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مة ّ  املقـد

ِ النبيني وإمام املرسلني نبينا حممـد وعـىل    ُ عىل خاتم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم

 :عىل هنجه إىل يوم الدين أما بعد آله وصحبه، ومن اهتدى هبداه، وسار

عامً عظيمة عىل عباد  ِ ِ الكتـاب فإن هللا تعاىل ن َ إنـزال ّ من أعظمهـا نعمـة ؛ لكن ُّ د ُ ُّ وال حت ه ال تُعد

ُ النـاس، واسـتنارت  ِهـذين املصـدرين صـلَحت أحـوال ِ الرسول األمـني، فب املبني وإرسال

ُ هذين املصـدرين أهنـام  ِّ ما يميز ُ بنور الوحي، ومن أهم هم، وأرشقت األرض ُ ُم وفهوم عقوهل

 َ ٍ وال مكان؛ بل مها ح ِ بوقت ان َّ د ُ ، باقيان مـا بقـي عـىل األرض ال حي ِ ِ واملكان امن عىل الزمان َ ك

 ِ ، لـذا فقـد أودع اهللا فيهـا مـن األصـول ٌ هـا دائمـة ُ ُ اإلسـالمِ خالـدةٌ وأحكام ، فرشـيعة ٌ ار ّ دي

دة عىل امتداد الزمـان واتِّسـاع  ِّ ِ حاجات الناس املتجد ايرة َ ِ ما جيعلها قادرةً عىل مس واألحكام

ِ احلياة ِ وسائل ر ّ  .املكان وتطو

  ُ ُ والسنة أصـل ، ومها الكتاب ِ كر ِّ ِ بعد األصلني السابقني يف الذ ِ هذه األصول ِّ وأكرب ل َ ومن أج

َّ الرسول  ِ املنْصوصة، والتي أقر ِ الرشعية غري َ  االجتهاد يف استنباط األحكام َ بـن فيـه معـاذ

ً للعلامء؛ لنظرهم واسـتنباطهم ال  ً فسيحا ٍ ريض اهللا عنه فكان هذا األصل ميدانا ُون جبل ل ْ ـأ َ ي

عاً  ْ س ُ َ فيه و خرون ّ ً وال يد  .جهدا

ربة عىل البحـث،   ُ ٍ ود سه من ممارسة ِ َّ لدار د ُ ِ الرشعي، وكان ال ب ّ بدراسة العلم ّ اهللا عيل وملا من

ٌ يف ذلك مـن شـيخنا الشـيخ الـدكتور  ٌ كريم َّ طلب ه إيل َّ والتنقيب يف بطون الكتب، وملـَّا توج

ّ الزمـان واملكـان دور ا( العريب اإلدرييس بدراسة موضوع  ّ الفتوى بتغـري ، )الجتهاد يف تغري

م َ ض ِ ِ هذا املوضوع الذي هو كالبحر اخل ُ باهللا تعاىل وتوكلت عليه سبحانه يف دراسة  .استعنت

  
  



       

   ٣                                                                            ري الفتوىدور االجتهاد يف تغ   

                                                                                                                                 
ُ البحث إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة عىل النحو التايل هذا وقد   مت ّ  :قس

 

 .مقدمـة وتشتمل عىل أمهية املوضوع ، وسبب دراسته -

 

 :ن وفيه مبحثامعنى االجتهاد والفتوى، : التمهيد  -

 :، وفيه مطلبانمعنى االجتهاد وأنواعه: ل املبحث األو -      

 .معنى االجتهاد: املطلب األول -           

 .أنواع االجتهاد: املطلب الثاين -           

 :معنى الفتوى وصفتها، وفيه مطلبان: بحث الثاين امل -    

 .معنى الفتوى: املطلب األول -      

 .صفة الفتوى: املطلب الثاين -      

 

ّ الفتوى :الفصل األول  -  :ثالثة مباحث  ، وفيهوعالقة اختالف االجتهاد هبا تغري

ّ الزمان واملكانقاعدة تغري: املبحث األول  -        :، وفيه مطلبانوأمهيتها  الفتوى بتغري

ّة القاعدة: املطلب األول -    .أمهي

 .بيان املراد هبذه القاعدة: املطلب الثاين -  

ّ الفتوى: املبحث الثاين  -       ّي إىل تغري  .أسباب اختالف االجتهاد املؤد

ّ الفتوى باختالف االجتهاد: املبحث الثالث  -        .أمثلة تطبيقية لتغري
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 اجلامعي فيهـا،املسائل االجتهادية ودور التكييف الفقهي واالجتهاد  :الفصل الثاين  -

 :ثالثة مباحث  وفيه

 . منهج األئمة يف النظر يف املسائل االجتهادية : املبحث األول  -       

 .دور التكييف الفقهي يف االجتهاد : املبحث الثاين   -       

 .معنى التكييف الفقهي: املطلب األول -               

 .كييف الفقهيضوابط الت: املطلب الثاين  -               

 .، وفيه مطلبانجتهاد اجلامعي ومدى احلاجة إليهاال: املبحث الثالث -      

ته: املطلب األول -   ّ  .تعريف االجتهاد اجلامعي، وأمهي

 . يف العرص احلارض هتمرشوعية االجتهاد اجلامعي، وأمثل: املطلب الثاين  -  

 

 .وتشتمل عىل أهم نتائج البحث: اخلامتة  -

، فام :م أقول ويف اخلتا ّ ُ مقرص ، وعمل ٍ ُ مقل مـن اهللا كان فيه من صـواب وتوفيـق ف هذا جهد

كان فيه من خطأ فام هو إال من نفيس والشـيطان، وأسـأل اهللا  وحده، وهو للفضل أهل، وما

نــا حممــد وعــىل آلــه  ّ ً، وصــىل اهللا عــىل نبي ً وآخــرا ال ّ                      العفــو املســاحمة، واحلمــد هللا أو

 أمجعني ،،،، وصحبه
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  .معنى االجتهاد والفتـوى  :التمهيد  

 :معنى االجتهاد وأنواعه: املبحث األول 

 :معنى االجتهاد: املطلب األول 

َ أصله املشقة وهو : االجتهاد لغةمعنى  ٍ بالفتح أي بلوغ اهد مأخوذ من اجل لغاية يف طلب أمـر

ّ من قولك هدك: معني َ د ج َ  )١(.اجه

 ً ف األصـوليون االجتهـاد بتعريفـات كثـرية مـع اخـتالف : معنى االجتهاد اصطالحا ّ عـر

 َ ْ العبارات فيه وكثري منها ال ي ّ من أنسبها وأقرهبـا إىل الصـواب  )٢(لم من اعرتاض؛س لكن لعل

ف االجريف الشوكاين، فـتعوأسلمها من االعرتاض  ّ الوسـع يف نيـل بذل : تهاد بأنّه ـقد عر

ٍ رشعي عميل  )٣(.بطريق االستنباط حكم

 : رشح التعريف 

س من نفسـ الفقيه بأن يأيت أي الطاقة؛ ))بذل الوسع  (( :قوله ُ ه العجـز عـن بتامم طاقته، وحي

 .مزيد طلب

ٍ رشعي عميل  (( :قوله رج احلكم العلمي االعتقادي، فهـذا ال جمـال  ))نيل حكم ُ هذا القيد خي

 .لالجتهاد فيه

ً، أو حفـظ  ))بطريق االستنباط  (( :قوله  رج نيل األحكام من النصوص ظـاهرا ُ هذا القيد خي

 املسائل عن طريق املفتي، أو كتب العلم، فإن كل ذلك ال يصدق عليه أنه اجتهاد؛ إذ ال بد 

  ـــــــــــ
ـم الوسـيط ، املعجـ٢٧٥، القـاموس املحـيط ص ٣/١٣٤، لسان العرب ٢١٠معجم مقاييس اللغة ص  :انظر )١(

١/١٤٢. 

روضـة  ، ،٢/٣٤٠اإلحكـام لآلمـدي  ،٢/٥١٠املستصـفى للغـزايل : انظر تعريف االجتهاد عند األصـوليني  )٢(

فواتح الرمحوت مـع  ٤/٤٥٨رشح الكوكب املنري  ،٣/٥٧٥رشح خمترص الروضة  ،٣١٩الناظر البن قدامة ص 

، االجتهاد وضـوابطه  ٦٩٣د ص مح، أصول مذهب اإلمام أ٢٤٢، املدخل البن بدران ص ٢/٥٩٨املستصفى 

   .٣٧ص  عند اإلمام الشاطبي للدكتور عامر علوان

 .٢/٢٠٥إرشاد الفحول  )٣(
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 .من االستنباط وبذل اجلهد يف استخراج احلكم الرشعي

ِ فيها نص قاطع من  ّ أن جمال االجتهاد هو األحكام العملية التي مل يأت كتاب فمام سبق يتبني

ٍ وبذل جهد للوصول إىل احلكمأو سنة، فيحتاج الفقيه معها   . إىل استنباط

األسـس الكـربى التـي وهي  )القطعيات ( أما األحكام العلمية التي يسميها بعض العلامء  

عـت أجناسـهم يف  وحدهتميلتقي املسلمون عليها، ويبنون عليها  ّ مهام تنـاءت ديـارهم وتنو

ّة  ّة، فتوحيـد اهللا والشـهادمصادر الدين األصلي تان وأركـان اإلسـالم ومعاقـد وأصوله امللي

اإليامن وركن اإلحسان وأصول الرشيعة وقواعدها الكلية والرضوريات اخلمس التي تدور 

ّات والفضائل واملقدرات، وحجية الكتـاب  عىل املحافظة عليها أحكام الرشيعة، واألخالقي

ّمة، والسنة واإلمجاع؛ هي  الف، وهـي ال يتطرق إليها خالف، وال حيوم حوهلا اختأمور مسل

 .أوعية رحيبة حتوي مجيع الفروع واجلزئيات، وتصب فيها مجيع املستجدات والواقعات

ين املشرتك بني األنبياء    ِّ ّامت بمنزلة الد ليس ألحد اخلروج عليه ألبتة، فهي فـوق وهذه املسل

مستوى اخلالف واجلدل، فكل املسلمني يؤمنون هبا، ويذعنون هلا، ويرجعون إليها، وجتمـع 

ً وعمالً، ملتقني عىل روحبني ق والنزاع   املسلمني علامً واعتقادا ّ  )١(.االجتامع ونبذ التفر

جتهـاد في حـال ورود الـنص فـال مسـاغ لالف األحكام العملية وهي الفروع الفقهية، أما  

عرف عند العلامء بقاعـدة  ُ ، وهو ما ي ٍ ، واملـراد بنفـي )٢()ال اجتهـاد مـع ورود الـنص ( حينئذ

ً؛ أما االجتهـا ً رصحيا د يف فهـم الـنص االجتهاد عند وجود النص ما إذا كان النص صحيحا

وتطبيقه عىل الواقعة إذا كان ظني الداللة فهذا أمر آخر ختتلف األفهـام فيـه،وهو نـوع مـن 

 )٣(.االجتهاد يف النصوص

  ـــــــــــ
ل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد  )١( ّ ف . ٩٠ – ١/٨٩املدخل املفص ّ  .بترص

 .٧٢١اهللا الرتكي ص   انظر تفصيل هذه القاعدة يف كتاب أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبد )٢(

 .املصدر السابق  )٣(
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  :أنواع االجتهاد : املطلب الثاين

ّ االجتهاد نوعان   )١(:ذكر العلامء أن

عىل كل جمتهد، وخاصـة االجتهاد يف فهم النصوص إلمكان تطبيقها، وهذا واجب : األول  

ً أو جممالً  ا ّ ٍ خمتلفة يف تفسريه، أو كان عام  . إذا كان النص حمتمالً لوجوه

ٍ : مثال ذلك   نة ّ نة املدعي فإنه ال ي قبول بي ّ عى عليه للرتجيح بينها وبني بي َّ ٍ من املد نـايف معاكسة

عي واليمني عىل من أنكر  (( قول النبي  ّ نة عىل املد ّ ّ هذا التدبري ال يمنع املـدعي  )٢())البي ألن

نات والقضاء باألقوى ّ اه النص، وإنام هو وسيلة لتمحيص البي ّ  .من اإلثبات الذي منحه إي

ٍ ال نص فيه عـىل حكـم منصـوص عليـه، : الثاين   أي هـو اجتهـاد يف اجتهاد يف قياس حكم

نص ُ عـىل حكمـه لـيحكم عليـه  استنباط العلة من املنصوص عليه لتعديتها للفرع الذي مل ي

لجأ إليه إال بعد أال نجد حكم املسألة املبحوث عنها يف الكتـاب  ُ بحكمها، وهذا ال جيوز أن ي

ّ حمل القياس إنام هو عند عدم النص   .أو السنة أو اإلمجاع؛ ألن

 .هل االجتهاد هو القياس ؟: مسألة -

، وقـد )٣(ن االجتهـاد هـو القيـاسعـىل أ) الرسـالة ( نص اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف كتابه  

لوا ب أكثرهم إىل أن االجتهاد خيتلف عن القيـاس، اختلف األصوليون يف ذلك، فذه ّ وتـأو

