأمرين« ً      أنفا ََِّ   عرفجة بن سعد  »ذهب من َ

  عبداهللا بن مسعود   »اهللا  خلق املغريات للحسن  املتفلجات«
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  واا ادر س
 حممد ،ِ                 اإلسالمي لـالفرفور بالفقه مقارنة راسةد : املعاصر االقتصاد يف أحباث 

 .)١٩٩١( املعرفة دار :  دمشق: نشر، الطبعة األوىل،صاحل اللطيف عبد
 اهللا عبد ألبو ،مياره بشرح الشهري احلكام حتفة شرح يف واإلحكام اإلتقان، 

 .بريوت املعرفة دار طبعة) هـ١٠٧٢: املتوىف (الفاسي، حممد بن أمحد بن حممد
 ابن دار حممود، خليل ،للنعراين ،الشرعية األحكام تغيري يف ظرفال أثر 

  .هـ١٤٢٧ األوىل، الطبعة القاهرة، اجلوزي،
 جامعة باكر، بن أمحد ،لباكريل واألحوال، الزمان بتغري الفتوى تغري قاعدة أثر 

 ٨١٦ ص ،م٢٠١٠ هـ١٤٣١ الرياض، اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام
 عبدالرمحن للشيخ ،اإلسالمي الفقه يف وسلطانه املناط بتحقيق االجتهاد 

   .م٢٠٠٥،هـ١٤٢٦ سنة البيضاء بالدار الثقايف الرتاث مركز طبعة ،زايدي
 الشنقيطي، املختار حممد بن حممد عليها، املرتتبة واآلثار الطبية اجلراحة أحكام 

  م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الثانية، الطبعة جدة، الصحابة، مكتبة
 منصور، خالد  حممد.د اإلسالمي، الفقه يف بالنساء علقةاملت الطبية األحكام 

  م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩ األوىل، الطبعة األردن، -  والتوزيع للنشر النفائس دار
 للقرايف،،واإلمام القاضي وتصرفات األحكام عن الفتاوى متييز يف اإلحكام  

 البشائر دار غدة، أبو عبدالفتاح: حتقيق ،)هـ٦٨٤: املتوىف(إدريس بن أمحد
  هـ١٤١٦ بريوت، الثانية، الطبعة اإلسالمية،

 هـ٦٨٣: املتوىف(حممود  بن اهللا عبد للبلدحي، املختار، لتعليل االختيار(، 
 م١٩٣٧ - هـ١٣٥٦ القاهرة، -  احلليب مطبعة

 املصرية اجلامعات دار فهمي، حممود لزيدان، العلمي، واملنهج االستقراء  - 
 م١٩٧٧ مصر،

 حممد بن حممد الكرم أيب بن علي ،احلسن أبو ،بةالصحا معرفة يف الغابة أسد 
 حتقيق ،)هـ٦٣٠: املتوىف (االثري بابن املعروف ،الواحد عبد بن الكرمي عبد بن
 دار : نشر األوىل: الطبعة ،املوجود عبد أمحد عادل ،معوض حممد علي: 

 .م ١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ العلمية الكتب
 العسقالين حجر بن علي بن أمحد الفضل اليب : الصحابة متييز يف اإلصابة، 

   .األزهرية الكليات مكتب ،األوىل الطبعة ،املزيين طه: د حتقيق
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 مطبعة ،رياض حممد للدكتور ،املالكي املذهب يف والقضاء الفتوى أصول 
  .م١٩٩٦ ،هـ١٤١٦ سنة اجلديدة النجاح

 أصول      ُ ِ       الفقه ُ ُ      يسع ال الذي ِ َ ِ         الفقيه َ ِ ُ       جهله َ َ  ارد نامي، بن عياض للسلمي، ،َ
 -  هـ ١٤٢٦ األوىل، الطبعة السعودية، العربية اململكة -  الرياض ،التدمرية
  م ٢٠٠٥

 املتوىف(بكر أيب بن حممد القيم، البن ،العاملني رب عن املوقعني إعالم :
 ،يريوت – العلمية الكتب دار إبراهيم، السالم عبد حممد: حتقيق ،)هـ٧٥١
 م ١٩٩١ -  هـ١٤١١ األوىل، الطبعة

 والسنة القرآن يف العلمي لإلعجاز العاملية اهليئة عن الصادرة علميال اإلعجاز، 
 .والثالثون الثالث العدد

