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This article aims to provide a sound foundation of knowledge
in Fatwa writing and a complete study of the methodology adopted by
a scholarly written book on above topic by a renounced scholar Hafiz
Abdul Sattar Hammad. He is one of the leading Islamic scholars living
today in Pakistan. He is an expert in the fields of Islamic
literature and Islamic Jurisprudence (Fiqh), Hadith, Tafseer. His
distinctiveness lies in his dynamic and versatile approach across the
global Islamic matters. Bestowed with multifaceted talents and skills,
he has combined his in-depth understanding of Quran and Sunnah with
a profound insight of modern knowledge disciplines and affairs. He has
a unique capability of suggesting insightful Islamic solutions to the
new-age problems without compromising on fundamental tenets
of Islamic Shariah. Besides guiding in religio-social matters is also a
very forceful means of rapport between Islamic Peace, and the
common run of Muslims. The Fatwas of Author have been highly
esteemed in and outside the country; besides the masses, the law
court in the country also honor them and consider them decisive. In
this article, following questions targeted and the researchers tried to
get the brief answers of them:



What is Fatwa meaning and what is the importance and sensitivity of
this job?





Who is authorized to do this job according to Quran and Sunnah?



How does this book compare to other books on the same subject?
Does it present a unique perspective or new research?

Who is the author?
What are his particular credentials and expertise in this area? What
makes him an expert on this topic?

 إف من أفضل ما يشتغل بو اؼبشتغلوف كخَت ما يعمل لو العاملوف نشر علم نافع ربتاج إليو:التمهيد
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 ﴿ كإذ أخذ هللا:  كهناىم عن كتمانو فقاؿ تعاىل،  كأكجب على أىل العلم نشره،1 ﴾ لعلهم حيذركف
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.3) فكتمو جيء ق ديو القيامة كقد أعبم بلجاـ من نار
. اجلامعة اإلسالمية العادلية بإسالم آباد باكستان،احملاضر؛ بأكادميية الدعوة
. اجلامعة اإلسالمية العادلية بإسالم آباد باكستان،الباحث؛ بأكادميية الشريعة




القلم  ---دظبرب 2015ء

منهج ادلفيت عبد الستار احلماد يف كتابه "فتاوى أصحاب احلديث" ) (396

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلنشر العلم كسائل كثَتة من أمهها :التصدم لإلفتاء لعموـ اغباجة إليو ،ككثرة التعومؿ عليو ،ال
سيماء يف ىذه األياـ اليت قل فيها اإلقباؿ على العلم ،كاكتفى معظم اؼبتمسكُت هبذا الدين باستفتاء
العلماء عما يعرض ؽبم ،لتصحيح عبادة  ،أك تقومي معاملة  ،كالقليل منهم من يلزـ ؾبالس العلماء حىت
يتخرج على أيديهم  ،كيصبح بالتايل كارثا لعلومهم .كما زاؿ اإلفتاء قائما منذ فجر اإلسالـ ،كحىت ىذه
األياـ ،كذلك غباجة اؼبسلم إىل التبصر ىف الدين ،كمعرفة ما يشكل عليو ،أك الوقوؼ على حكم ما يقع
من نوازؿ كيستجد من مستجدات يف حياتو اليومية.
كؼبا كاف منصب الفتول منصبا عظيما ىف اإلسالـ  ،يستلزـ فيمن تواله ربقق شركط ؿبدكدة ،
كتوفر صفات معينة  ،كمراعاة آداب مستحبة  ،كغَتىا من األحكاـ اؼبتعلقة دبنهج اؼبفيت الذم يتوىل ىذا
مفت كاحد من ٍ
اؼبنصب ؛ إذ قد خيتلف منهج ٍ
مفت آخر من حيث التساىل ىف اإلفتاء كالتيضق
كالتوسط  ،كمن جانب آخر قد تغلب على اؼبفيت نصرة مذىبو فهو يتعصب ؼبذىبو كقد ال تغلب عليو
نصرة مذىبو فهو ياخذ برأم أقرب إىل الصواب كمقاصدالشريعة كأرجح من حيث األدلة كلو كاف ـبالفا
ؼبذىبو ؛ لذلك كاف الكشف عن منهج اؼبفيت عبد الستار اغبماد (حفظو هللا تعاىل ) ىف الفتول أكىل
بالعناية كالبياف من الكشف عن منهج غَته فبن جاء قبلو من اؼبفتيُت أك عاصره  ،ال سيما كقد سبيز كالمو
فيو با﵀افظة على مقاصد الشريعة يف بياف الفتول  ،متأسيا بأئمة السلف من الصحابة كالتابعُت كتابيعيهم
بإحساف من علماء اؼبسلمُت.
كمن األمور اليت تؤكد على أمهية تأصيل موضوع الفتول ،كبياف أمهيتها  ،كبياف خطورة التجرؤ
عليها ما لوحظ ىف اآلكنة األخَتة من كثرة اؼبتصدين للفتيا ؛ كذلك بسبب سعة انتشار كسائل اإلعالـ
كتطور تقنيو اؼبعلومات كتنوعها  ،فبا جعل الفتول يف ىذا الزماف تطَت ىف اآلفاؽ بأسرع من ؼبح البصر ،
عرب كسائل اإلعالـ اؼبختلفة ؛ من صحف  ،كؾبالت  ،كإذاعة  ،كتلفزة  ،كعرب شبكات االتصاؿ العاؼبية
كغَتىا من الوسائل اؼبتاحة.
فأردنا أف نساىم بكتابة يف بياف حقيقة الفتول ،كأمهيتها ،كآداب من يتصدل ؽبذا اؼبنصب مث
منهج اؼبفيت " أبو ؿبمد عبد الستا ر اغبماد " حفظو هللا تعاىل يف كتابو " فتاكل أصحاب اغبديث ".
فجاء ىذا البحث متضمنا العناصر التالية:
أوال  :تعريف الفتوى  ،حقيقتها وأمهيتها وآداب ادلفيت.