 ُ ٍ غـري كالم الشافعي أنه أراد أن كـل واحـد مـن االجتهـاد والقيـاس ي ـل بـه إىل حكـم ّ توص

ُّ من القياس؛ ألنه قد يكـون بـالنظر يف العمومـات : منصوص عليه، قالوا ألن االجتهاد أعم

ق األدلة، فعىل ذلك يكون كل قيـاس ودقائق األلفاظ وسائر طرق األدلة، فالقياس أحد طر

   )٤(.اجتهاد وليس العكس، وهذا هو الراجح واهللا أعلم 
 ـــــــــــ

، الـوجيز يف إيضـاح قواعـد الفقـه للبورنـو ص ٢/١٠١٦الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقـا املدخل  :انظر )١(

 . ٧١٩، أصول مذهب اإلمام أمحد ص ٣٣١

ليمني عـىل البينة عىل املدعي واباب صىل اهللا عليه وسلم كتاب األحكام عن رسول اهللا )  ١٣٤٢( رواه الرتمذي  )٢(

 . املدعى عليه

 . ٤٧٧كتاب الرسالة ص : انظر )٣(

 .سليامن الشعباين/ ، نقالً من بحث الزميل١/١٥١فهد اجلهني . القياس عند اإلمام الشافعي د: انظر)  ٤(
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 :معنى الفتوى وصفتها : املبحث الثاين 

 .معنى الفتوى: املطلب األول  

ُ يف املسـألة : أفتاه يف األمر: قال ابن منظور : معنى الفتوى لغة    أبانه لـه، وأفتـى الرجـل

 .اإلفتاءوفتوى اسم يوضع موضع .. واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء 

تْـوى: ويقال  َ فتيـه إذا أجابـه، واالسـم الف ُ تيـا تبيـني املشـكل مـن أفتاه يف املسألة ي ُ ، والف

ي مـا  ّ قـو ُ َّ وقـوي، فكأنـه ي ث الـذي شـب َ تَى وهو الشاب احلـد َ األحكام، أصله من الف

 ِ ـاً أشـكل ببيانه فيش ّ ً قوي ـا ّ ــتوىتيـا والفــُتوالفُ .... ب ويصري فتي َ مـا أفتـى بـه : وى والف

 : عتل أصالنالفاء والتاء واحلرف املويرى ابن فارس رمحه اهللا أن )١(يه،الفق

ة: أحدمها   ّ د ِ  .يدل عىل طراوة وج

 .يدل عىل تبيني حكم: واآلخر  

ّ حكميف املسألة أفتى الفقيه : يقال   َ عن احلكمإذا بني َ إذا سألت   )٢(.ها، واستفتيت

توى: الراغب األصفهاينقال   َ تيا والف ُ  )٣(اجلواب عام يشكل من األحكام: الف

م نعلم أن االستفتاء يف اللغة يعني السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة، وهـذا  ((   ّ مما تقد

اجلـواب هو اإلفتـاء، السائل يسمى املستفتي، واملسؤول الذي جييب هو املفتي، وقيامه ب

 واإلفتـاء نفسـه وما جييب به هو الفـتوى، فاإلفـتاء يتضمن وجود املســتفتي واملفــتي

 )٤( )) والفتوى

 

   ـــــــــــ
 .)مادة فتا ( ١٤٨-١٤/١٤٧لسان العرب  )١(

ّ ما ذكره ابن فارس أن أصل الفتوى والفتيا التبيني هو األقرب للصواب،  ٨٠٥مقاييس اللغة ص معجم  )٢( ، ولعل

 .واهللا أعلم

 . ٢/٤٨٢مفردات القرآن  )٣(

  . ١٤٠الكريم زيدان ص  عبد أصول الدعوة للدكتور )٤(
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 ً واملعنـى االصـطالحي  ((يقول الدكتور عبـد الكـريم زيـدان : معنى الفتوى اصطالحا

لإلفتاء هو املعنى اللغوي هلذه الكلمة، وما تتضمنه من وجـود مسـتفت ومفـت وإفتـاء 

ٍ واحد هو أن املسألة التي وقع السؤال عن حكمها تعترب من املسـائل  وفتوى؛ ولكن بقيد

 )١( ))الرشعية، وأن حكمها املراد معرفته هو حكم رشعي 

 

  :صفة الفتوى : ملطلب الثاينا  

ٍ للفتوى هي بمثابة الرشوط؛ لكي تكـون    سـليمة وصـادقة ويصـح ذكر أهل العلم صفات

 : فمن ذلكستحساينا فات، بعضها ال بد منه وبعضها تكمييلـالص ، وهذهاالنتفاع هبا

 

 ً ّ عليه هذان األأن تكون الفتوى قائمة عىل كتاب اهللا وسنة رسوله : أوال صالن ، ، وما دل

ّت عليه النصوص واملقاصد الرشـعية فإنـه  ً للكتاب والسنة وما دل أما الرأي فإن كان موافقا

ً فإنـه مـة رشعـا ّ ً للكتاب والسنة، أو قائامً عىل احليـل املحر ً، أما إن كان خمالفا ال  يكون مقبوال

قبل ُ  )٢(.ي

  ً رة األلفاظ لئال تُ : ثانيا ّ حيـرم : قـال ابـن عقيـل  هم عىل وجه باطـلـفأن تكون الفتوى حمر

، ً أيؤكل أو يرشب يف رمضان بعـد الفجـر ؟ : فمن سئل  إطالق الفتيا يف اسم مشرتك إمجاعا

ّ أن يقول  ّ : ال بد ّاين ، ومثله من سئل عن بيع رطل متر برطل متر هل يصح ل أو الث ّ الفجر األو

ّ فال: ؟ فينبغي أن ال يطلق اجلـواب باإلجازة أو املنع ، بل يقول    )٣( .إن تساويا كيالً جاز وإال

 

 

  ـــــــــــ
 .  ١٤٠أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان ص  )١(

 ١٦٨أصول الدعوة ص ، ٦٠ي واملستفتي لإلمام ابن محدان صصفة الفتوى واملفت: انظر  )٢(

 ).مادة فتوى ( املوسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
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 ً ـائل : ثالثا ّ ٍ واضحة فال تكون بألفاظ جمملة ، لئال يقع الس كام حيسن أن تكون الفتوى بألفاظ

ّ وج: يف حرية، كمن سئل عن مسألة يف املواريث ؟ فقال  ّ ، أوتقسم عىل فرائض اهللاّ عز  ل

ّ املستفتي ال يـدري مـا : سئل عن رشاء العرايا بالتّمر ؟ فقال  ّ الغالب أن جيوز برشوطه ، فإن

 )١( .رشوطه

 ً ّـق : رابعا ينبغي أن تكون الفتيا بكالم موجز واضح مستوف ملا حيتاج إليه املسـتفتي ممّـا يتعل

ّ املقام مقام حتديد ، ال مقام وعظ أو تعلـيم أو  بسؤاله ، ويتجنّب اإلطناب فيام ال أثر له ، ألن

 )٢( .تصنيف 

 ً د الفتوى من دليل من الكتاب أو السـنة عىل املفتي أن ي: خامسا ُ أو إمجـاع، وال ذكر ما يعض

لق ُ دةإىل املستفتي  يهاي ّ ّ هذا أدعى للقبول بانرشاح صدر وفهم ملبنى احلكـم ، وذلـك  جمر ، فإن

 )٣( .أدعى إىل الطّاعة واالمتثال

ـة : ال يقول يف الفتيا : سادساً   ّ ـا األمـور االجتهادي ّ ّ قاطع ، أم ّ بنص هذا حكم اهللاّ ورسوله إال

وإذا حارصت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم عـىل حكـم اهللاّ  ((: فيتجنّب فيها ذلك حلديث 

 )٤( ))م عىل حكم اهللاّ ، فإنّك ال تدري أتصيب حـكم اهللاّ فيهم أم ال فال تنـزهل

ً بعسا  ٍ واضـح حسـن إذا كانت الفتوى مكتوبة فاألفضل أن تكون : ا بخط واضـح، ولفـظ

ر أحد عليه، ثم ينظر كلامتو ويقارب سطوره تفهمه العامة، وال يستقبحه اخلاصة، ّ ه؛ لئال يزو

  )٥( .هكتابتاجلواب بعد 

 
  ـــــــــــ

 ).مادة فتوى ( املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(

 .كتاب اجلهاد والسري باب تأمري اإلمام األمراء عىل البعوث)  ١٧٣١( رواه مسلم ) ٤(

 . ٦١صفة الفتوى واملفتي واملستفتي لإلمام ابن محدان ص) ٥(
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ّ الفتوى :الفصل األول   . وعالقة اختالف االجتهاد هبا تغري

ّ : املبحث األول ّ الزمان واملكان وأمهيتهاقاعدة تغري  . الفتوى بتغري

 :القـاعدة أمهية: املطلب األول  

ّ الزمان واملكانإن    ّ الفتوى بتغري ، من أصول السعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالمية جمال تغري

 وهي قاعدة صاغها الفقهاء قديامً وتناوهلا عدد منهم بالرشح والتوضيح، 

  ً ّم فصـالً  )١(وهذه القاعدة قاعدةٌ مهمة جدا ّ  ((: بقولـهعقد هلا اإلمام ابن القي فصـل يف تغـري

ّات والعوائـ هـذا فصـل  (( :ثـم قـال  ))د الفتوى بحسب األمكنة واألزمنة واألحوال والني

ً وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب مـن احلـرج واملشـقة  عظيم النفع جدا

وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصـالح ال تـأيت بـه 

وهي عـدل كلهـا  فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد

ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العـدل إىل اجلـور، وعـن 

الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الرشـيعة 

وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالرشيعة عدل اهللا بني عباده ورمحته بني خلقـه وظلـه يف أرضـه 

ة عليه وعىل صدق رسوله وحكمت ّ  )٢(.)) ه الدال

  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
عرب البعض عن هذه القاعدة بقوله  )١( ُ ل األحكام بتغري الزمان واملكان ( ي ّ وقد كره بعـض العلـامء هـذا التعبـري ) تبد

ّ هو الفتوى به حسب املقتىض الرشعي؛ كام يف سهم املؤلفة قلـوهبم ، وإنام الذي يتغري ّ . ( ألن احلكم ثابت ال يتغري

ل : انظر ّ  ) ١اهلامش  ١/٨٤املدخل املفص

 . ٣/١١وقعني عن رب العاملني إعالم امل )٢(
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  .القاعـدة املراد هبذهبيـان : املطلب الثاين  

نسب  املراد هبذهال بد من بيان    ُ إىل اإلسـالم القاعدة حتى ال يقع لبس يف فهمها، وحتى ال ي

 :الرشيعة تنقسم إىل قسمني أساسينيإن أحكام : قولأما هو من براء ف

لا  ّ ّـات وهي األحكام : ألو التي مصدرها املبـارش نصـوص القـرآن والسـنة النبويـة القطعي

 .الرشيفة

كالواجبات القطعية مثل وجوب الصالة والصوم والزكاة واحلج وبر الوالدين ونحو ذلك،  

وكذلك املنهيات القطعية كاالعتداء عىل النفس واألموال واألعراض وارتكاب الفـواحش 

 .ونحو ذلك ما ظهر منها وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل

وهذا القسم يمتنع بحال أن يتطرق إليه التغيري أو التبديل؛ ألنه ثابت بنص قطعي ال يمكـن 

ّ عن حا ُستدل لذلك بأدلة كثرية، فمن ذلـك أن يتغري   قـول اهللا تعـاىللة واحدة،  ويمكن أن ي

 M~   }  |        {  z�  £  ¢   ¡¤      §  ¦  ¥L )قـال ابـن كثــري  )١

ً : قال قتادة ((: اهللا رمحه ً فيام حكم، يقول صـدقا ً فيام قال وعدال ً يف صدقا يف األخبـار وعـدال

الطلب، فكل ما أخرب به فحق ال مرية فيه وال شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي ال عدل 

  )٢(.))سواه، وكل ما هنى عنه فباطل، فإنه ال ينهى إال عن مفسدة 

قال ابن رجـب رمحـه  )٣())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  (( ومن السنة قوله  

... هذا احلديث أصل عظيم من أصول اإلسالم، وهو كـامليزان لألعـامل يف ظاهرهـا (( :اهللا

ين مـا مل يأذن به ا ِّ   )٤(.)) هللا ورسـوله، فليس من الدين يف يشءفكـل من أحدث يف الد

  ـــــــــــ
 .١١٥رة األنعام آية سو )١(

 . ١٠٥٢تفسري ابن كثري  )٢(

)  ١٧١٨( كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود، ومسـلم )  ٢٦٩٧( رواه البخاري  )٣(

ّ حمدثات األمور  .كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد

 . ١/١٧٦جامع العلوم واحلكم : انظر )٤(
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 .و عىل القياس أو العرف أو العادةية عىل املصلحة أاألحكام االجتهادية املبن: الثاين 

بنى عليه أصل متغري سـووهذا القسم   ُ ٌ يمكن أن يتغري حسب املصلحة ألن األصل الذي ي اء