 املتوىف(بكر أيب بن حممد القيم، البن ،الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة :
 اململكة ،الرياض املعارف، مكتبة ،الفقي حامد  حممد:حتقيق  ،)هـ٧٥١
  .السعودية العربية

 جممع جملة ،البار، علي حممد ،ميتا أو حيا آخر إنسان عضوب اإلنسان انتفاع 
  . )٥٧- ٣١ : ص (،) ٤ : عدد (اإلسالمي، الفقه

 عامل ،)هـ٦٨٤: املتوىف(إدريس  بن أمحد للقرايف، الفروق، أنواء يف الربوق أنوار 
  .الكتب

 بن قاسم ، للقونوي،الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس 
 ،العلمية الكتب دار مراد، حسن حيىي: حتقيق ،)هـ٩٧٨:  املتوىف( اهللا عبد

 هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤
 املتوىف(العزيز عبد بن فيصل ملبارك، ،األوطار نيل خمتصر األحبار بستان :

 - هـ١٤١٩ األوىل، الطبعة الرياض، والتوزيع، للنشر إشبيليا دار ،)هـ١٣٧٦
 م١٩٩٨

 توفيق حممد : للبوطي ،شرعيتها لىع املبيع ضوابط وأثر الشائعة البيوع 
 .)١٩٩٨،١٤١٨(الفكر دار : دمشق ،األوىل الطبعة ،رمضان

 ه ٨٩٧:  املتوىف(يوسف  بن حممد للعبدري، ،خليل ملختصر واإلكليل التاج
  م١٩٩٤ هـ١٤١٦ األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،)ـ
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 الكتاب تفسري من يداجلد العقل وتنوير السديد املعىن حترير(  التحرير والتنوير 
 الدار ،)هـ١٣٩٣ : املتوىف(حممد بن الطاهر حممد عاشور، البن ،)ا�يد

  هـ١٩٨٤ تونس، -  للنشر التونسية
 - بريوت اإلسالمي، املكتب: نشر ،الثالثة: الطبعة ،الشاويش زهري: حتقيق 

  )م١٩٩١ / هـ١٤١٢(عمان - دمشق
 وصححه ضبطه ،)ـه٨١٦: املتوىف(حممد بن علي  للجرجاين،،التعريفات 

 الطبعة لبنان،- بريوت العلمية الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء من مجاعة
 م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ األوىل

 تعاىل اهللا رمحه ـ زيد أبو بكر للشيخ والكتاب، الفكر على وأثره التعامل. 
  
 الرسالة، مؤسسة  إمساعيل،،لكوكسال اإلسالمية، الشريعة يف األحكام تغري 

 .هـ١٤٢١ وىل،األ الطبعة
 هـ٧٧٤:  املتوىف(عمر  بن إمساعيل كثري، البن العظيم، القرآن تفسري(، 

 الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار سالمة، حممد بن سامي: حتقيق
  م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠

 املتوىف (اهللا عبد بن امللك عبد للجويين، ،الفقه أصول يف التلخيص :
 البشائر دار العمري، أمحد  وبشري،لنبايلا جومل اهللا  عبد:حتقيق  ،)هـ٤٧٨

   .بريوت – اإلسالمية
 العارفني  تاج بن الرؤوف عبد للمناوي، ،التعاريف مهمات على التوقيف

- هـ١٤١٠ األوىل، الطبعة القاهرة،- الكتب عامل ،)هـ١٠٣١: املتوىف(
  م١٩٩٠

 ىف املتو (حممد بن املبارك األثري، البن الرسول، أحاديث يف األصول جامع : 
 -  املالح مطبعة -  احللواين مكتبة ،األرنؤوط القادر عبد : حتقيق ،)هـ ٦٠٦
  م١٩٧٢ هـ، ١٣٩٢ - م١٩٦٩ ،هـ١٣٨٩ األوىل، الطبعة ،البيان دار مكتبة

 جرير بن حممد ،الطربي ،)الطربي تفسري (القرآن آي تأويل عن البيان جامع، 
  والنشر للطباعة هجر دار: نشر ،الرتكي احملسن عبد بن اهللا عبد : حتقيق

 هـ٣١٠: املتوىف (جرير بن حممد للطربي، القرآن، تأويل يف البيان جامع(، 
 - هـ١٤٢٠ األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: حتقيق

   م٢٠٠٠



        
 

 ٣٩٦ 
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ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

 بشار: حتقيق ،)هـ٢٧٩: املتوىف (عيسى بن حممد الكبري، للرتمذي، اجلامع 
  م١٩٩٨ بريوت، -  اإلسالمي الغرب دار معروف، عواد