ثانيا  :منهج ادلفيت " أبو حممد عبدالستار احلماد " يف كتابه " فتاوى أصحاب احلديث " مع نبذة
خمتصرة عن حياته.

تعريف الفتول كحقيقتها

الفتوى لغة:
الفتاكل كالفتا ِكم يقاؿ  :أفتيتو فتول كفتيا  :إذا
الفتول اسم مصدر من اإلفتاء  ،كاعبمع َ
5
يت جاء يف لساف العرب  ( :قاؿ ابن سيده  :إمنا قضينا على ألف أفىت بالياء
أجبتو عن مسألتو  .كفعلو فَػ ََ
4
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يت كقلة فَػتَػ َو  6يقاؿ ىف اللغة  :أفتاه يف األمر إذا أبانو لو  ،ك  :أفتاه يف اؼبسألة إذا أجابو عنها .7
لكثرة فَػ ََ
كال ُفتيا كالفتول دبعٌت كاحد كىو  :ما أفىت بو الفقيو  ،كالفتح ىف الفتول ألىل اؼبدينة.8
كعليو فالفتول لغة معناه  :اإلبانة كاإلجابة.
الفتوى اصطالحا :

تتعدد تعريفات الفتول ىف االصطالح لكن التعريف اعبامع عندنا :
"تبيُت اغبكم الشرعي للسائل عنو ،مؤيدا باألدلة الشرعية كاإلخبار بال إلزاـ" .
فهذا التعريف جامع للمسائل الشرعية العلمية كمانع من دخوؿ اغبكم القضائي.
9

أمهية منصب الفتوى ىف الفقه اإلسالمي:
يبُت ابن القيم أمهية الفتول – كقد ظباه دبنصب التوقيع  -قائال  " :كإذا كاف منصب التوقيع
عن اؼبلوؾ با﵀ل الذم ال ينكر فضلو  ،كال جيهل قدره  ،كىو أعلى اؼبراتب السنيات  ،فكيف دبنصب
التوقيع عن رب األرض كالسماكات ؟ فحقيق دبن أقيم يف ىذا اؼبنصب أف يعد لو عدتو  ،كأف يتأىب لو
أىبتو  ،كأف يعلم قدر اؼبقاـ الذم أقيم فيو  ،كال يكوف يف صدره حرج من قوؿ اغبق كالصدع بو فإف هللا
ناصره كىاديو  ،ككيف كىو اؼبنصب الذم تواله بنفسو رب األرباب  ،فقاؿ  ﴿ :كيستفتونك يف النساء
قل هللا يفتيكم فيهن كما يتلى عليكم يف الكتاب ﴾.10
كديكن أف نذكر صبلة يف بياف أمهية منصب الفتول؛ أال كىي أف اؼبفيت ىو قائم مقاـ النيب ﷺ ىف
األمة كالدليل على ذلك األمور التالية :

أحدها  :جعل النيب العلماء – كيف مقدمتهم اؼبفتوف – قائمُت مقاـ األنبياء يف أفبهم  ،فقاؿ  ( :إف
العلماء كرثة األنبياء  ،كأف األنبياء مل يورثوا دينارا كال درمها  ،كإمنا كرثوا العلم ).11

ثانيها  :جعل النيب ﷺ اؼبفيت نائبا عنو يف تبليغ األحكاـ يف اؼبسائل كاؼبستجدات اليت يواجهها الناس يف
حياهتم اليومية كسئلوف اؼبفيت عنها  ،فقاؿ  ( :أال ليبلغ الشاىد منكم الغائب ).12

ثالثها  :قاؿ اإلماـ الشاطيب – رضبو هللا  " : -إف اؼبفيت شارع من كجو ؛ ألف ما يبلغو من الشريعة إما

منقوؿ عن صاحبها  ،كإما من اؼبنقوؿ  ،فاألكؿ يكوف فيو مبلغا  ،كالثاين يكوف فيو قائما مقامو يف إنشاء
األحكاـ  ،كإنشاء األحكاـ إمنا ىو للشارع  ،فإذا كاف للمجتهد إنشاء األحكاـ حبسب نظره كاجتهاده ؛
 ,13كالعمل على كفق ما قالو  ،كىذه ىي اػبالفة على