 .أكان مصلحة أو عادة أم عرفاً 

 :وقد ذكر اإلمام الشاطبي رمحه اهللا أن العادات عىل رضبني  

 الرشعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون  العادات الرشعية التي أقرها الدليل: أحدمها

ن فيها فعالً أو تركاً  ِ ً أو هنى عنها كراهة أو حتريامً أو أذ ً أو ندبا  .الرشع أمر هبا إجيابا

 .هي العوائد اجلارية بني اخللق بام ليس يف نفيه وإثباته دليل رشعي: والرضب الثاين

ً كسائر األمور الرشعية كام قال وا يف سلب العبـد أهليـة الشـهادة، ويف فأما األول فثابت أبدا

، والنهـي عـن الطـواف األمر بإزالة النجاسات وطهارة التأهب للمناجاة وسـرت العـورات

بالبيت عىل العري، وما أشبه ذلك من العوائد اجلارية يف الناس إما حسنة عند الشارع وإمـا 

هلـا، وإن اختلفـت آراء  فال تبـديلفإهنا من مجلة األمور الداخلة حتت أحكام الرشع . قبيحة

 .املكلفني فيها

ً يف العـادة مـن ح منهـا) وهي الرضـب الثـاين ( واملتبدلة   ـبح، مـا يكـون متبـدال ُ ٍ إىل ق ـن ْ س

وبالعكس مثل كشف الرأس فإنه خيتلف بحسب البقاع يف الواقع فهو لذوي املروءات قبيح 

رشـعي خيتلـف بـاختالف ذلـك فـاحلكم ال. يف البالد املرشقية، وغري قبيح يف البالد املغربية

ً يف العدالة، وعند أهل املغرب غري قادح  .فيكون عند أهل املرشق قادحا

فاعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختالف األحكام عند اخـتالف العوائـد : ثم قال رمحه اهللا  

ن الرشع موضوع عـىل أنـه دائـم أبـدي لـو أل ؛فليس يف احلقيقة باختالف يف أصل اخلطاب

ُرض بقاء الدنيا من غري هناية، والتكليف كذلك مل حيتج يف الرشع عـىل مزيـد، وإنـام معنـى  ف

االختالف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل رشعي حيكم بـه عليهـا كـام يف 

البلوغ فإذا بلغ وقع عليـه البلوغ مثالً، فإن اخلطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل 

 ليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده فسقوط التك. التكليف



       

   ١٤                                                                            ري الفتوىدور االجتهاد يف تغ   

                                                                                                                                 
 )١( .ليس باختالف يف اخلطاب، وإنام وقع االختالف يف العوائد والشواهد 

إن األحكام التي تتغري بتغري األزمان هـي األحكـام  ((وجاء يف رشح جملة األحكام العدلية  

املستندة عىل العرف والعادة؛ ألنه بتغري األزمان تتغري احتياجـات النـاس، وبنـاء عـىل هـذا 

العادة تتغري األحكام، بخـالف األحكـام العرف والعادة وبتغري العرف و التغري يتبدل أيضاً 

َ املستندة عىل األدلة الرشعية التي مل تُ   .عىل العرف والعادة فإهنا ال تتغري  بن

 .القتلجزاء القاتل العمد : مثال ذلك

ان، أما الـذي ـادة ال يتغري بتغري األزمـذا احلكم الرشعي الذي مل يستند عىل العرف والعـفه

 )٢()) رف والعادةـاألحكام ، فإنام هي املبنية عىل الع يتغري بتغري األزمان من

ٌ عن كل عيب ونقص وتبديل، وأن القاعدة املذكورة من وهب هة ّ ً أن الرشيعة منز ذا يظهر جليا

 .ومكانحماسن الرشيعة ومالءمتها لكل زمان 

 

ّـر  اختالف االجتهاد املؤدي إىل أسباب :الثايناملبحث   :الفتـوىتغي

 :املقصود باختالف االجتهاد: متهيد - 

ـأن نعرف املقصـود بـاختالف االجتهـاد؛  قبل ذكر أسباب اختالف االجتهاد جيدر  ِّ ُ يوض  ح

ل استنباط املجتهـد : نعني هنا باختالف االجتهاد  ((: بقوله الدكتور حممد املرعشيلذلك  ّ تبد

ِّ احلكم الرشعي، وهذا ما يؤدي إىل فتوى جديدة تتناسب مع املتغـريات،  ٍ تُغري ة ّ ل ِ ع ِ ّ ظنّه ل بتغري

 )٣(.)) لفتيا أي تبدل األحكام باالجتهاد الثاينوهو املقصود بأثر تغري االجتهاد يف ا

 ـــــــــــ 
 .بترصف يسري . ١٩٩، ١٩٨، ٢/١٩٧انظر املوافقات يف أصول األحكام  )١(

 . ٣٩درر احلكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر املادة رقم  )٢(

ه وأثر ذلك يف الفتيا ص  )٣( ّ  .١١٣اختالف االجتهاد وتغري
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ه سواء أكان عىل مستوى املجتهد الواحد بأن يتغري اجتهاده الثـاين  ّ واختالف االجتهاد وتغري

اجتهاده األول، أم كـان عـىل مسـتوى املجتهـدين بـأن ختتلـف اجتهـاداهتم يف املسـألة  عن

 .الواحدة؛ كل ذلك من رمحة اهللا تعاىل بعباده

قد يظن بعض املتومهني ممـن ال علـم عنـدهم وال  ((: يقول األستاذ مصطفى الزرقا رمحه اهللا

نون لو مل يكـن إال مـذهب بصرية أن اختالف االجتهادات يف الفقه اإلسالمي نقيصة، ويتم

واحد، وقد يذهبون إىل أبعد من هذا يف أوهـامهم فـريون أن اخـتالف املـذاهب قـد يـوهم 

ً يف املصدر الترشيعي ً هلذا الوهم الفاسد نقول.تناقضا إن االختالف املذهبي الشـائن : ودفعا

ئـد؛ وأمـا املستكره الذي ليس لـه يف األمـة إال سـيئات اآلثـار إنـام هـو االخـتالف يف العقا

االختالف الفقهي يف األحكام العملية املدنية فهو من املفاخر والذخائر؛ ألنه ثروة ترشـيعية 

 ّ  )١()) اتسعت كانت أروع وأنفع وأنجع كلام

 

 :، فمن ذلكسباب املؤثرة يف اختالف االجتهادبعد ذلك يمكن أن نذكر األ

رف والعادة: أوالً  ُ هو مـا اسـتقرت النفـوس عليـه بشـهادة العقـول، وتلقتـه : والعرف: الع

لعادة وهي ما استمر النـاس عليـه عـىل حكـم العقـول الطبائع بالقبول، وهو حجة، وكذا ا

 )٢(.وعادوا إليه مرة بعد أخرى

إن إجراء األحكام التـي مـدركها العوائـد مـع تغـري تلـك  ((: رمحه اهللايقول اإلمام القرايف 

العوائد ، خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين ، بل كل ما هـو يف الرشـيعة يتبـع العوائـد يتغـري 

 رى أهنم ملا جعلوا أنأال ت :قالثم .. احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة 

ً محلنـا  ً معينـا املعامالت إذا أطلق فيها الثمن حيمل عىل غالب النقود، فإذا كانت العادة نقـدا

نا ما انتقلت العادة إليه، وألغينا األول النتقال َّ  اإلطالق عليه، فإذا انتقلت العادة إىل غريه عي

 ـــــــــــ
 .١/٢٦٩املدخل الفقهي  )١(

 . ١٥٢ التعريفات للجرجاين ص )٢(
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بل وال يشرتط تغيري العادة، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إىل : إىل أن يقول... العادة عنه

بلد آخر عوائدهم عىل خالف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحـد مـن بلـد 

ب مـا عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ مل نفته إال بعادته دون عادة بلدنا ، ومـن هـذا البـا

قـول الـزوج ؛ أن القـول بعد الدخولقبض الصداق إذا تنازع الزوجان يف : روي عن مالك

 .مع أن األصل عدم القبض

خل بامرأتـه حتـى تقـبض هذه كانت عادهتم باملدينة أن الرجل ال يد: القايض إسامعيلقال 

ل اختالف ، فالقول قول املرأة مع يمينها ألجمجيع صداقها، واليوم عاداهتم عىل خالف ذلك

وينبغي أن يعلم أن معنى العادة يف اللفظ أن ينقل إطالق لفظ واستعامله يف معنى ... العوائد

حتى يصري هو املتبادر من ذلك اللفظ عند اإلطالق مع أن اللغة ال تقتضيه ، فهذا هو معنـى 

  العادة يف اللفظ ، وهو احلقيقة العرفية ، وهو املجاز الراجح يف

 ، وكل ماتعارضى قول الفقهاء إن العرف يقدم عىل اللغة عند الاألغلب ، وهو معن

 )١(.)) يأيت من هذه العبارات 

        متفرعـة عـن قاعـدة) زمان واملكـان ـتغري الفتوى بغري الـ( لذلك فإن العلامء جعلوا قاعدة 

مة (  ّ  )٢()العادة حمك

 

 

 

  ـــــــــــ
 .١١٢اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص  )١(

 ،١٨٢، األشباه والنظائر للسـيوطي ص١/٥٠األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي  :القاعدةانظر تفصيل هذه  )٢(

   .٢١٣قواعد الفقه ص  يف إيضاحالوجيز  ،٢/٨٦٧ام املدخل الفقهي الع
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اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه يف مسـائل كثـرية حتـى   :قال ابن عابدين رمحه اهللا

تـرتك احلقيقـة بداللـة : جعلوا ذلك أصالً فقالوا يف األصول يف بـاب مـا تـرتك بـه احلقيقـة

  )٢(.وهذا ما أشار إليه السيوطي )١(االستعامل والعادة،

ً العتبار العرف هي  :وقد اشرتط العلامء رمحهم اهللا رشوطا

 .أو ألصل قطعي يف الرشيعةأن ال يكون يف العرف تعطيل لنص ثابت : الرشط األول

رف املتأخر يف الترصفات السابقة، فـإذا : الرشط الثاين ُ عترب الع ُ ً، وال ي أن يكون العرف مقارنا

طرأ عرف جديد بعد اعتبار العرف السائد عند صـدور الفعـل أو القـول، فـال يعتـرب هـذا 

 .العرف

عارض العرف بترصيح بخالفه، فلو استأجر : الرشط الثالث ُ ً للعمـل أن ال ي شخص أجـريا

من الظهر إىل العرص فقط؛ ليس له أن يلزمه بالعمل من الصباح إىل املساء بحجـة أن عـرف 

 .البلدة هكذا؛ ألن نص االتفاق عىل خالف العرف، فال اعتبار بالعرف

ّـف يف : الرشط الرابع ً؛ أي اسـتمر العمـل بـه مـن غـري ختل ً غالبـا أن يكون العـرف مطّـردا

ً بني أهله يف أكثر احلوادث: تهاحلوادث، ومعنى غلب  )٣(.أن يكون شائعا

 

 :مراعاة املصلحة) من أسباب اختالف االجتهاد (  :ثانياً 

ّـت عليـه  من املعلوم أن الرشيعة جاءت ملراعاة مصالح البرش يف املعاش واملعاد، وهذا مـا دل

ٍ عليه السالم   M  Ã    È      Ç  Æ  Å  Ä النصوص الكثرية فقال تعاىل حكاية عن شعيب

  
  
  ــــــــــ 

 ، ٢/١١٥العرف ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين  نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل )١(

 .١٨٢األشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر )٢(

ّ الفتوى ملحمد عمر بازمول ص : انظر )٣(  .٤٩تغري
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ÉÊ  L )١(وقــال تعــاىل  Mc   b  a  `  _  ^d    L )فأحكــام  )٢

كم ومصالح صاحلة ألن تتفرع منها أحكام خمتلفـة الصـور متّحـدة  ِ الرشيعة مشتملة عىل ح

 )٣(.املقاصد

ً لألمر والنهي يف الرشع اإلسـالمي هـي  وهنا ننبه إىل أن املصالح واملفاسد التي تعترب مقياسا

ة صيانة الرضوريات التي املتفقة أو املتنافية مع مقاصد الرشيعة، وإن من أول مقاصد الرشيع

الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، ثم ضامن ما سواها : اخلمسة للحياة البرشية،وهي

 من األمور التي حتتاج إليها احلياة الصاحلة مما دون تلك األركان 

الرضورية يف أمهيتها، وتلك األركـان اخلمسـة قـد اتفقـت الرشـائع اإلهليـة عـىل وجـوب 

 فكل ما يؤيد هذه املقاصد الرشعية ويساعد عىل حتقيقها فهو احرتامها وحفظها، 

وقـد ذكـر أهـل العلـم ضـوابط   )٤(.مصلحة مطلوبة ، وكل ما ينافيها فهـو مفسـدة ممنوعـة

ً هي كام ييل  )٥(:للمصلحة املعتربة رشعا

 .اندراج املصلحة يف مقاصد الرشع: األول

  .عدم معارضة املصلحة للكتاب والسنة: الثاين

 .عدم معارضة املصلحة للقياس الصحيح: الثالث

 . عدم تفويت املصلحة ملصلحة أهم منها: الرابع

  