 املتوىف(احلليم عبد بن أمحد تيمية، البن تيمية، البن املسائل جامع : 
 دار زيد، أبو اهللا عبد بن بكر : إشراف مشس، عزير حممد : حتقيق ،)هـ٧٢٨
  هـ١٤٢٢ األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الفوائد عامل

 وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع 
 ناصر بن زهري  حممد:حتقيق  إمساعيل، بن حممد البخاري، وأيامه، وسننه

 عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار الناصر،
  هـ١٤٢٢ األوىل، الطبعة ،)الباقي

 حتقيق ،)هـ٦٧١: املتوىف(أمحد بن حممد  للقرطيب،،القرآن ألحكام اجلامع :
 الثانية، الطبعة القاهرة، -  املصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم الربدوين أمحد

 م١٩٦٤ -  هـ١٣٨٤
 مبصر احلليب مصطفى ومكتبة مطبعة طبعة ،السبكي الن ،اجلوامع مجع. 
 الكتاب دار ،بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جالل ،للسوطي للفتاوي احلاوي 

  .بريوت العريب
 دار املكتيب الزحيلي،  لوهبة،يثةاحلد االتصال بوسائط العقود إجراء حكم، 

 .)١٤٢٠ (األوىل الطبعة. سوريا ،دمشق
 الراية دار ،)هـ١٤٢٩: املتوىف(اهللا  عبد بن بكر زيد، ألبو التمثيل، حكم 

  هـ١٤١١ األوىل، الطبعة الرياض، والتوزيع، للنشر
 اجلامعة عبيد، أمحد  للكبيسي،،اإلسالمية الشريعة يف السارق يد بقطع احلكم 

 هـ،١٣٩٢ شوال الثاين، العدد اخلامسة، السنة املنورة، املدينة سالمية،اإل
 م١٩٧٢ نوفمرب

 نشر ،الطيار حممد بن اهللا عبد ،اإلسالمي الفقه يف والعيب ا�لس خيار 
 .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 بريوت – الغرب دار طبعة ،حممد حجي: حتقيق ،للقرايف ،الذخرية.  
 دار ،عمر بن أمني حملمد ،األبصار تنوير شرح املختار الدار لىع احملتار رد 

    .هـ١٤١٣ ،بريوت ،الفكر



        
 

 ٣٩٧ 
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ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

 األخيار عيون قرة ويليه) عابدين ابن حاشية (املختار الدر على احملتار رد 
 عبد أمحد عادل: حتقيق ،عابدين عمر بن أمني حممد الرافعي، وتقريرات
  .)٢٠٠٣ – ١٤٢٣ (بالكت عامل: نشر ،معوض حممد علي - املوجود

 شاكر أمحد: احملقق ،)٢٠٤:املتويف ( حممد بن ادريس  : لشافعي ل،الرسالة، 
 .الطبعة األوىل) ١٩٤٠ – ١٣٥٨ (احلليب البايب مصطفى:  الناشر

 بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: تاليف ربه إىل املهاجر زاد = التبوكية الرسالة 
 مجيل حممد. د: ـتحقيق ه٧٥١ :املتوىف (اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد
 .جدة – املدين مكتبة: الناشر غازي

 النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو ،املفتني وعمدة الطالبني روضة 
  )هـ٦٧٦: املتوىف(
 الفكر دار ،)هـ١٣٩٤: املتوىف(أمحد  بن حممد زهرة، ألبو التفاسري، زهرة 

  العريب
 عبد لأللباين، وفوائدها، افقهه من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة 

 والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة ،)هـ١٤٢٠:  املتوىف(الدين  ناصر حممد الرمحن
  م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢ -  م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ األوىل، الطبعة الرياض،

 حميي حممد: حتقيق ،)هـ٢٧٥: املتوىف(األشعث  بن سليمان داود، سنن أبو 
 بريوت – يداص العصرية، املكتبة احلميد، عبد الدين

 الطبعة معروف عواد بشار : احملقق عيسى أبو ،)الكبري اجلامع (الرتمذي سنن 
 .م١٩٩٦ (اإلسالمي الغرب دار ،األوىل

 املوجود عبد أمحد عادل: حتقق  ،عمر بن  علي،احلسن  أبو،الدار قطين سنن 
 : الطبعة )٢٠٠١ – ١٤٢٢ (املعرفة دار ونشر طباعة ،معوض حممد علي - 