فهو من ىذا الوجو شارع  ،كاجب اتباعو
التحقيق".14
مث تربز أمهية الفتوم بأف الرسوؿ ﷺكاف أكؿ اؼبفتُت؛ كما قاؿ ابن القيم – رضبو هللا  " : -إف
أكؿ من كقع عن هللا ىو الرسوؿ ﷺ  ،كأكؿ من قاـ هبذا اؼبنصب الشريف سيد اؼبرسلُت  ،كإماـ اؼبتقُت ،
كخامت النبيُت  ،عبد هللا كرسولو  ،كأمينو على كحيو  ،كسفَته بينو كبُت عباده ؛ فكاف يفيت عن هللا بوحيو
اؼببُت  ،ككاف كما قاؿ لو أحكم اغباكمُت  ﴿ :قا ما اسالكم عليو من أجر كما أنا من اؼبتكلفُت ﴾ ,
فكانت فتاكيو جوامع األحكاـ  ،كمشتملة على فصل اػبطاب  ،كىي يف كجوب اتباعها  ،كربكيمها
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كالتحاكم إليها ثانية الكتاب  ،كليس ألحد من اؼبسلمُت العدكؿ عنها ما كجد إليها سبيال .كقد أمر هللا
عباده بالرد إليها حيث قاؿ  ﴿ :فإف تنازعم يف شيئ فردكه إىل كالرسوؿ إف كنتم تؤمنوف با﵁ كاليوـ
اآلخر ذلك خَت كأحسن تأكيال﴾.15
كخنتم صبلة آداب اؼبفيت كشركطو بقوؿ اإلماـ أضبد بن حنبل الذم أصبلها بقولو  " :ال ينبغي
للرجل أف ينصب نفسو للفتيا حىت يكوف فيو طبس خصاؿ :
-1أف تكوف لو نية فإف مل تكن لو نية مل يكن لو نور كال على كالمو نور -2 .أف يكوف لو حلم ككقار
كسكينة.
 -3أف يكوف قويا على ما ىو فيو كعلى معرفتو -4 .الكفاية  ،أم من العيش  ،كإال مضغو الناس-5 .
معرفة الناس".16
كبعد بياف بعض األمور اؼبهمة ؽبذا اؼبنصب اعبليل كاػبطَت كذلك ،نأيت إىل صلب موضوعنا ؛
كىو بياف منهج آحد كبار مفيت شبو القارة اؽبندية اؼبعاصرة يف كتابو "فتاكم أصحاب اغبديث".
تعارف ادلؤلف

منهج ادلفيت عبد الستار احلماد يف كتابه "فتاوى أصحاب احلديث"

ىو عبدالستار ،ككٍت ػبأبو ؿبمد ،كلقب بػ اغبماد ،من مواليد  16إبريل  1952ـ ،يف قرية تسمى

-129إيل ،يف مضافات مياقبانو ،بنجاب ،باكستاف  .17كنشا كترعرع يف بيت أمي كلكن بفضل هللا
تعايل كمنو عليو كعلى أسرتو أصبح عاؼبا بسبب جهده كإشتياقو للعلم كمصاحبتو للعلماء .أخذ بقسط
كافر من العلم يف بلده على يد من صباعة الشيوخ كالعلماء كبلغ من الفقو كاللغة كالتفسَت كعلوما أخرل
مبلغا عظيما.18
رحلته يف طلب احلديث إىل اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة :

يف عاـ  1974ارربل األستاذ اؼبفيت عبد الستار اغبماد إىل اعبامعة اإلسالمية باؼبدينة  ،ك كاف الشيخ عبد
ا﵀سن العباد  ،نائب رئيس اعبامعة ككاف سلفي العقيدة  ،كلقي باؼبفيت يف اؼبسجد النبوم ك قالو " :
الدراسة لك يف كلية القرآف كإال الرجوع إىل الباكستاف "  ،فبد أ الدراسة يف كلية القرآف كحفظ كتب
القراءة كاستفاد من ؾبالس العلمية من حلقات الشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباين كالشيخ ؿبمد بن ضباد
كمل اؼبصنف دراستو كرجع إىل باكستاف.
أنصارم .كبعد أربعة سنوات يف السنة ّ ،1980
اشتهر اؼبصنف بداية باسم عبد الستار الفاين كلكن عند ما ظبع اغبديث من أستاذه الشيخ ؿبمد بن
اغبمادكف " فغَت اظبو إىل عبد الستار اغبماد  ،كاآلف ىو
ضباد أنصارم " :أفضل عباد هللا يوـ القيامة ّ
19
معركؼ هبذا االسم يف ؾبالس العلماء كا﵀دثُت كاؼبفتُت .
ترمجة الكتب ادلختصرة إيل اللغة األردية:

فلم يكتف الشيخ بالتدريس فحسب بل ساىم يف ؾباؿ التأليف .فألف كتبا علمية عن طريق الشرح
كالتعليق كالًتصبةعلى أمهات الكتب .فقد ترجم اؼبصنف يف زمنو طلب العلم رسائل الشيخ عبد العزيز
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بن باز  -رضبو هللا  -يف اللغة األردية كطبعت يف السعودية ككذلك مطبوع من باكستاف  ،كقاـ بطباعتها
مركز الدراسات اإلسالمية يف مياقبانو يف باكستاف  ،20مثل  :فتنة إنكار اغبديث كاإلسالـ  ،الدعوة
كاإلسالـ  ،فضيلة اعبهاد كاإلسالـ  ،اغبجاب كاإلسالـ  ،اعبواب اؼبفيد يف حكم التصوير  ،حكم
اإلحتفاؿ دبولد النيب صلي هللا عليو كسلم  ،كغَتذلك من اؼبسائل اؼبعاصرة ؼىي كثَتة ال حاجة يف بياهنا
ىنا،ككذلك ترجم رسائل اؼبعاصرة ؿلشيخ عبد هللا بن ضبيد ،قاضي القضاة يف ؿبكمة السعودية ،21
بعضها ":االشًتاكية يف اإلسالـ " ك"حكم شرب الدخاف" ،ككذلك ترجم رسالة الشيخ ؿبمد بن صاٌف
العثيمُت " عقيدة أىل السنة كاعبماعة يف ضوء الكتاب كالسنة " يف اللغة األردية .ك كذلك ترجم رسالة
الشيخ ؿبمد بن صبيل زينو يف اللغة األردية كظباه " إصالح العقيدة ".
تأليفاته ادلعاصرة:
 - 1قاـ بشرح أصح الكتب بعد كتاب هللا اعبامع الصحيح لإلماـ البخارم رضبو هللا كقد مضي
على شرح ىذا الكتاب أكثر من  15سنة .كىذا الكتاب على كشك الطباعة من قبل طبعة
دار السالـ بالىور يف 12ؾبلد.
 - 2ـبتصر صحيح خبارم (ترصبة يف اللغة األردية )  :للمحدث اعبليل إماـ زين الدين أضبد بن
عبد اللطيف الزبيدم  ،كىو كتاب شامل على األحاديث اؼبرفوعة كاؼبتصلة من الصحيح

3
4
5
6
7
8
9

للبخارم  ،كظباه " التجريد الصريح ألحاديث اعبامع الصحيح " .اؼبطبوع من دار السالـ
بالىور يف ؾبلدين.
 مرآة صباؿ النبوة (ترصبة يف اللغة األردية )  :اؼبؤلف إبراىيم بن عبد هللا حازمي .اؼبطبوع مندار السالـ بالىور.
كر على اؼبنكرين للحديث ( .الطبعة  :دار السالـ
 حجية اغبديث  ،أثبت فيو حجية اغبديث ّ ،الىور ).
 تصحيح القانوف اإلسالمي للمَتاث  :ل ػ ػ ػ ػ " أبو نعماف بشَت أضبد "  ( .الطبعة  :دار السالـ ،الىور ).
 تسهيل مقدمة ابن الصالح ( يف اللغة األردية ) ( :الطبعة  :اؼبكتبة الناصرية  ،فيصل آباد). قياـ رمضاف كأحكاـ الصيا كالعيدين للعالمة ناصر الدين األباين  ،ترصبو يف اللغة األردية. كتاب اعبهاد للمحدث عبد هللا بن مبارؾ رضبو هللا  ،كترصبو موالنا أبو سعيد عبد اغبناف ،كصححو الشيخ عبد الستار اغبماد حفظو هللا ( .الطبعة  :الكتبة دار اؽبدل  ،الىور ).
ّ
 اؼبستفاد من ـبمهات اؼبنت كاإلسناد للشيخ كيل الدين أبو زرعة أضبد بن عبد الرحيم  ،كعلّقعليو الشيخ عبد الستار اغبماد ( .اىتم بطباعتها مركز الدراسات اإلسالمية ).
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- 10كتاب البيوع ؛ كىذا الكتاب يف اللغة األردية كىو شرح كتاب البخارم كاؼبؤلف قد استدؿ
بأحاديث كتاب البيوع يف البخارم يف األمور اؼبالية كالتجارية اؼبعاصرة .كالكتاب مطبوع من
طبعة مكتبة اإلسالمية بالىور.
 "- 11ہلئسم اامین و رفك" والكتاب في اللغة األردية المطبوع من مكتبة اإلسالمية
بالهور.
"- 12اعمرشہ ےك كلہم گناہ" الكتاب يف اللغة األردية كاؼبطبوع من مكتبة اإلسالمية بالىور.