 ــــــــــــــــــــــ
 .٨٨ود آية سورة ه )١(

 .٨٥سورة األعراف آية  )٢(

، حجـة اهللا ٢٧٣، مقاصد الرشيعة للطاهر بن عاشور ص ٣/٣، إعالم املوقعني ٢/٤املوافقات للشاطبي : انظر )٣(

 .١/٣٧٤البالغة لويل اهللا الدهلوي 

 . ٢٤٤، أصول الفقه للشيخ حممد أيب زهرة ص ١/١٠٢املدخل الفقهي العام : انظر )٤(

ّ الفتـوى ملحمد عمر بازمول ص ضـوابط املصلحة يف ا:انظر )٥(  . ٤٣لشـريعة للبوطي ، نقـالً من كتـاب تغري
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 ً ّ الزمان واملكان واألحوال واألعراف والعوائد: ثالثا  .تغري

احلديث عن هذا السبب يف املبحث األول، وسنورد بإذن اهللا يف املبحث الثالث بعـض  مىض

 .األمثلة التطبيقية لذلك

 

 :االستحسان : رابعاً 

تعريـف أيب  د تعددت تعريفات األصوليني لالستحسان والذي اختاره الشيخ أبـو زهـرةلق

ها رائيف املسألة بمثل ما حكم به يف نظأن يعدل املجتهد عن أن حيكم  :احلسن الكرخي وهو 

 )١(.لوجه أقوى يقتيض العدول عن األول

آه مـا ر ((:  يف األثـر جـاءمـا مـن ذلـك و ،وقد ورد ما يدل عىل االستحسان يف النصـوص

ً فهو عند اهللا حسن   )٢())املسلمون حسنا

ً فمن ذلك  :وقد ذكر الفقهاء لالستحسان أنواعا

كالسلم، واإلجارة وهي عقد عىل املنافع وهي معدومة، ويقاء الصوم :  استحسان باألثر) ١ 

 .يف النسيان

 .كعقد االستصناع : استحسان باإلمجاع) ٢ 

 كطهارة اآلبار واحلياض : استحسان بالرضورة) ٣ 

ً ألهنـا دعـاء : استحسان بالقياس اخلفي) ٤ وأمثلته كثرية، منها الصالة عـىل اجلنـازة ركبانـا

 )٣(.عند األحناففتجوز، وهذا 

 

  ـــــــــــ
 . ٢٣٢أصول الفقه ص  )١(

ً،  ) ٣٤١٨( مام أمحد رواه اإل )٢( روى موقوفاً يروى احلديث مرفوعا ُ  .اهللا بن مسعود عىل عبد وي

ُغا ص : انظر )٣( ، اختالف االجتهاد وتغـريه ص ١٢٥-١٢٣أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ملصطفى الب

فون فيه: قلت. ٣٠٣-٣٠١ َ ال ُ ً، ولعل هذا مما خي  .األحناف توسعوا باالستحسان كثريا
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 .سد الذرائع: خامساً 

الوسيلة املوصلة إىل اليشـء املمنـوع املشـتمل عـىل : بأهنا اصطالحاً  ويمكن تعريف الذرائع

 :وهي أقسام  )١(أو املرشوع املشتمل عىل مصلحة، مفسدة

) ذريعـة(ما ورد النص باعتبارها مؤدية إىل املرشوع، مثاهلا السعي إىل اجلمعة، فإنـه : األول  

 .توصل إىل شهود اجلمعة وهو مرشوع

إىل ) ذريعـة(منوع، مثاهلا اخللوة باألجنبية؛ فإنـه ما ورد النص باعتبارها مؤدية إىل امل: الثاين 

 .الزنا، وهو ممنوع

 )٢(.ذريعة سكت عنها النص، فلم يأمر هبا ومل ينه عنها: الثالث 

 

 .أمثلة تطبيقية لتغري الفتوى باختالف االجتهاد: املبحث الثالث 

ّ يف خامتة هذا الفصل أ ّ ولعيل ّ الفتـوى بسـبب تغـري ذكـر مجلـة مـن األمثلـة التطبيقيـة لتغـري

 .لتوفيقاالجتهاد يف سبق من األسباب، وباهللا تعاىل ا

ّ احلال: املثال األول  :تغري الفتوى بتغري

، فجـاء شـاب كنا عنـد النبـي (( :ريض اهللا عنه قال العاصما رواه عبد اهللا بن عمرو بن  

ِّل وأنا صائم ؟ قال: فقال قب ُ ِّـل وأنـا صـائم ؟ قـال : الـفجاء شيخ فق ،ال: يا رسول اهللا أ قب ُ أ

َ نظر بعضكم إىل بعـض إن  قد علمت اهللا فنظر بعضنا إىل بعض فقال رسول : نعم؟ قال مل

 .يف حكم واحد، وذلك الختالف احلالني  فقد اختلفت فتواه  )٣(.))الشيخ يملك نفسه 

  ـــــــــــ
 .١٨٨تيسري علم أصول الفقه لعبداهللا بن يوسف اجلديع  )١(

 .املصدر نفسه )٢(
وإســناده ضــعيف لضــعف ابــن هليعــة؛ وأورده اهليثمــي يف املجمــع )  ٧٠٥٤( و )  ٦٧٣٧( رواه اإلمــام أمحــد  )٣(

وللحـديث أصـل . اين يف الكبري، وفيه ابن هليعة، وحديثه حسـن، وفيـه كـالم رواه أمحد والطرب: وقال ٣/١٦٦

مسند اإلمام أمحد بتحقيق الـدكتور عبـد اهللا : انظر)  (  ٣٧٢( و )  ١٣٨( صحيح عن عمر بن اخلطاب يف املسند 

 ). ١١/٣٥٢الرتكي  
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ّ الزمان : املثال الثاين ّ الفتوى بسبب تغري  :تغري

أ  ما ورد يف عهد عثامن ريض ابن اهللا عنه أنه أمر بالتقاط ضالة اإلبل فقد روى مالك يف املوطّ

ُّ  ((: شهاب يقول وال َ لـة تنَــَاتج ال يمسـها  كانت ض َّ اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبالً مؤب

ُعطـي  أحد حتى إذا كان زمان عثامن بن عفان أمر بتعريفهـا ثـم تبـاع فـإذا جـاء صـاحبها أ

  )١(.))ثمنها

رعى الشـجر وتـرد فقد رأى عثامن ريض اهللا عنه أن التقاط ضالة اإلبل أوىل من إرساهلا ت (( 

ً عىل أموال الرعية من أن متتـد إليهـا  ً يف حالة الناس أورث خوفا املاء ألنه رأى يف زمانه تبدال

  )٢(.)) يد اخليانة ، فكانت املصلحة يف أمره بالتقاطها وتعريفها كسائر األموال

 

ّ الفتوى بسبب املصلحة: املثال الثالث    .تغري

ال ضامن عليه عنـد  -هو الذي يعمل لشخص واحد  –ال خالف بني العلامء األجري اخلاص 

ط فإنه يضمن، وأما األجري املشرتك  التلف إال ّ وهو الذي يعمـل للجميـع  –أن يتعدى ويفر

ّاط  ، فريى اجلمهور أنه ال ضامن عليه إال بالتعدي؛ وأما اإلمام مالك فقـد اختلفـت  -كاخلي

نـة عـىل التلـف ّ مـن غـري  فتواه عن اجلمهور ورأى أنه يضمن ولو مل يتعد إال إذا قامـت البي

َضـمن تعدي، وعمدته يف ذلك  املصلحة املرسـلة، ووجـه ذلـك أن األجـري املشـرتك إذا مل ي

 )٣(.الستهان باملحافظة عىل أمتعة الناس وأمواهلم

 

ـرف: املثال الرابع ُ ّ الفتوى بسبب الع  .تغري

ً، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول : بيع املعاطاة صورته أن يقول املشرتي  أعطني هبذا الدينار خبزا

  ـــــــــــ
 .كتاب األقضية باب القضاء يف الضوال ٢/٧٥٩املوطأ  )١(

 .٣٦٢يعة اإلسالمية للدكتور يعقوب الباحسني ص رفع احلرج يف الرش )٢(

  .٢/٢٣٢بداية املجتهد البن رشد : انظر )٣(
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 فصيغة اإلجياب والقبول غري تامة يف هذه الصورة. خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه: البائع

، أما اجلمهور فقد اختلفـت لذلك قال الشافعي بعدم صحة هذا البيع إال باإلجياب والقبول

 ك، وقالوا بجواز هذا النوع من البيع وحجتهم يف ذلك أن فتواهم يف ذل

جـع إليـه يف القـبض  ُ اهللا أحل البيع ، ومل يبني كيفيته ، فوجب الرجوع فيه إىل العرف ، كـام ر

 )١(.واإلحراز والتفرق ، واملسلمون يف أسواقهم وبياعاهتم عىل ذلك

  

ّ الفتوى بسبب االستحسان: املثال اخلامس  .تغري

ّبـت عنـد إر ادة ذبحهـا لو اشرتى شخص أضحية سليمة من العيوب التي ال جتزئ، ثـم تعي

 )٢( كــأن تضــطرب فتنكرســ رجلهــا، أو أصــابت شــفرته عينهــا فــذهبت، فــذهب املالكيــة

ّبت قبل  )٤(واحلنابلة )٣(والشافعية يـة الذبح والعربة به، وأمـا احلنفإىل عدم اإلجزاء لكوهنا تعي

فاختلفت فتواهم يف ذلـك، وقـالوا بـإجزاء األضـحية عـىل هـذه احلـال واحلجـة يف ذلـك 

م أضحية ليذبحها فاضطربت يف املكان الذي يـذبحها  (( :قال الكاسايناالستحسان  ّ ولو قد

فيه فانكرست رجلها، ثم ذبحها عىل مكاهنا أجزأه، وكذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت 

ووجه االستحسان أن هذا مما ال يمكن االحـرتاز عنـه ألن الشـاة : ال ثم ق.. عينها فذهبت 

 )٥(.)) تضطرب فتلحقها العيوب من اضطراهبا

 

  ـــــــــــ
 .٤/٢٢٩، مواهب اجلليل ملحمد املغريب  ٨-٦/٧املغني البن قدامة : انظر )١(

 .٣/٢٥٣التاج واإلكليل ملخترص خليل للعبدري : انظر )٢(

وجبهـا يف ذمتـه عـن ، قالوا بعدم اإلجـزاء إذا أ١٥/١٠٩احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي للاموردي : انظر )٣(

 .نذر

 .٤/٩٨اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي : انظر )٤(

 .٥/٧٦بدائع الصنائع : انظر )٥(
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ّ الفتوى بسبب سد الذريعـة: املثال السادس  .تغري

ً يف بيوع الذرائع الربوية وذكر فيه بعض    عقد اإلمام ابن رشد املالكي رمحه اهللا بابا

ً ما بامئة دينار إىل أجل  ((: ذريعة الربا، فمن ذلك قالالصور التي متنع بسبب سد  لو باع شيئا

ً أو إىل أجـل أبعـد مـن  ثم ندم املشرتي وسأل اإلقالة عىل أن يعطي البائع عرشة مثاقيل نقدا

مستأنف، وأما مالك فقـد جيوز ألنه رشاء : األجل الذي وجبت فيه املائة، فهنا قال الشافعي

ال جيوز ، ووجه ذلك أنه ذريعة إىل قصد بيع الـذهب بالـذهب  :اختلفت الفتوى عنده وقال

ض بذهب َ ر َ  )١(.)) إىل أجل، وإىل بيع ذهب وع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ
 . ٢/١٤١بداية املجتهد  )١(
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 .املسائل االجتهادية ودور التكييف الفقهي واالجتهاد اجلامعي فيها :الفصل الثاين

 .منهج األئمة يف النظر يف املسائل االجتهادية: املبحث األول

 ً من الصحابة األجالّء عليهم رضوان اهللا ومن بعـدهم عـىل  لقد سار السلف الصالح ابتداء

منهج عام واضح جيل يف التعامل مع املسائل االجتهادية يف كل نازلة مل يـرد فيهـا نـص مـن 

بنى عليها األحكام، وهذا املنهج هو  الرشع، وذلك بالتدرج من خالل األصول الثابتة التي تُ

ه رسول اهللا  ّ ّ بعث معاذاً  الذي أقر ض لـك : ( إىل اليمن وسـأله  لـام َ ـر َ كيـف تقيضـ إذا ع

قـال فبسـنة رسـول اهللا  ))فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟  ((: قال. أقيض بكتاب اهللا: قال) قضاء ؟ 

 .أجتهد رأيي وال آلو، فرضـب رسـول اهللا : قال ))فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا ؟  ((: قال

 الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يريض رسـول احلمد هللا ((: صىل اهللا عليه وسلم صدره وقال

 )١(.)) اهللا

 )٢( :كن تلخيص منهج األئمة يف النظر يف املسائل االجتهادية من خالل النقاط التاليةويم 

ـة، فهـذا أدعـى إىل صـحة النتـائج، وأقـرب طريـق : أوالً    ّ اختيار األدلـة الصـحيحة القوي