  .ألوىل
 حتقيق ،)هـ٢٥٥: املتوىف(الرمحن عبد بن اهللا عبد ،للدارمي ،الدارمي ننس :

 العربية اململكة والتوزيع، للنشر املغين دار ،الداراين سليم أسد حسني
  م٢٠٠٠ -  هـ١٤١٢ األوىل، الطبعة السعودية،

 حتقيق ،النسائي شعيب بن أمحد ،)الكربى النسائي سنن (الكربى السنن :
 – ه ١٤٢١ ،الرسالة مؤسسة: نشر األوىل الطبعة ،يبشل املنعم عبد حسن

 .م٢٠٠١



        
 

 ٣٩٨ 
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ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

 الدار مكتبة ،األعضمي ضياء حممد : حتقيق ،للبيهقي ،الكربى السنن- 
   م١٩٨٩- ه١٤١٠ األوىل الطبعة ،املنورة املدينة

 عبد لفؤاد ،اخلاصة اجلنائية العدالة أنظمة تطوير يف ودورها الشرعية السياسة 
 .هـ١٤٢٧ الرياض ،أمحد املنعم

 حممد العيد، دقيق البن النبوية، الصحيحة األحاديث يف النووية األربعني شرح 
 -  هـ١٤٢٤ السادسة، الطبعة الريان، مؤسسة ،)هـ٧٠٢: املتوىف(علي بن

  م٢٠٠٣
 طبعة دار القلم ،أمحد حممد الزرقاء:  للدكتور ،شرح القواعد الفقهية – 

  .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ الطبعة الثانية ،دمشق
 املتوىف(حممد  بن الرمحن عبد قدامة، البن ،املقنع منت الكبري على الشرح :

  رضا رشيد  حممد:عناية  والتوزيع، للنشر العريب الكتاب دار ،)هـ٦٨٢
 املتوىف (محاد بن إمساعيل  للفارايب،،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح :

 ريوت،ب - للماليني العلم دار عطار، الغفور عبد أمحد: حتقيق ،)هـ٣٩٣
 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ الرابعة، الطبعة

 ه١٤١٤ كثري ابن دار ،البخاري أمساعيل بن حممد ،البخاري صحيح.  
 فواد حممد : حتقيق ،النيسابوري القشريي احلجاج بن ملسلم ،مسلم صحيح 

  .بريوت ،العريب الرتاث إحياء دار ،عبدالباقي
  ) ١٩٩٧ – ١٤١٨) ( املعرفة دار : ونشر ،طبعة ،األوىل الطبعة 

 هـ ٤٥٨ :  املتوىف(احلسني  بن حممد يعلى، ألبو ،الفقه أصول يف العدة(، 
 الثانية، الطبعة ،املباركي سري بن علي بن  أمحد:نصه  وخرج عليه وعلق حققه

  م١٩٩٠ -  هـ١٤١٠
 حنيفة أيب األعظم االمام مذهب يف الوجيز اجلامع  أو،البزازية الفتاوى 

 طبعت) ٦٤٢ سنة املتوىف( الستار عبد بن مد حم،الكردري  لإلمام،النعمان
  .اهلندية كتاب الفتاوى هامش على

 دار :نشر ،البلخي الدين نظام برئاسة علماء جلنة : اهلندية الفتاوى 
 ١٣١٠ الثانية، : الطبعة الفكر

 ومعه أدب املفيت ،فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول 
 الطبعة دار املعرفة ، عبداملعطي أمني قلعجي.قيق د حت،البن الصالح،واملستفيت

 .بريوت لبنان



        
 

 ٣٩٩ 

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كليةالثالثاملجلد 
ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

 منصور بن حسن الدين فخر اإلمام ، خان قاضي فتاوي هي ،اخلانيه الفتاوي 
 كتاب هامش على طبعت ، )٥٩٢ سنة املتويف ( الفرغاين األوزجندي

 .اهلندية الفتاوى
 م١٠١٢-  ه١٤٣٣ ،األوىل الطبعة ،يسري حممد للدكتور ،الفتوى. 
 األوىل الطبعة ،القرضاوي يوسف للدكتور ،والتسيب االنضباط بني الفتوى 

 .بالقاهرة الصحوة دار م١٩٨٨ هـ١٤٠٨
 مكتبة ،هـ١٣٩٦ األوىل الطبعة األشقر سليمان حملمد ،اإلفتاء ومناهج الفتيا 