تعارف الكتاب"فتاوي أصحاب احلديث":
إف الكتاب " فتاكل أصحاب اغبديث " يتكوف من ثالثة ؾبلدات ( الطبعة  :اؼبكتبة
اإلسالمية  ،غزين سًتيت بالىور) (،كاجمللد الرابع على كشك الطباعة) يف بداية الكتاب فصل اؼبصنف
القوؿ حوؿ موضوع الفتول كبُت معناىا لغة كشرعا مع ذكر أنواع األسئلة اليت ينبغي للمستفيت أف يساؿ
اؼبفيت كما ال ينبغي  ،مث ذكر اؼبؤلف بأف الكتاب ؾبموعة من الفتاكم اليت طبعت يف جريدة "اىل
حديث " األسبوعية الصادرة من صبعية أىل اغبديث اؼبركزية بباكستاف أما زميل اؼبصنف الشيخ عبد
اػبالق ؿبمد صادؽ قاـ بكتابة اؼبقدمة يف بياف اؿشركط كاآلداب للمفيت كاؼبستفيت مع فرائض اؼبفيت ،مث
ختم اؼبقدمة يف إرتقاء اإلفتاء يف شبو القارة اؽبندية مع بياف تعريف كل منها باإلختصار .ككل ؾبلد
يشتمل على األبواب حسب الًتتيب التايل:
اجمللد الثاين

اجمللد الثالث

األبواب

(ادلطبوع يف سنة

(ادلطبوع يف سنة

(ادلطبوع يف سنة

)2011

)2012

)2013

العقيدة كالتوحيد

08

15

06

29

الرسالة

15

10

04

29

الطهارة كالوضوء

11

23

30

64

اؼبسجد كاألكقاؼ

//
93

11

08

19

68

92

253

اعبنائز كزيارة القبور

20

14

37

71

الزكوة كالصدقة

06

14

20

40

اغبج كالعمرة

17

06

36

59

الصياـ كاالعتكاؼ

31

35

38

104

البيوع

35

19

17

71

الفرائض كالوصية

60

42

57

159

النكاح كالطالؽ

31

78

101

210

األذاف كالصلوة

اجمللد األول

اجملموع
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55
21
15
19
اعبمعة كالعيدين
42
12
16
14
اآلداب كاألخالؽ
اؼبتفرقات

69

65

52

186

اغبقوؽ كالواجبات

//

17

13

30

الزىد كالرقاؽ

//

05

الزينة كاللباس

//

12

//
08

05
20

العقيقة كاألضحية

//

29

23

52

قياـ الليل

//

03

األذكار كالدعوات

//

16

//
09

03
25

اؼبتعلقة بالنساء

//

//

29

29

ؾبموع فتاكل الكتاب

1555

منهج الشيخ ادلفيت عبد الستار احلماد حفظه هللا.
إف اؼبنهج الذم رظبو الشيخ لنفسو يتكوف من السمات كاؼبواصفات اؼبختلفة ،من أمهها ما يلي:
السمة األوىل :مراعاة مقاصد الشريعة

يراعي الشيخ يف فتاكاه األصل الشرعي كىو اغبفاظ على اؼبقاصد الشرعية بناء على أهنا الغايات اليت
كضعت الشريعة ألجل ربقيقها ؼبصلحة العباد .22فهذه األسرار كالغايات اليت كضعت الشريعة ألجلها من
حفظ الضركريات كإصالح ألحواؿ العباد يف الدارين؛ معرفتها ضركرية على الدكاـ كلكل الناس ،فاؼبفيت
حيتاج إليها عند استنباط األحكاـ كفهم النصوص كغرب اجملتهد للتعرؼ على أسرار التشريع.
كلذلك كاف اؼبفيت يف النوازؿ يف أمس اغباجة إىل مراعاهتا عند فهم النصوص لتطبيقها على
الوقائع كإغباؽ حكمها بالنوازؿ كاؼبستجدات ،ككذلك إذا أراد التوفيق بُت األدلة اؼبتعارضة فإنو البد كأف
يستعُت دبقصد الشرع ،كإف دعتو اغباجة إىل بياف حكم هللا يف مسألة مستجدة عن طريق القياس أك
االستصالح أك االستحساف أك العرؼ اؼبعترب ربرل بكل دقة أىداؼ الشريعة كمقاصدىا .23
كيعضد ىذا القوؿ قوؿ العز بن عبد السالـ – رضبو هللا – حيث قاؿ  :من مارس الشريعة
كفهم مقاصد الكتاب كالسنة ؛ علم أف صبيع ما امر بو ؛ عبلب اؼبصلحة أك ؼبصاٌف  ،أك لدرء مفسدة أك