 .للوصول إليها

أن ينظر املجتهد يف الكتاب والسنة املتواترة ومها عىل رتبة واحدة ألن كل واحد مـنهام : ثانياً  

 .دليل قطعي

ٌ ال يقبل النسخ وال التأويلأن ينظر املجتهد بعد ذلك إىل اإل: ثالثاً   ٌ قاطع  .مجاع، فإنه دليل

د : رابعاً   ّ ً يبـني دالئـل الـنص وتفسـرياته ومفهوماتـه بتجـر حتليل تلك األدلة حتليالً علميـا

ّ وموضوعية ك  .املة دون حجر أو تضييق أو ختري

  ـــــــــــ
وتداوله عند علامء الفقه واألصول ، وهذا احلديث رغم شهرته )  ١٣٢٧( ، والرتمذي )  ٣٥٩٢( رواه أبو داود  )١(

ّ باإلرسال كام قال ذلك البخاري والدارقطني، وذهب بعض العلامء إىل تصحيحه لتلقي أئمـة الفقـه  إال أنه معل

 . ٤/١٨٣تلخيص احلبري : انظر. وهذا القدر مغن عن جمرد الرواية : واالجتهاد له بالقبول، قالوا 

 .٢٧٨-٢٧٧املعارصة ص منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية  )٢(
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ٍ أو سـنة : خامساً  َ كتـاب ٌ عمـوم ٌ خـاص َ خـرب أن ينظر املجتهد يف أخبار اآلحاد، فإن عارض

، ويعترب النسخ  ّ ّد واملجمل عىل املبني فالراجح أنه خيصصهام؛ كام ينظر يف محل املطلق عىل املقي

 .إذا علم التاريخ للوصول إىل مجع مناسب حال التعارض بني األدلة

ينظر بعد ذلك يف قياس النصوص حيث ال يلجأ إىل القياس أو غريه من األدلـة أن : اً سادس 

إال عند فقدان النص من الكتاب والسنة، وأن يعترب القواعد األصولية املستنبطة من مفهـوم 

 .النص وداللته

 . استنباط األحكام الرشعية ومعرفة احلق منها: سابعاً  

ً سار األئم  ة األربعـة رمحهـم اهللا يف النظـر واالسـتنباط؛ إال أن هنـاك وعىل هذا النسق أيضا

ُ  ،ألدلة واعتبار بعض القواعدبعض االختالف يف تقديم بعض ا ّ أ  مجل مناهج األئمةولعيل

 :)١(األربعة وأصول مذاهبهم باعتبارها مناهج متبوعة فيام ييل  

 

 )هـ  ١٥٠ت ( اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا : أوالً  

ثر عن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا مقولته التي توضح أصول مذهبه حي ُ إين آخذ  ((: ث قالمما أ

الصحاح عنه التـي  واآلثار بكتاب اهللا إذا وجدته، فام مل أجده فيه أخذت بسنة رسول اهللا 

أخـذت بقـول  رسـول اهللا فشت يف أيدي الثقات، فإذا مل أجـد يف كتـاب اهللا وال يف سـنة 

مر أصحابه من شئت، وأدع من شئت، ثم ال أخرج عن قوهلم إىل قول غريهم، فإذا انتهى األ

ّ أن أجتهــد كــام  إىل إبــراهيم والشــعبي واحلســن وابــن ســريين وســعيد بــن املســيب فعــيل

 )٢(.))اجتهدوا

 الصحابة من  فهذا يدل عىل أن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهللا كان يعترب الكتاب والسنة وأقوال 

  ـــــــــــ
وما بعدها، خالصة تـاريخ الترشـيع اإلسـالمي  ٣٣١الترشيع والفقه يف اإلسالم للشيخ مناع القطان ص : انظر )١(

 .ما بعدها، أصول مذهب اإلمام أمحدو ١/١٤٩بعدها، املدخل املفصل  وما ٨٣لعبد الوهاب خالّف ص 

  .١/١٤٣االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد الرب  )٢(
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أصول مذهبه، وال حييد عن ذلك؛ إال أنه يف حال عدم توفر يشء من ذلك فإنه اعتـرب بعـض 

 :األصول التي حيتاجها الفقيه يف االستنباط وهي كام ييل

 توسع يف القياس وبرع فيه، وكذا أصحابه حتى اتسعت بذلك املسائل الفقهية) ١ 

لـون   ِ عم ُ ً، وي ً ومسائل، ويلتمسون لكل صورة جوابـا ً، وكانوا يفرتضون صورا وكثرت جدا

فقـه الـرأي  فقـد نشـط) أهـل الـرأي ( أطلق علـيهم  –واهللا أعلم  –فيها آراءهم، وبذلك 

بة لألحكام عىل يد أيب حنيفة وأصحابه ومن كان معهم من والتامس العلل واألوصاف املناس

 .فقهاء العراق

بل لقد بالغ يف األخذ به بعض  ،االستحسان يعترب من أصول األدلة يف مذهب أيب حنيفة) ٢

، إال أن املتـأخرين مـنهم رأوا أن )) إن املجتهد له أن يستحسن بعقله ((: اع املذهب فقالوااتب

 .يل يقابل القياس اجليل الذي تسبق  إليه األفهام االستحسان عبارة عن دل

نسب) ٣  ُ ويقصـدون بـذلك املخـارج مـن إىل فقه أيب حنيفة وأصحابه،  احليل الرشعية مما ي

ما دامت الوسائل مرشوعة، وتـؤدي إىل مقاصـد مرشـوعة  (( :؛ قالوااملضايق بوجه رشعي

بأي صورة مـن الصـور ألهنـم يف حني أن غريهم ال يسوغون احليل . فإن ذلك يكون جائزاً 

 .)) يقولون بسد الذرائع

 

 )هـ  ١٧٩ت ( اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا : ثانياً  

أصـالن اإلمام أيب حنيفة رمحهـام اهللا يف اعتبـار الكتـاب والسـنة ال خيتلف اإلمام مالك عن 

ّز باعتبار بعض األصول كام ي مان من أصول املذهب، إال أن اإلمام مالك متي َّ  :يلمقد

مة عىل خرب الواحـد إذا : عمل أهل املدينة) ١  َّ يعترب اإلمام مالك عمل أهل املدينة حجة مقد

ً له العتقاده أن أهل املدينة أعرف الناس بالتنزيل، وبام كان من    رسول اهللابيان كان خمالفا

ء يف ؛ كام جـا للوحي، وهذه ميزة ليست لغريهم، وعىل ذلك فاحلق ال خيرج عام يذهبون إليه

 .رسالته املشهورة إىل اإلمام الليث بن سعد يف مرص
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العمل باملصلحة املرسلة أساس من األسس التي اعتمد عليها اإلمـام مالـك يف مذهبـه ) ٢ 

، فقـد اعتربهـا حجـة حتـى أنـه يف هد هلا الشارع باعتبار وال إلغاءوهي املصلحة التي مل يش

 .لةبعض األحكام خصص عموم الكتاب باملصلحة املرس

وهي التذرع بفعل جائز إىل عمل غري جائز، واملقصود الذرائع مجع ذريعة، : سد الذرائع ) ٣ 

بالسد احليلولة دوهنا واملنع منها، فهي معتربة يف مذهب اإلمام مالك؛ مثل قوله أليب جعفـر 

ري أنشـدك اهللا يـا أمـ ((: عىل قواعـد إبـراهيم عليـه السـالم املنصور ملا أراد أن يبني الكعبة 

ه، املؤمنني أال جتعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، ال يشـاء أحـد مـنهم  ّ ه إال غـري ّ غـري ُ أن ي

 )١(.)) فتذهب هيبته من قلوب الناس

 

 )هـ  ٢٠٤( اإلمام الشافعي : ثالثاً 

َني لـه ومهــا   ف ّ ّ أصول مذهبـه مـن خـالل أعظـم مـؤل           أما اإلمام الشافعي رمحه اهللا فقـد بني

ً أن يقـ: فقال يف كتاب الرسالة) الرسالة، واألم (  ٍ أبـدا ٍ لــيس ألحـد َّ وال  -ول يف يشء حـل

م  ُ ر َ ُ يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس –ح  )٢(.إال من جهة العلم، وجهة العلم اخلرب

ً : وقال يف كتاب األم يف باب إبطال االستحسان   ال جيوز ملن استأهل أن يكون حاكامً أو مفتيا

أن ال حيكم وال أن يفتي إال من جهة خرب الزم، وذلك الكتاب، ثم السـنة، أو مـا قالـه أهـل 

 )٣(. بعضالعلم ال خيتلفون فيه، أو قياس عىل

أمجع عليـه املسـلمون وهـي األصـول فيتّضح من ذلك أن اإلمام ليس عنده أصول غري ما  

 .األربعة املعروفة الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

 

  ـــــــــــ
  .٤/١٨٨ملذاهب فقهاء األمصار أليب عمر بن عبد الرب االستذكار اجلامع ) ١(
 . ٣٩الرسالة ص ) ٢(

 . ٧/٤٩٢األم ) ٣(
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ّ مذهب الشافعي يف العراق عنه يف مرص  -    :مسألة تغري

ً يسمى تهر عن اإلمام الشافعي اش   صـنفه ، ويراد بـه الكتـاب الـذي )القديم ( أن له مذهبا

وهو جملد ضخم، وكذلك ما أفتى بـه، ويتسـم ) احلجة ( ، واسمه ) هـ  ١٩٥( بالعراق عام 

 .هذا املذهب يف عمومه بموافقته ملذهب اإلمام مالك

ً آخر يسمى  كام  ) هـ  ١٩٩(  صنفه، وأفتى به يف مرص عام، ويراد به ما )اجلديد ( أن له مذهبا

ّف بدله كتابـه )احلجة ( حيث أعاد النظر يف كتابه  الـذي اشـتهر فـيام بعـد ) املبسـوط ( ، فأل

ٍ كثرية) األم ( بكتاب   )١(.وهو يشتمل عىل كتب

ّ اجتهاد اإلمام الشافعي رمحه اهللا فأمهها  :أما األسباب التي كانت وراء تغري

 ً ً ق: أوال ُ أدلـة ل ِّ ويـة أمـام اطالعه عىل أحاديث جديدة مل يسمع هبا قبل دخولـه مرصـ تُشـك

 ىكـان يـراألحاديث التي احتج هبا يف العراق مثل أحاديث توقيت املسح عىل اخلفني، فقد 

أما يف مذهبه اجلديد فقد رجع إىل القـول بالتوقيـت فيمسـح  )٢(رأي مالك يف عدم التوقيت،

ً وليلة، واملسافر ثالثة أيام بلياليها لألحاديث الواردة يف ذلك  )٣(.املقيم يوما

ّ عادات الناس وطرق معيشتهم يف احلياة وأحواهلم بتغري املكان والزمـان، وذلـك : ثانياً  تغري

ل  كام يف صناعة دباغة اجللود مثالً التي ِّ كانت متطورة يف مرص عندما قدم إليها، وكانت تُشك

دعامة اقتصادية مهمة بعكس بالد احلرمني، مما دعى الشافعي إىل القـول يف مذهبـه اجلديـد 

 )٤(.ببيع اجللد املدبوغ

  

  ـــــــــــ
، اخـتالف االجتهـاد ١/٤٨، هتذيب األسامء واللغـات للنـووي ٢/١٢٨٥كشف الظنون حلاجي خليفة : انظر )١(

 .٣٨٣وتغريه ملحمد املرعشيل ص 

وقد روي عن مالك التوقيـت يف املسـح يف رسـالته : ، قال ابن عبد الرب ١/٢٢١لرب االستذكار البن عبد ا: انظر )٢(

 .إىل بعض اخللفاء ، وأنكر ذلك أصحابه 
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ب للنووي  )٣( ّ  .١/٥٤٥املجموع رشح املهذ

ه : انظر )٤( ّ  .٣٨٤اختالف االجتهاد وتغري

 )هـ  ٢٤١ت ( اإلمام أمحد بن حنبل : رابعاً   

ه اهللا جيد أهنا مبنيـة عـىل مخسـة أصـول ال ختتلـف عـن إن الناظر يف فتاوى اإلمام أمحد رمح 

مه من األئمة، فقد كانت أصوله عىل النحو التايل ّ  :أصول من تقد

 النصوص من الكتاب والسنة، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ومل يلتفت إىل ما) ١

توتة حلديث فاطمة بن ْ َب  تخالفه، ولذلك مل يلتفت إىل خالف عمر ريض اهللا عنه يف امل

 .قيس، وال إىل خالفه يف التيمم للجنب حلديث عامر بن يارس

عرف هلا خمالف فإنه يأخذ هبـا، وال ) ٢ ُ فتاوى الصحابة فإذا وجد فتوى لبعض الصحابة ال ي

ً أو  رأياً  م عىل ذلك قياسا ِّ  .يقد

عند اختالف فتاوى الصحابة كان رمحه هللا يأخذ بأقرهبا إىل الكتاب والسنة، وال يتجـاوز ) ٣

 .قول واحد منهم 

األخذ باحلديث املرسل والضعيف، وليس املقصود بالضـعيف عنـده الباطـل، فهـذا ال ) ٤

جيوز الذهاب إليه، وإنام احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام احلسـن؛ 