 .الكويت
 الكتب دار ،القاضي حازم الزهراء أبو : حتقيق ،القرايف الدين لشهاب ،الفروق 

  هـ١٤١٨ األوىل الطبعة ،بريوت – العلمية
 على الشروق إدرار: ومعه ، "الفروق أنواء يف الربوق أنوار " املسمى الفروق 

 يف السنية والقواعد الفروق �ذيب: وباحلاشية ،الشاط البن ،الفروق أنواء
 إدريس بن أمحد العباس ألبو ،املكي حسني بن علي حملمد الفقهية، األسرار

 الكتب دار: نشر ،املنصور خليل : حتقيق ،)هـ٦٨٤ ت (القرايف الصنهاجي
 م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ األوىل: الطبعة ،العلمية

 ٢/ ٢٦ (املعاصرة الفقهية النوازل لبعض حبوث التجميلية، اجلراحات فقه، 
  )آليا الشاملة املكتبة برتقيم

 املتوىف(حممد بن الرمحن عبد للجزيري، ،األربعة املذاهب على الفقه :
 -  هـ١٤٢٤ الثانية، الطبعة لبنان، -  بريوت العلمية، الكتب دار ،)هـ١٣٦٠
 م ٢٠٠٣

 بن  عادل:حتقيق  ،)هـ٤٦٣: املتوىف(علي بن أمحد للبغدادي، ،واملتفقه الفقيه 
 هـ١٤٢١ الثانية،: الطبعة السعودية، - اجلوزي ابن دار الغرازي، يوسف

 م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ ،السابعة الطبعة ،للفريوز آبادي احمليط القاموس. 
 ه١٤١٧ الثانية الطبعة ،الثريا دار ،عثيمني ابن للشيخ ،العلم كتاب.  
 حتقيق ،البهويت إدريس بن يونس بن منصور ،اإلقناع منت عن القناع كشاف :

   أمحد إبراهيم
 صادر دار ،)ه ٧١١:  املتوىف(مكرم  بن حممد منظور، ابن ،العرب لسان  - 

 هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة بريوت،
 تيمية ابن مكتبة طبعة ،تيمية ابن للشيخ الفتاوي جمموع.  



        
 

 ٤٠٠ 
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ُ                                        ضوابط تغري الفتوى وتطبيقاته  َ ْ ََ ْ َْ َ َِ ُ ُّ َ 

 حتقيق ،)هـ٣٢١: املتوىف(حممد بن أمحد ،الطحاوي ،العلماء اختالف خمتصر 
 الثانية، الطبعة بريوت، - اإلسالمية البشائر دار أمحد، نذير اهللا  عبد:

 هـ١٤١٧
 ةسن ،الثانية : الطبعة ،الزرقا أمحد مصطفى ،العام الفقهي املدخل 

  .)٢٠٠٤ – ١٤٢٥:(النشر
 هـ٤٠٥: املتوىف(اهللا عبد بن حممد للحاكم، ،الصحيحني على املستدرك(، 

 الطبعة بريوت، -  العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: حتقيق 
 م١٩٩٠ - هـ١٤١١ األوىل،

 مصر، طبعة مؤسسة قرطبة،مسند اإلمام أمحد . 
 اهللا رسول إىل دلالع عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند ، 

 عبد فؤاد  حممد:حتقيق  ،)هـ٢٦١: املتوىف(احلجاج  بن ملسلم ،للنيسابوري
 . بريوت – العريب الرتاث إحياء دار الباقي،

 والشرح الغاية الزوائد وجتريد املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب، 
 كتبامل: نشر ،األوىل الطبعة ،الشطي حسن -  الرحيباين السيوطي مصطفى

 .)١٩٦١ – ١٣٨١ (اإلسالمي،
 هـ٥١٠: املتوىف(مسعود بن احلسني ،للبغوي ،القرآن تفسري يف التنزيل معامل(، 

 سليمان -  ضمريية مجعة عثمان -  النمر اهللا عبد حممد أحاديثه وخرج حققه
 م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ الرابعة، الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار احلرش، مسلم

 احملقق ،)هـ٣١١: املتوىف(السري بن إبراهيم  للزجاج،،هوإعراب القرآن معاين :
 - هـ١٤٠٨ األوىل الطبعة بريوت، -  الكتب عامل شليب، عبده اجلليل عبد

  م١٩٨٨
 املوصل– طبعة مكتبة الزهراء ، حتقيق أمحد السلفي،للطرباين ،الكبري املعجم ، 

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٤ ،الثانية الطبعة
 النفائس دار صادق، حامد قنييب، رواس، مدحم لقلعجي، ،الفقهاء لغة معجم 