مفاسد  ،أك لألمرين كأف صبيع ما هني عنو لدفع مفسدة أك مفاسد أك جلب مصلحة أك مصاٌف  ،أك
لألمرين كالشريعة طافحة بذلك .24
فهذه السمة ذبلت لدل الشيخ يف فتواه عن اؼبرأة اليت يطلقها زكجها تطليقات ثالثة ىف ؾبلس
كاحد فأجاب ىي التطليقة الواحدة الرجعية اليت ديكن الرجوع فيها قبل انقضاء عدهتا كذبديد النكاح بعد
بأم شيخ اإلسالـ ابن تيمية رح كابن القيم اعبوزية رح خالؼ رأم اعبمهور  ،كلكن
انتهائها  ،25أخذا ر
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الشيخ فقط أفىت بناء على حفظ األسرة كاغبفاظ على أعراضها فإهنا من تلك األىداؼ اليت نزلت
الشريعة ألجلها كألف الدالئل اليت أفىت الشيخ بناء عليها كذلك قوية.
كيتحقق حفظ األسرة فيها حيث لو أفيت بتطليقات ثالثة فاؼبرأة ( كما يف العرؼ عندنا )البد
من أف تتزكج برجل كىو يتزكجها بنية الطالؽ فقط لثالثة أياـ مث يطلقها فهو ينوم ربليلها لزكجها األكؿ
كىذا العمل يعرب يف اغبديث بصفة " التيس اؼبستعار " كىو عمل قبيح يستقبحو كل ذم شرؼ كمكانة
كعزة لكونو مفسدا يف األعراض كاألنساب.ففي فتاه حفظ األنساب كاألعرض كعليها تبٍت األسرة النبيلة
كالشريفة.
ككذلك حينما سئل عن اؼبرأة اليت تستخدـ القرص الطبية ىف رمضاف اليت سبنع اغبيض فقاؿ:
ىو حراـ استخدامها ألهنا لو تنفع فائدة عارضية كلكنها ضررىا أؾ بر من نفعها كىي أف اؼبرأة تصَت
إقباب األكالد ىو الغرض اغبقيقي من عقد الزكاج
عجوزة بسبب استخداـىا كما ثبت بالتحقيق الطيب .ؼ
ىف اإلسالـ كردبا يرغب الزكج ىف األكالد فينشا النزاع فيما بينهما الذم ال حيل إال بالطالؽ  ،فالجتناب
من تفكيك األسرة ال بد أف النسوة ال ربرب بالفطرة اليت فطرىا هللا عليها.26
ككذلك أنو إذا سئل عن الرجل الذم يتربع كيتصدؽ على القبور 27فقاؿ أف الصدقة على
القبور كخاصة يف اغبفالت اؼبتخصصة اليت تنعقد ىف األياـ اػباصة  ،تعد حراما كشركا ألنو منهي عنو
باغبديث الذم ركاه ثابت بن الضحاؾ  -رضي هللا عنو  -قاؿ« :نذر رجل على عهد رسوؿ هللا  -صلى

هللا عليو كسلم  -أف ينحر إبال ببوانة .....اغبديث» ".28
فبعد أف سالو كثَتا كتأكد بأنو ليس ىناؾ أمر من أمور الشرؾ فأمر لو بأف يويف نذره.
فهذا ىو حفظ الدين الذم جاءت الشريعة ألجلو ؛ ألنو عصمة أمرنا فإف كل أمر الذم يقًتفو
الناس على ىذا الطريق ىو حراـ كما زيارة القبور يف الشهر ا﵀رـ حراـ كالصالة يف اؼبقربة شرؾ كالصدقة
يف يوـ اػبميس عمل غَت شرعي كما أنو يعتقد بأف األركاح تعود كتسر بتقدمي األطعمة كىكذا األمور
األخرل اليت ترتكب باسم العبادة كلكنها يف اغبقيقة تزيل عقدة اإلدياف فكل ىذا حراـ غبفظ الدين كىو
مقصد عظيم من مقاصد الشريعة.

السمة الثانية :األخذ بسد الذرائع
دلت النصوص الكثَتة على اعتبار سدالذرائع كاألخذبو ضباية ؼبقاصد الشريعة كتوثيقا لألصل العاـ