ـم احلـديث إىل صـحيح وحسـن وضـعيف، بـل إىل صـحيح وضـعيف،  ّ ألنه مل يكـن يقس

 .وللضعيف عنده مراتب

م من األصول  )٥  ّ ً مما تقد ُصـار إذا مل جيد شيئا فإنه يلجأ إىل القياس، فهو يرى أن القياس ال ي

  .إليه إال عند الرضورة

 

 

 

 

 



       

   ٣٠                                                                            ري الفتوىدور االجتهاد يف تغ   

                                                                                                                                 
 

 .دور التكييف الفقهي يف االجتهاد: الثايناملبحث  

 .معنى التكييف الفقهي: املطلب األول   

 يـذكرها العلـامء السـابقون التـي ملمن املصطلحات احلادثة هي التكييف الفقيعترب مصطلح 

 :)١(ظ، وإنام ذكروه بألفاظ مقاربة منهافهبذا الل

ر املسألة ( أو ) تصوير املسألة (  -١  ّ احلكـم عـىل  (( :ومن ذلـك قـوهلم يف القاعـدة )٢()تصو

ره  ّ  )٣())اليشء فرع عن تصو

، سواء أكان ختريج الفروع عىل األصول، أم ختـريج الفـروع عـىل الفـروع) التخريج (  -٢ 

 )٤(وهو نقل حكم مسألة إىل ما يشاهبها والتسوية بينهام كام ذكر املرداوي

وهو النظر واالجتهاد يف معرفـة وجـود العلـة يف آحـاد الصـور سـواء ) حتقيق املناط (  -٣

 .أكانت العلة معروفة بالنص أم باالستنباط

 :فقيل) التكييف الفقهي  (وقد تنوعت العبارات يف تعريف 

 )٥(.)) حترير املسألة وبيان انتامئها إىل أصل معني معترب ((هو  -١

فه الدكتور مسفر القحطاين بأنه  -٢ ّ ر الكامل للواقعـة وحتريـر األصـل الـذي  (( :عر ّ التصو

 )٦(.))تنتمي إليه 

٣-  ً ف أيضا ّ ر ُ  .)) تصنيف املسألة حتت ما يناسبها من النظر الفقهي ((: بأنه ع

  ـــــــــــ
 .وما بعدها ٣٥٦منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة  : انظر )١(

 .١٠٠، أدب املفتي البن الصالح ص ٦٠٨ص للغزايل ل املنخو: انظر عىل سبيل املثال )٢(

 .١/٥٠رشح الكوكب املنري : انظر )٣(

 . ١/٦اإلنصاف للمرداوي : انظر )٤(

 . ١٤٣معجم لغة الفقهاء ص  )٥(

 .  ٣٥٤منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة ص  )٦(
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قال  ُ  )١(. ))رد املسألة إىل أصل من األصول الرشعية  ((: أو ي

فه الدكتور حممد عثامن شبري بأنه  -٤ ّ ستجدة إلحلاقها بأصـل حتديد حلقيقة الواقعة امل (( :عر

فقهي، خصه الفقه اإلسالمي بأوصـاف فقهية، بقصــد إعــطاء تلـك األوصـاف للواقعـة 

  )١()) املستجدة عند التحقق من املجانسة واملشاهبة بني األصـل والـواقعة املستجدة يف احلقيقة
ّ أقرهبـا إىل املقصـود يف نظـري هـو    فهذه التعاريف يف احلقيقـة متقاربـة يف معناهـا، ولعـل

ً رشع ً فقهيـا ً فـأخرج بـذلك بـاقي العلـوم، وأمـا التعريف الثالث ألنه ربط املسألة ربطـا يـا

ً، ويغني عنه ما سبقهالتعريف الرابع ف ، وأما التعريف األول والثاين فإهنام قـد هو طويل جدا

فا  ّ ٍ عامعر  .التكييف بشكل

 .ضوابط التكييف الفقهي: املطلب الثاين

م من التصـوير و ّ التخـريج وبام أن التكييف الفقهي الذي ينبني عليه االجتهاد خاضع ملا تقد

تفاوت درجات االستنباط وحتقيق املناط، وهذه األمور تتفاوت من جمتهد إىل آخر، بحسب 

 )٣(.كام قال السيوطي رمحه اهللا

ً إىل اختالف وجهات نظر املجتهدين حسب ما يظهر من عميلة التفاوت كان ذلك لذا   داعيا

ً لوصـول  ً ألمهيـة التكييـف الفقهـي، ورضورة الدقـة فيـه سـعيا التكييف الفقهـي، ونظـرا

ة إىل وضع ضـوابط ينبغـي مراعاهتـا املجتهدين إىل أدق النتائج وأصوهبا كانت ا ّ حلاجة ماس

 : )٤(عند القيام بالتكييف الفقهي فمن ذلك

  ـــــــــــ
عـيل / املشــرف عـىل املوقـع ) عىل شبكة اإلنرتنت ( موقع األصالة اإلسالمية العاملية لتقريب العلوم الرشعية  )١(

 .حسن احللبي 

التكييـف الفقهـي للعقـود املاليـة ، نقالً من مقـال ٣٠ص  التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية )٢(

 .ألمحد حممد نصار جدة وتطبيقاهتا عىل نامذج التمويل اإلسالمية املعارصةاملست

 . ١٨١الرد عىل من أخلد إىل األرض ص )٣(

 . ٣٦٤منهج استنباط أحكام النوازل ص : انظر )٤(
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ّـف : أوالً  ً عىل نظر صـحيح معتـرب ألصـول الترشـيع، فتُكي أن يكون التكييف الفقهي مبنيا

ُ بأقرب األصول الشبيهة هلا   .لتأخذ بعد ذلك حكم ذلك األصل النازلة

ّـف  ً، أو تكي ً، واحلـالل حرامـا ّف عىل أساس اهلوى والتشهي، فيصبح احلرام حالال فال تكي

 .عىل أوهام وختيالت أو أمور عارضة أو ظنون فاسدة

بذل الوسع يف تصور الواقعة التصور الصحيح الكامل؛ ألن احلكم عىل اليشء فرع عن : ثانياً 

ره  ّ  .تصو

 .تحضار املسائل وإحلاقها باألصولحتصيل املجتهد امللكة الفقهية يف اس: ثالثاً 

 

-  ّ ما فاملجتهد أحوج  )كة الفقهية امللَ (  قف مع هذا املصطلح املهم يف قضية االجتهادأ ولعيل

ً يف املسائل التي من شأهنا أن تكون عويصة ّة )١(يكون إليها خصوصا  .خفي

َكة الفقهية بأهنا ف املل ّ قتدر هبا عىل استنتاج األحكام من مآخذها: فتُعر ُ  )٢(.صفة ي

 :)٣(وأما أمهيتها فيمكن اختصاره فيام ييل

َكة الفقهية بام تشتمل عليه من أنواع امللكات تزيـد ا) ١ لفقيـه النضوج العقيل والفكري فاملل

 .ذكاء يف عقله وإضاءة يف فكره

 .احلذق يف الفقه والتفنن فيه واالستيالء عليه) ٢ 

 .الوصول إىل آراء فقهية ناضجة) ٣ 

فقد استنبط الشافعي من قولـه . القدرة عىل استخراج األحكام اخلفية من األدلة البعيدة) ٤ 

 )٤(.، أن من ملك ولده عتق عليه M    ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL : تعاىل

  ـــــــــــ 
َ الكالم )١( ب فهمه، فه: عاص ُ ي معناه وصع ِ  ) ٢/٦٣٦املعجم الوسيط ( و عويص خف

 . ٧٢تكوين امللكة الفقهية للدكتور حممد عثامن شبري كتاب األمة العدد : انظر )٢(

 .املصدر السابق )٣(

 .١١/١٥٩تفسري القرطبي : انظر . أن يكون الولد مملوكا للوالد  زوهذا عىل القول بأنه ال جيو )٤(
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ٍ ما يضـع  شدة احلذر يف الفتوى حيث إن صاحب امللكة الفقهية) ٥  عند وضع تصور لقضية

ـل عقلـه يف إجيـاد  ِ عم ُ كل االحتامالت ويورد كل اإلشكاالت واملعضالت التي تتعلق هبا، وي

احللول املناسبة لتلك اإلشكاالت واملعضالت، وهذا مما جيعله يتوقف فيها أحيانًـا، ويـرتدد 

 .فيها أحيانًا أخرى

 

 كيف تتأتى امللكة الفقهية ؟ -

 :ن امللكة إنام تأيت بأحد أمرين ذكر العلامء أ 

ُّ هبا عىل من يشاء من عباده، وهذه ال حيلة للعبد هبـا هبة من اهللا : األول  سبحانه وتعاىل يمن

اها، ويعمل بأسباهبا من تقـوى اهللا تعـاىل، وأكـل  ّ إال أنه يسأل اهللا تعاىل أن هيبها له ويرزقه إي

ّب ونحو ذلك  .احلالل الطي

 

ربة وا: الثاين  ّ ملران، ويكـون ذلـك بالتـدريب والتمـرين عـىل عمليـة التخـريج وطـرق الد

  )١(.االستنباط وكثرة النظر يف الكتب

 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .٣٧٠منهج استنباط أحكام النوازل : انظر) ١(
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 .االجتهاد اجلامعي ومدى احلاجة إليه: املبحث الثالث 

  ِ فر ُ ً مل ي ً معارصا ً، يعترب مصطلح االجتهاد اجلامعي مصطلحا ً خاصا د له العلامء السابقون بحثا

ً مستقالً  من أبواب أصول الفقه، وإنام جاء احلديث عنه ضمن مسائل متفرقـة يف أكثـر  أو بابا

  )١(.من موضوع

تهتعريف االجتهاد اجلامعي: املطلب األول - ّ  :، وأمهي

 :تعريف االجتهاد اجلامعي  -  

ف االجتهـاد اجلامعـي الجتهاد يفمن خالل تعريف ا ّ عر ُ  املبحث األول يف املقدمة يمكن أن ي

ٍ رشعـي  بذل مجهور العلامء الوسـع يف نيـل ((معنى االجتهاد اجلامعي هو : هنا فأقول حكـم

 .)) عميل بطريق االستنباط

 :أمهية االجتهاد اجلامعي -

ِّ ذاتـه؛ لـيس  (( االجتهاد اجلامعي يف العرص احلايل رضورة قصوى، ومقصـد جليـل يف حـد

ـدة  لكثرة املشكالت والوقائع اجلزئية التي ليست هلا أحكام ّ فقط، وإنام لوجود الظواهر املعق

يات تلك املشكالت والوقائع، ولضخامة حجم اهليمنة واألوضاع العامة التي هي فوق جزئ

التي هـي لوك لدى شعوب اإلسالم األجنبية التي تركت آثارها يف بعض أنامط التفكري والس

ً لـو تركـت  ً وأحقابـا يف أشد احلاجة إىل استفراغ منقطع النظري، ومتابعات قـد تُفنـي أعـامرا

اجلامعية االجتهادية القائمة عـىل  تامد ألفراد وأعالم معينني، فليس هناك من سبيل سوى اع

عمل اخلرباء واستنباط الفقهاء، ودور املؤسسات العلمية واجلامعية الرشعية، واالسـتئناس 

 .بالعلوم واملعارف العرصية

وقد دعا إىل هذا الكثري من العلامء والفقهاء واملصلحني الـذين رأوا يف االجتهـاد الفـردي    

 .ة للعرص وأحواله عىل الرغم من أمهيته املعتربة يف اإلفـتاءعجزه عن املعاجلة الشمولي

  

  ـــــــــــ
 .٢٣٠منهج استنباط أحكام النوازل ص  )١(
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 )١(.))جمهود كبري  واالحتكام يف بعض النـواحي الفـردية والعـامة ، والتي ال حتتاج إىل

فرأي اجلامعة أقـرب إىل  ((: أمهية االجتهاد اجلامعي  عن الدكتور يوسف القرضاوي ويقول

ُه يف الع ً يف املوضـوع ال الصواب من رأي الفرد، مهام عال كعب لم، فقد يلمح شـخص جانبـا

ً كانت خافية، أو  ينتبه له آخر، وقد حيفظ شخص ما يغيب عن غريه، وقد ز املناقشة نقاطا ِ تُرب

ر بأشياء كانت ِّ ً كانت غامضة، أو تذك وهذه من بركات الشورى، ومن ثامر . منسية جتيل أمورا

 )٢(. )) ، بدل عمل األفرادعمل الفريق، أو عمل املؤسسة: العمل اجلامعي دائامً 

ن االجتهـاد اجلامعـي ال بـد أن يتـوافر فيـه إ:  محـه اهللار خالّف بعبد الوها الشيخ قولوي

 :رشطان 

ٍ من أفراد اجلامعة رشائط االجتهاد ومؤهالته: األول   .أن يتوافر يف كل فرد

استخدام الطرق والوسائل التي مهدها اإلسالمي لالجتهاد بالرأي واالستنباط فـيام : الثاين 

 .ال نص فيه 

َى الفوىض الترشيعية وتشـعب االختالفـات، وبالرشـط  فبالرشط األول :قال رمحه اهللا   نف ُ ت