  م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة
 مطبعة ،القاهرة ،هارون السالم عبد قيقحت ،فارس بنال ،اللغة مقاييس معجم 

  .١٣٤٩ سنة وىلاأل بعةطال ،احلليب
 عبد: ققاحمل ،)هـ٣٩٥: املتوىف(فارس بن أمحد للرازي،،اللغة مقاييس معجم 

 م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، حممد السالم
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 أيب الدين عالء ،األحكام من املتخاصمني بني يرتدد فيما احلكام معني 
  .الفكر دار ،الطرابلسي خليل بن علي احلسني

 هـ١٤٠٥ األوىل الطبعة ،بريوت _ الفكر دار طبعة ،قدامة البن ،املغين. 
 حممد : حتقيق ،الشربيين للخطيب ،املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين 

  عيتاين خليل
 داوودي عدنان صفوان : حتقيق ،األصفهاين للراغب ،القرآن ألفاظ مفردات 

.م٢٠٠٩ – ه ١٤٣٠ الشامية الدار -  القلم دار : نشر : الرابعة الطبعة
    

 نع مصورة فائق تيسري حتقيق ،الزركشي �ادر بن حممد ،القواعد يف املنثور 
 .ه١٤٠٢ ،األوىل الطبعة

 األشقر عمر أسامة : للدكتور ،اجلوزية قيم ابن اإلمام عند اإلفتاء منهج، 
 .األردن ،ّ     عمان ،النفائس دار م ٢٠٠٤ ،هـ ١٤٢٣ ،األوىل الطبعة

 بن مشهور : حتقيق ،)هـ٧٩٠: املتوىف(موسى بن إبراهيم للشاطيب، ،املوافقات 
 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ عفان، ابن دار سلمان، آل حسن

 االردن – املعارف دار العلماء، من �موعة احلديثة، الطبية املوسوعة. 
 الكتب عامل دار ،)٢٠٠٣ – ١٤٢٣ (الباز مصطفى نزار: نشر 

 املتوىف(اهللا عبد بن امللك عبد للجويين، ،املذهب دراية يف املطلب �اية  :
 املنهاج، دار ّ       الديب، حممود العظيم  عبد:فهارسه  وصنع حققه ،)ه ـ٤٧٨
  م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ األوىل، الطبعة

 املتوىف(حممد بن املبارك األثري، البن واألثر، احلديث غريب يف النهاية :
 العلمية املكتبة ،الطناحي حممد حممود -  الزاوى أمحد طاهر: حتقيق ،)هـ٦٠٦

  م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ بريوت، - 
 الواضح 

       ِ
 أصول يف َ

     ِ
 :حتقيق  ،)هـ٥١٣: املتوىف(عقيل بن علي عقيل، ابن ِ       الفقه، ُ

املحسن َ    عبد بن اهللا َ    عبد
 

     
ُ

 والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الرتكي، 
 م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ األوىل، الطبعة لبنان، -  بريوت

 الرسالة، مؤسسة صدقي، حممد  للغزي،،الكلية الفقه قواعد إيضاح يف الوجيز 
 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ الرابعة، الطبعة لبنان، -  بريوت
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  ات س
  ا  اع

  ٣٤٣  املقدمة 

  ٣٤٤  أمهية املوضوع

  ٣٤٧  التمهيد

  ٣٤٨  .تعريف الفتوى:  املطلب األول

  ٣٥٣  .الفتوى أنواع تغري:  املطلب الثاين

  ٣٥٦  يف ثبات األحكام وتغريها:  األول املبحث

  ٣٥٧  راد بتغري األحكامامل:  املطلب األول

الفرق بني مصطلح تغري الفتوى ومصطلح تغري : اين املطلب الث

  األحكام

٣٥٩  

  ٣٦١  املستند الشرعي لتغيري الفتوى: املبحث الثاين 

  ٣٦٤  ؟ من الذي يتوىل تغيري الفتوى: املبحث الثالث 

  ٣٦٧  ؟  تغيري الفتوىضوابط: املبحث الرابع 

  ٣٧٨ .تطبيقات تغري الفتوى يف الفقه اإلسالمي: املبحث اخلامس 

  ٣٨٩  اخلامتة 

  ٣٩١  اآليات فهرس

  ٣٩٢  األحاديث فهرس

  ٣٩٣ املصادر واملراجع فهرس

  ٤٠٣  املوضوعات فهرس

 