الذم قامت عليو الشريعة من جلب اؼبصاٌف كدرء اؼبفاسد.
ك﵁ در ابن القيم رح إذ يقوؿ " :فإذا حرـ هللا شيئا كلو طرؽ ككسائل تفضي إليو  ،فإنو حيرمها كدينع
منها  ،ربقيقا لتحرديو  ،كتثبيتا لو  ،كمنعا من أف يقرب ضباه كلو أباح الوسائل كالذرائع اؼبفضية إليو لكاف
ذلك نقصا للتحرمي كإغراء للنفوس بو ".29
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كلقد سار الشيخ يف فتاكاه باألخذ بسد الذرائع كىي اليت دلت النصوص الكثَتة على اعتباره
كاألخذ بو ضباية ؼبقاصد الشريعة كتوثيقا لألصل العاـ الذم قامت عليو الشريعة من جلب اؼبصلحة كدرء
اؼبفسدة.
فتبينت ىذه السمة حينما سئل الشيخ عن اؼبرأة اليت تفر من البيت كتزكج نفسها بدكف إذف
كليها أماـ ا﵀كمة 30عند حضور القاضي كا﵀امي كعدـ حضور الويل فقاؿ ىو حراـ أخذا بسد الذرائع
ألف ىذه كسيلة تؤدم إىل اؼبباشرة ا﵀رمة بُت اؼبرأة كالرجل ككذلك ىذا األمر حيرض اآلخرين من الرجاؿ
تيد
كالنساء الذين يعشقوف فيما بينهم إىل ىذا النوع من النكاح فنتيجة تضيع كالية الويل كجيرأ كل من ر
أف تتزكج ىكذا بدكف اف تبايل كليها ككثَتا من القضيات أف ىذا النوع من النكاح ال حيقق مصاٌف األسرة
اليت تتوقع من الزكاج كبتايل ينتهي االمر بالطالؽ.
31
ككذلك سئل الشيخ عن الرجل الذم بٌت عمارة كأجره للمصرؼ التقليدم فقاؿ إنو حراـ
كغَت شرعي ألنو سوؼ يؤدم إىل أكل الربا كاغبراـ كىو بأف البنك البد من أف يعمل عمل الربا كمن ىذا
الكسب البنك يعطي أجرة عمارة البنك لصاحب العمارة كىو من الربا ا﵀رـ كىو هبذا الفتول يريد سد
أكل اغبراـ.
ككذلك أفىت الشيخ على سؤاؿ السندات التنمية يف البنوؾ كالشركات بأهنا ؿبرمة عُت الربا
كالتغيَت ىف االظباء ال يغَت حقيقة األشياء.
السمة الثالثة  :تقييد الفتوى بالشروط
كمن منهجو ىف الفتول بأنو يقيد الفتول بقيود كشركط كينبو إىل أمور مهمة اليت ال بد من
ذكرىا لكي تتجلى صور اؼبباحة دكف غَت اؼبباح .كمن مثل ىذه الفتاكل لو:
عند ما سئل الشيخ عن اػباطب ىل جيوز لو أف يتكلم مع ـبطوبتو كينظر إليها قبل النكاح
باؽباتف 32فأجاب قائال بأنو جيوز لو أف يتكلم كينظر إليها كلكن ىذا ليس على اإلطالؽ بل ىذا مقيد
بقيود ذكره الشيخ ىف الفتول حيث قاؿ :
 - 1بأف اػباطب يتأكد النكاح معها كال يرغب فقط ىف النظرة إليها كال ىف الكالـ.
 - 2أف ال تكوف النظرة كالكالـ ىف اػبلوة اليت من صفتها أف تؤدم إىل الفساد ىف العركض.
 - 3أف ال يكوف ىذا النظر كالكالـ سبب الفساد كأف يكوف الكالـ كالنظر يف دائرة شرعية.
( كهللا أعلم )
ككذلك عند ما سئل الشيخ عن حصص الشركة ىل جيوز التعامل هبا ؟ فقاؿ :إف التجارة يف
حصص الشركة اليت تعمل يف اغبراـ مطلقا مثال  ،الشركة تبيع غبم اػبنزير أك تبيع اػبمر أك تبيع اؼبخدرات
كما إىل ذلك من الذرائع ا﵀رمة فال جيوز شراء حصصها مطلقا  ،نعم جيوز اؼبتاجرة يف حصص الشركة
كلكن مع ىذه القيود :
- 1أف الشركة ال تعمل يف اغبراـ.
33
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- 2كأف ال يكوف رأس ماؿ الشركة نقديا  ،بل ال بد أف يستبدؿ النقدم باؼباؿ اؼبتقوـ بأف تشًتم
الشركة عقارا أك ماكنة للعمل كىكذا  ،حىت ال يتأتى عليو ـبالفة بيع الصرؼ بالصرؼ كفيو
تلزـ مبادلة الشيئ سواء بسواء كيدا بيد .كإال سيؤدل إىل الربا.
ككذلك عند ما سئل الشيخ عن الرجل الذم يبيع مالو نقدا بالسعر اؼبنخفض كنسيئة بالسعر
اؼبرتفع 34فقاؿ  :إف اف اؼبتاجرة نقدا كنسيئة بالسعر اؼبنخفض كاؼبرتفع حسب الًتتيب جائز كلكن البد
من مراعاة ىذه الشركط يف مثل ىذه البيوع لكي ال يقع النزاع  ،كىي:
-1أف تكوف التجارة برضا العاقدين.
البائع كأف يكوف مقدكر التسليم.

-2أف ال يكوف الثمن ؾبهوال-3 .أف يكوف اؼببيع يف ملكية

-4أف ال يكوف اؼببيع معيوبا-5 .كال يكوف ؿبرما - 6 .أف ال يكوف ىذا كسيلة لتحليل الربا ا﵀رـ-7 .
كأف يكوف حق الرجوع ثابتا.
 -8أف ال يكوف ىناؾ خدعة يف حق أحد اؼبتعاقدين.
فهذه الشركط تبُت أف مثل ىذه العقود جائزةربت ظل ىذه الشركط حيت ال تقع خدعة ىف حق احد
العاقدين.
السمة الرابعة  :اإليضاح والتعليل ىف الفتوى