ُسار عىل سنن الشارع يف ترشيعه وتقنينه ن الشطط، وي َ ؤم ُ  )٣(.الثاين ي

كام أن االجتهاد اجلامعي يف األمور العامة يقي األمة من مشاكل االختالف الذي ينـتج عـن 

 )٤(. اختالف اآلراء

 

  ـــــــــــ 
 ٢٣٥ضوابطه للدكتور نور الدين اخلادمي ص .. االجتهاد املقاصدي حجيته  )١(

 ).اإلنرتنت  الكتاب ضمن موقع الشيخ القرضاوي عىل شبكة( االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية  )٢(

، نقـالً مـن كتـاب االجتهـاد اجلامعـي ودور املجـامع ١٣مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيـه ص : انظر  )٣(

 .٢٩الفقهية يف تطبيقه للدكتور شعبان حممد إسامعيل ص 

 .٢٨االجتهاد اجلامعي ودور املجامع الفقهية ص  )٤(
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 :يف العرص احلارض ، وأمثلتهمرشوعية االجتهاد اجلامعي: املطلب الثاين  -

 :مرشوعية االجتهاد اجلامعي -  

ب فيه، فمن تلك  ّ ّت األدلة الرشعية عىل أن هذا النوع من االجتهاد مندوب إليه ومرغ لقد دل

 :األدلة 

ّ عليها، وال شك أن املشاورة ) ١ مة ما جاء يف القرآن الكريم من األمر بالشورى واحلض ّ مقد

وقـال  ،)١( M?  >  =@    L أي واحد قال تعـاىل دور عن رـلالجتهاد اجلامعي، والص

ٍ  سبحانه ميت بالشورى يف سورة ُ   )٢(M    o  n   m  l   k  j  iL  س

، فقد ثبت أنه قد شاور أصحابه يف حوادث متعددة مما مل ينـزل  ما جاء من فعل النبي ) ٢ 

حتـى قـال أبـو هريـرة  ،ري ذلـكوغويف األسارى ، عليه فيه وحي ؛ كمشاورته هلم يوم بدر

 )٣())  ألصحابه من رسول اهللا مشاورةأكثر  ما رأيت أحداً  (( :ريض اهللا عنه

يا رسول اهللا أرأيت إن عرض لنا أمـر مل ينـزل : الطرباين عن عيل ريض اهللا عنه قالروى ) ٣ 

جتعلونه شورى بني العابـدين مـن املـؤمنني وال  ((: فيه قرآن ومل خيصص فيه سنة منك؟ قال

 )٤())تقضونه برأي خاصة 

فهذا عمر ريض اهللا عنـه كـان  ،قد طبقوا مبدأ الشورىوهكذا الصحابة ريض اهللا عنهم ) ٤ 

 نص عن اهللا وال عن رسوله مجع هلا أصحاب رسول اهللا ليس عنده فيها ا نزلت به نازلة إذ

  )٥(.ثم جعلها شورى بينهم 
  ـــــــــــ

 .١٥٩سورة آل عمران آية  )١(

 .٣٨ سورة الشورى آية )٢(

ٍ فيه انقطاع )  ٤٨٧٢( رواه ابن حبان يف صحيحه  )٣(  . كتاب السري باب املوادعة واملهادنة، بسند

 . ١١/٣٧١ ) ١٢٠٤٢(  املعجم الكبري للطرباين )٤(

 .١/٨٤إعالم املوقعني  )٥(
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 :أمثلة لالجتهاد اجلامعي يف العرص احلارض -

ً يف هذا العرصـ الـذي تنوعـت فيـه املشـكالت  م ذكر أمهية االجتهاد اجلامعي خصوصا ّ تقد

دت األوضاع ؛ مما استدعى دراسة هذه الوقائع دراسة ّ ً بعد يوم، وتعق  وازدادت النوازل يوما

تهادية، فمن هنـا تنـادى العلـامء رشعية تأصيلية، وهذا ال يكون إال عن طريق اجلامعية االج

  .برضورة االجتهاد اجلامعي

ومن هنا نبتت فكرة إنشاء جممع فقهي يضم نخبـة مـن فقهـاء العرصـ يف خمتلـف الـبالد  ((

م فيها البحوث، وتناقش قضـايا  َّ اإلسالمية يكون له مكتب دائم ودورات اجتامع سنوية تُقد

ء أصـول الرشـيعة ومقاصـدها العامـة، وآراء الساعة، وتُقرر فيها احللـول املناسـبة يف ضـو

 )١( ))الفقهاء السابقني وحاجة العرص 

 :)٢(ا لفقهي املنشود من خالل ضوابط منهوقد ذكر مجع من العلامء اقرتاحات حول املجمع ا 

أن يتكون املجمع من العلـامء املجتهـدين يف العـامل اإلسـالمي ممـن مجعـوا بـني العلـم  -١ 

 .الرشعي والدراية بالواقع

 .أن يضم املجمع من كل قطر إسالمي أشهر فقهائه الراسخني يف العلم -٢ 

ً يوضح ا -٣  ً تأسيسيا ألسس العامة لتكوينه، ويضع له كل فرتة خطة أن يضع املجمع نظاما

 .حيدد فيها ما سيقوم به من األعامل من خالل جلان للعمل، ومراكز للبحث

أن يتفــق األعضــاء عــىل حتديــد معــامل املنهجيــة التــي يســريون عليهــا يف اجتهــاداهتم  -٤ 

 .لفواستنباطاهتم الفقهية ويلتزمون هبا، وذلك من خالل أصول الترشيع ومناهج الس

تخذ القرار يف -٥  ُ هم يؤخـذ بـرأي األغلبيـة مـن ختالف املجمع بإمجاع أعضائه، وعند اأن ي

  .املجتهدين، فهو أقرب للصواب

  ـــــــــــ
 . ١/٢٤٨املدخل الفقهي العام  )١(

 .وما بعدها، بترصف ٢٥٤منهج استنباط أحكام النوازل ص  )٢(
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اراته وأعامله، ويتم ذلـك بتـويل أن يتحرر املجمع من أي هيمنة حكومية تترصف يف قر -٦ 

 .املؤسسات العلمية والبحثية إنشاء املجمع وتنظيم أعامله

ّ اهللا سبحانه وتعاىل تكوين هذه الفكرة، وذلك بإنشاء املجامع الفقهية التـي تُعنـى   ولقد يرس

 ببحث قضايا األمة يف ضوء الكتاب والسنة، وروح الرشيعة ومقاصدها العامة

 :)١(وهذه املجامع هي 

 :يف مرصجممع البحوث اإلسالمية باألزهر : أوالً 

نشئ ه ُ  :هـ ، وقد جاء يف بعض مواد تنظيم هذا املجمع ما ييل  ١٣٨١ذا املجمع عام أ

ً مـن كبـار علـامء اإلسـالم، - يمثلـون مجيـع املـذاهب  يتألف املجمـع مـن مخسـني عضـوا

 .اإلسالمية

ً بـالورع  - يشرتط يف عضو املجمع أن ال يقل عمره عـن أربعـني سـنة، وأن يكـون معروفـا

ً ألحد املؤهالت العلمية العليا، وأن يكون له إنتاج علمـي بـارز يف  والتقوى، ويكون حائزا

 .الدراسات اإلسالمية

 .الرئيس واألعضاء املتفرغني واألعضاء غري املتفرغني : يتألف جملس املجمع من -

 :بطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمةااملجمع الفقهي التابع لر: ثانياً 

ً مـن  هـ ، ويتكون١٣٩٨أنشئ هذا املجمع عام  املجمع من رئيس ونائب وعرشـين عضـوا

العلامء املتميزين بالنظر الفقهي واألصويل، وله إدارة تقوم عىل اإلعـداد للجلسـات وتلقـي 

 .املقرتحات، وإعداد البحوث ونرش املقررات التي تصدر عنه، وإصدار جملة املجمع الفقهي 

 : جدة املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف: ثالثاً 

هـ ، عىل أن يكون لكل دولة مـن دول منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي عضـو  ١٤٠٣أنشئ عام  

بل دولته، وينـتظم أعضـاء املجمـع يف  ِ جملـس املجمـع، : عامل يف املجمع ويتم تعيينه من ق

 .وشعب املجمع املتخصصة، وهيئة املكتب، وأمانة املجمع
  ــــــــــــ

  .، باختصار وترصف١٣٧ور املجامع الفقهية يف تطبيقه ص االجتهاد اجلامعي ود: انظر) ١(
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 اخلـامتـة

ل أهم النتائج التي توصـلت إليهـا، وذلـك مـن خـالل ويف   ّ خامتة هذا البحث املبارك أسج

 :النقـاط التاليـة 

ِ  ن جمال االجتهادإ )١ فيها نص قاطع من كتاب أو سنة،  هو األحكام العملية التي مل يأت

 .ربة عند العلامءويكون بالرشوط املعت

عترب مـن حماسـن الرشـيعة اإلسـالمية، التـي جيعلهـا قابلـة  )٢ ُ إن فتح باب االجتهاد ي

هـا بجديـد، وال قعـدت عـن الوفـاء كل للتطبيق يف  ُ زمان ومكـان، فـام ضـاق ذرع

ً تسـاير أحـوال النـاس  ـة ّ بمطلب، بل كان عندها لكل مشـكلة عـالج، فبقيـت حي

 . رشعه القويم، واهلداية إليهومتطلباهتم، فلله احلمد واملنّة عىل

إن الدعوة إىل قفل باب االجتهاد يف الرشيعة هي دعوة إىل اجلمود الفقهي، وحتجـري  )٣

دعوة للطعـن يف اإلسـالم والنيـل منـه؛ ألن  –واهللا أعلم  –واسع بل هو يف نظري 

 ٍ ُ حتتـاج إىل نظـر رت وسـائله وتعقيداتـه واسـتجدت وقـائع ّ الزمان إذا تقدم وتطـو

موا أهنم وإصدار  ّ ٍ رشعي هلا، ومل يقم املسلمون بذلك؛ اهت ، )ضد كل جديـد ( حكم

 ِ  . بون التطور، وال شك أن هذا فيه خطر كبري عىل اإلسالم وأهلهوحيار

ّ الفتوى أمر سائغ ال حمذور فيه، وال نقيصة عىل إ )٤ ن اختالف االجتهاد املؤدي إىل تغري

ي واهلـوى، وإنـام املجتهد يف ذلك ما دام يف إطاره الصحيح؛ ألن ذ ّ لك مل يقع بالتشه

ّ احلكم الرشعي، فهو يف احلقيقة اختالف تنوع ال اختالف تضاد ّة تُغري  .وقع عن عل

إن املتتبع ملنهج األئمة جيد أهنم ساروا عىل مـنهج واضـح يف التعامـل مـع املسـائل  )٥

لفت الكتب، والذي جيمعهـم يف ُ نات، وأ ّ نت يف مناهجهم املدو ّ  االجتهادية، حتى دو
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َ أثـر  بنى عليه احلكم، فعـىل املجتهـد أن يقتفـي ُ ً ي ً رشعيا ذلك أهنم ال يتجاوزون نصا

وا ّ ِ األعالم األفذاذ، فإهنم عن علم وقفوا، وببرص نافذ كف  .أولئك األئمة

ً يف هذا  )٦ إن مسألة التكييف الفقهي من أعظم ما ينبغي للمجتهد االعتناء به خصوصا

فهـم صـورة املسـألة للوصـول إىل حكمهـا  ييـف يعـني عـىلالزمان، ألن هذا التك

 .الصحيح 

ً ملا يطرأ عىل حياة النـاس مـن أمـور جـدت إ )٧ ن االجتهاد اجلامعي له أمهية كبرية نظرا

ً بـه يف عصـور ة للتقدم الذي طرأ عىل حياهتمعىل الساحة نتيج ؛ كام أنه كان معموال

 .اإلسالم األوىل من خالل مبدأ املشاورة، وتبادل الرأي

مثل مبدأ االجتهاد اجلامعي، فـإن ن املجإ )٨ ُ امع الفقهية يف الوقت احلارض من خري ما ي

من خالل إسهامها يف بحث كثري من القضـايا الفقهيـة املسـتجدة جهودها مشكورة 

ل منها أكثر وأكثر مما له دور يف وقاية املسـلمني التي هتم الناس،  ّ ومع ذلك فإن املؤم

 .ذي ينتج عن اختالف اآلراء الفردية من مشاكل االختالف ال –بإذن اهللا  –

ـق اجلميـع خلدمـة دينـه القـويم، وأن ينفـع هبـذا البحـث  ّ وف ُ ويف هناية املطاف أسأل اهللا أن ي

وأن يغفر يل ما فيه من خلل أو تقصري إنه حسبي ونعم الوكيل ، املتواضع كاتبه، والناظر فيه، 

ّم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني   ،،،وصىل اهللا وسل
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 قـائمة املصادر واملـراجع

ُغـا، دار القلـم، .أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، د )١ مصـطفى ديـب الب

 .هـ١٤١٣دمشق، الطبعة الثانية 

شعبان حممد إسـامعيل، دار . االجتهاد اجلامعي ودور املجامع الفقهية يف تطبيقه، د )٢

 .هـ١٤١٨البشائر اإلسالمية، بريوت، 

نـور الـدين اخلـادمي، مكتبـة الرشـد، .ضوابطه، د -املقاصدي حجيته االجتهاد  )٣

 .هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة األوىل، 

درا ابن حـزم، بـريوت،  عامر علوان،.االجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبي، د )٤

  .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، 

الكتاب ضمن موقـع الشـيخ القرضـاوي عـىل ( االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية  )٥

 ).اإلنرتنت  شبكة

اإلمام ابن بلبان الفايس، دار املعرفة، : اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان، ترتيب )٦

 .هـ١٤٢٥بريوت، الطبعة األوىل 

اإلحكام يف أصول األحكام، لإلمام اآلمدي، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي دار  )٧

 .هـ١٤٢٤الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل، 

األحكام، لإلمام شهاب الدين القرايف، حتقيق حممد  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن )٨

 عرنوس، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، 

ه وأثر ذلك يف الفتيـا، د )٩ ّ حممـد املرعشـيل، جمـد املؤسسـة .اختالف االجتهاد وتغري

 .هـ١٤٢٤اجلامعية للدراسات، بريوت، 

قادر، مكتبـة موفـق عبـدال.أدب املفتي واملستفتي، لإلمام ابن الصـالح، حتقيـق د )١٠

 .هـ١٤٢٣العلوم واحلكم، املدينة النبوية، الطبعة الثانية 



       

   ٤٢                                                                            ري الفتوىدور االجتهاد يف تغ   

                                                                                                                                 
إرشاد الفحول، لإلمام حممـد بـن عـيل الشـوكاين، دار الكتـاب العـريب، الطبعـة  )١١

 .هـ١٤١٩األوىل، بريوت، 

عـادل عبـداملوجود وعـيل :األشباه والنظائر، لإلمام تاج الدين السـبكي، حتقيـق )١٢

 .هـ١٤٢٢وت، معوض، دار الكتب العلمية، بري

األشباه والنظائر، لإلمـام السـيوطي، حتقيـق حممـد املعتصـم بـاهللا، درا الكتـاب  )١٣

 .هـ١٤٢٢العريب،بريوت، الطبعة اخلامسة، 

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهـاء، أليب عمـر بـن عبـد الـرب، دار الكتـب  )١٤

 .العلمية، بريوت

لة، بريوت، الطبعة التاسـعة، زيدان، مؤسسة الرسا عبد الكريم.أصول الدعوة، د )١٥

 . هـ١٤٢٢

 .هـ١٤١٧أصول الفقه، للشيخ حممد أيب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة،  )١٦

عبداهللا الرتكي، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الرابعـة، .أصول مذهب اإلمام أمحد، د )١٧

 .هـ١٤١٦بريوت، 

 .مام ابن القيم، دار اجليل، بريوت، لإلعن رب العاملني إعالم املوقعني )١٨

 . هـ١٤١٣األم، لإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،   )١٩

، لإلمام املـرداوي، حتقيـق حممـد الفقـي، يف معرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف )٢٠

 .مؤسسة الرتاث العريب، بريوت

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، لإلمام الكاساين، دار الكتب العلمية، بـريوت،  )٢١

 .هـ١٤٠٦لثانية، الطبعة ا

 .هـ١٤٠٩عرفة، بريوت، الطبعة التاسعة، بداية املجتهد، لإلمام ابن رشد، دار امل )٢٢

التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسـف العبـدري، دار الفكـر، بـريوت  )٢٣

 .الطبعة الثانية
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حتفة األحوذي برشح جامع الرتمـذي، للشـيخ حممـد املبـاركفوري، دار الكتـب  )٢٤

 .هـ١٤١٠الطبعة األوىل، العلمية، بريوت، 

الترشيع والفقه اإلسالمي، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعـة اخلامسـة،  )٢٥

 .هـ١٤٢٢

 .هـ١٤٢١التعريفات، للجرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  )٢٦

ّ الفتوى، حممد بازمول، دار اهلجرة، الثقبة، الطبعة األوىل،  )٢٧  .هـ١٤١٥تغري

 .هـ١٤٢٤كثري، دار السالم الرياض، الطبعة السادسة، تفسري ابن  )٢٨

 هـ١٤٢٠من كتاب األمة،  ٧٢حممد شبري، العدد .تكوين امللكة الفقهية، د )٢٩

تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، للحافظ ابن حجر، دار املعرفة،  )٣٠

 .هـ١٤٠٦بريوت، الطبعة األوىل، 

 .دار الكتب العلمية، بريوت هتذيب األسامء واللغات، لإلمام النووي، )٣١

اهللا اجلديع، مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة الثالثـة،  تيسري علم أصول الفقه، عبد )٣٢

 .هـ١٤٢٥

عبـداهللا الرتكـي، دار عـامل الكتـب، .جامع البيان يف تأويل آي القرآن، بتحقيـق د )٣٣

 .هـ١٤٢٤الرياض، الطبعة األوىل، 

الرسـالة، بـريوت، الطبعـة  مؤسسـةجامع العلوم واحلكم، للحافظ ابن رجـب،  )٣٤

 .هـ١٤١٣الرابعة، 

احلاوي الكبري يف فقـه اإلمـام الشـافعي، لعـيل بـن حممـد املـاوردي، دار الكتـب  )٣٥

  .١٤١٩بريوت، لبنان،  العلمية، الطبعة األوىل،

حجة اهللا البالغة، للشيخ أمحد الدهلوي، دار إحياء العلوم، بريوت، الطبعة الثانية،  )٣٦

 .هـ١٤١٣
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خلد إىل األرض، للحافظ السيوطي، حتقيق خليل امليس، دار الكتب الرد عىل من أ )٣٧

 .هـ١٤٠٣العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .الرسالة، لإلمام الشافعي، بتحقيق الشيخ أمحد شاكر، دار الفكر )٣٨

يعقوب الباحسني، مكتبة الرشـد، الريـاض، .رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية، د )٣٩

 .هـ١٤٢٢الطبعة الرابعة، 

، لإلمام ابن قدامة، مـع رشحهـا البـن بـدران، مكتبـة وجنة املناظر ة الناظرروض )٤٠

 .هـ١٤٠٨املعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

 .سنن أيب داود، ضبط حممد حميي الدين، دار الكتب العلمية، بريوت )٤١

نزيه محـاد، مكتبـة .حممد الزحييل و د.د: البن النجار، حتقيق رشح الكوكب املنري، )٤٢

 .هـ١٤١٨لرياض، العبيكان، ا

عبداهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، .رشح خمترص الروضة، للطويف، حتقيق د )٤٣

 .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، 

 ، دار املعرفة، بريوت، فتح الباري رشح صحيح البخاري )٤٤

 .صحيح مسلم برشح النووي، دار الفكر، بريوت )٤٥

الشيخ األلباين، املكتب : ، تعليقلإلمام ابن محدان ،صفة الفتوى واملفتي واملستفتي )٤٦

 .هـ١٣٩٧اإلسالمي، دمشق، الطبعة الثالثة، 

الطبعـة السـابعة، القاموس املحيط، للفريوزآبـادي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت،  )٤٧

 .هـ١٤٢٤

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، حلـاجي خليفـة، دار إحيـاء الـرتاث  )٤٨

 .العريب، بريوت

 .هـ١٤١٤الرياض، الطبعة الثالثة، ، البن منظور، مكتبة الرشد، لسان العرب )٤٩
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، مجع الشيخ عبدالرمحن بن قاسم، دار عـامل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٥٠

 .هـ١٤١٢الكتب، الرياض، 

 .دار األرقم، بريوتاملستصفى للغزايل مع فواتح الرمحوت،   )٥١

حلمـي الرشـيدي، دار : املدخل إىل مـذهب اإلمـام أمحـد، البـن بـدران، حتقيـق )٥٢

 .هـ١٤٢٢، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، العقيدة

، دار القلم، دمشـق، الطبعـة األوىل، الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقا املدخل )٥٣

 .هـ١٤١٨

ل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل، للشيخ بكر أبو زيـد، دار العاصـمة،  )٥٤ ّ املدخل املفص

 .هـ١٤١٧الرياض، الطبعة األوىل، 

هللا الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة عبدا.د: مسند اإلمام أمحد، حتقيق )٥٥

 .هـ١٤٢٠الثانية، 

محدي السلفي، مكتبـة الزهـراء، : املعجم الكبري، لسليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق )٥٦

 .هـ،١٤٠٤املوصل، الطبعة الثانية، 

اس قلعـة جـي و د.معجم لغة الفقهاء، د )٥٧ ّ حامـد صـادق، إدارة القـرآن .حممـد رو

 .ستانوالعلوم اإلسالمية، باك

، البن فارس، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، الطبعـة معجم مقاييس اللغة )٥٨

 .هـ١٤٢٢األوىل، 

 .إبراهيم أنيس وآخرين، الطبعة الثانية.املعجـم الوسيط، وضع د )٥٩

الطبعـة عبـداهللا الرتكـي، دار هجـر، القـاهرة، : ، حتقيـقاملغني، لإلمام ابن قدامة )٦٠

 .هـ١٤٠٨األوىل، 

لراغب األصفهاين، مكتبـة نـزار البـاز، مكـة املكرمـة، الطبعـة ، لمفردات القرآن )٦١

 .هـ١٤١٨األوىل، 
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الشيخ حممـد خملـوف، دار :املوافقات يف أصول األحكام، لإلمام الشاطبي، تعليق )٦٢

 .الفكر، بريوت

مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بـن عبـد الـرمحن املغـريب، دار الفكـر،  )٦٣

 . هـ١٣٩٨بريوت، الطبعة الثانية، 

 حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث، بريوت: املوطأ، لإلمام مالك، تعليق )٦٤

) عىل شبكة اإلنرتنـت ( موقع األصالة اإلسالمية العاملية لتقريب العلوم الرشعية  )٦٥

 .عيل حسن احللبي / املرشف عىل املوقع 

فكـر، حممد هيتو، دار ال: املنخول يف تعليقات األصول، أليب حامد الغزايل، حتقيق )٦٦

 .بريوت، الطبعة الثانية

مسفر القحطاين، دار األندلس .، دمنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة )٦٧

 .هـ١٤٢٤اخلرضاء، جدة، الطبعة األوىل، 

 .املوسوعة الفقهية الكويتية، ضمن املوسوعة الشاملة عىل شبكة اإلنرتنت )٦٨

 .جمموعة رسائل ابن عابدين، بدون تفاصيل نرش )٦٩

، مكتبة التوبة، الرياض، الرياض، حممد البورنو. إيضاح قواعد الفقه، دالوجيز يف )٧٠

 .هـ١٤١٥
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 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة                                      املوضوع                                                                     

 ٢...........     ................................................املقـدمـة 

 ٥.......     ............................معنى االجتهاد والفتوى: التمهيد 

 ٥..............................    .معنى االجتهاد وأنواعه: املبحث األول 

 ٥ ......................................    .معنى االجتهاد: املطلب األول

 ٧.......................................     .أنواع االجتهاد: املطلب الثاين

 ٨...............................     .معنى الفتوى وصفتها: املبحث الثاين 

 ٨........................................     .معنى الفتوى: املطلب األول

 ٩....................................    ......صفة الفتوى: املطلب الثاين

ّ الفتوى: الفصل األول   ١١...........    .وعالقة اختالف االجتهاد هبا تغري

ّ الزمان واملكان وأمهيتها: املبحث األول   ١١...     .قاعدة تغري الفتوى بتغري

ّة القاعدة: املطلب األول  ١١.     .......................................أمهي

 ١٢..............................     .بيان املراد هبذه القاعدة: املطلب الثاين

ّ الفتوى: املبحث الثاين  ّي إىل تغري  ١٤...     .أسباب اختالف االجتهاد املؤد

ّ الفتوى باختالف االجتهاد: املبحث الثالث   ٢٠....     .أمثلة تطبيقية لتغري

 ف الفقهياملسائل االجتهادية ودور التكيي: ثاين الفصل ال              

 ٢٤............................................     واالجتهاد اجلامعي فيها
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 الصفحة                       املوضوع                                                                        

 ٢٤........      .مة يف النظر يف املسائل االجتهادية منهج األئ: املبحث األول 

 ٣٠     ...................دور التكييف الفقهي يف االجتهاد : املبحث الثاين  

 ٣٠..............................     معنى التكييف الفقهي : املطلب األول              

 ٣١............................      الفقهي ضوابط التكييف : املطلب الثاين              

 ٣٤...............      .جتهاد اجلامعي ومدى احلاجة إليهاال: املبحث الثالث

ته: املطلب األول ّ  ٣٤..................      .تعريف االجتهاد اجلامعي، وأمهي

 مرشوعية االجتهاد اجلامعي،: املطلب الثاين              

 ٣٦     ...........................................العرص احلارض وأمثلته يف

 ٣٩.........     ...................................................اخلـامتـة 

 ٤١ ............................    ................قائمة املصادر واملراجع 

  ٤٧  ........................   ........................فهرس املوضوعات 