كىذه السمة لو أمهية بليغة يف تبليغ اغبكم الشرعي اؼبتعلق بأم نازلة من النوازؿ كاؼبستجدات
ألف اإلخبار كحده بالواقعة ال يكفي بل ال بد من البياف يف الفتول ال غموص فيو كال إهباـ ككذلك أنو ال
بفضي إىل االضطراب كاالختالؼ يف معرفة اؼبعٌت اؼبقصود بالفتول.
كقد كضح ابن القيم – رضبو هللا – أ ىمتمو قائال  " :ال جيوز للمفيت الًتكيج كزبيَت السائل
كإلقاؤه يف اإلشكاؿ كاغبَتة  ،بل عليو أف يبُت بيانا مزيال لإلشكاؿ متضمنا لفصل اػبطاب  ،كافيا يف
حصوؿ اؼبقصود ال حيتاج معو إىل غَته .35
كقد جاء عن علي ابن أيب طالب رضي هللا عنو  " :حدثوا الناس دبا يعرفوف كدعوا ما ينكركف
 ،أتريدنو أف يكذب هللا كرسولو ".36
كتدؿ على ىذه السمة من فتاكاه :عند ما سئل الشيخ عن الرجل الذم مات كترؾ خلفو ابنا
كستة بنات كاألقر باء يريدكف أف حيرموا البنات كيورثوف االبن فقط فأجاب بأنو ال جيوز أف حيرـ الوارث
بدكف أم مانع من موانع اؼبَتاث كصبيع الورثة يرثوف حسب حصصهم اؼبذكورة يف الكتاب كالسنة كاإلصباع
ؼذكر حصصهم كقسم الًتكة كذلك
 ،كىي يف الصورة اؼبذكورة أف للذكر مثل حظ األنثيُت ،
بالتفصيل.37
ككذلك ىف جواب السؤاؿ ىل ذبوز اعبراحة الطبية البالستكية للطفل الوليد ناقص اػبلقة
حيث ليس لو شفة أك خلق دكف األنف أك لو أ صبع زائدة من األصابع العادية أك أقل كىكذا فقاؿ :أف
اإلسالـ أجاز العالج فماداـ ؽبذا اؼبرض عالج فبكن فهو جيوز للضركرة ألنو أحيانا يسبب النقصاف ىف
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اداء الواجبات كلكن ىذا العمل يستخدـ اآلف يف غَت ؿبل حيث إف النسوة العجوزة اآلف أصبحت باكرة
حيث أصبح صعبا الفرؽ بُت العجوزة كالعازبة فال بد من اجتنابو ىذا العمل ؽبذه اػبدعة كاؼبكر كيقصر
فقط يف األماكنة ا﵀تاجة إليها.38
السمة اخلامسة  ( :التواضع )سؤاله أهل االختصاص

الفهم الدقيق الواضح الكايف جيعل الناظر ىف اؼبستجدات متصورا حقيقة اؼبسألة تصورا صحيحا
حيسن بعدىا أف حيكم دبا يراه اغبق فيها كقد حيتاج الفقيو أف يستفصل من السائل عند كركد االحتماؿ
إذا دعي إليو اؼبقاـ.كفبا ينبغي للناظر أف يراعيو ىنا زيادة التثبت كالتحرم للمسالة كعدـ االستعجاؿ ىف
اغبكم عليها كالتأين ىف نظره ؽبا فقد يطرأ ما يغَت كاقع اؼبسالة أك يصل إليو علم ينايف حقيقتها  ،أك يقع
التقصَت منو بسبب قلة حبث كتثبت كترك فقد خيطئ الصواب كيقع يف ؿبذرك يزؿ فيو خلق كثَت.39
كقد جاء عن النيب ﷺ ما يؤيد التثبت كالتحرم ىف الفتيا كاالجتهاد ؛ كمن ذلك قولو ﷺ  ( :من
أفىت بفتيا بغَت ثبت  ،فإمنا إشبو على من افتاه ).40
ككاف ابن مسعود رضي هللا عنو يساؿ عن اؼبسالة فيتفكر فيها شهرا ،مث يقوؿ  " :اللهم إف كاف
صوابا فمن عندؾ ،كإف كاف خطأ فمن ابن مسعود ".41
كجاء عن اإلماـ مالك – رضبو هللا – أنو قاؿ  ":إين ألفكر يف مسالة منذ بضع عشرة سنة  ،فما
اتفق يل فيها رأم إىل اآلف " .42كقاؿ أيضا  " :ردبا كردت علي اؼبسألة فأفكر فيها ليايل ".43
كخاصة إذا كانت اؼبسألة خارجة عن زبصص الفقيو فعليو أف يساؿ أىل االختصاص  ،كتتجلى
ىذه السمة ىف فتاكل الشيخ حيث إذا سئل عن خلقة البقرة من اختالط اػبنزير كالبقرة اليت تكثر اللنب
كىي مقبولة بُت الناس (كالبغل من اختالط اغبصاف كاغبمارة ) فسأؿ الشيخ أىل االختصاص كىم
السلطة الئو ستاؾ (  )live stockككصل بعد الفحص كالتحقيق أف ىذه اؼبفركضة فرضية كليست ؽبا
عالقة باغبقيقة ألف مثل ىذا النسل ال يتسلسل بل ينقطع كالبغل فهو خلق من اختالط اغبمار
كاغبصانة كلكن ينعدـ يف البغل صالحية جرياف النسل فكيف يقاؿ ىنا بأف ىنالك بقرات كثَتة تكثر
اللنب كىي من اختالط البقر كاػبنزير  ،ىذا كالـ غَت معقوؿ بل ىذه مفركضة افًتضت البتالء
الفقهاء.44
ككذلك إذا سئل الشيخ عن الضريبة اليت تقطع اغبكومة من كظيفة اؼبوظفُت كيعطوهنم عند ما
يتقاعدكف بعد انتهاء مدهتم اؼبقررة مع الربا على ذلك اؼببلغ اؼبقطوع فهل يقبل ىذه الربا من اغبكومة أك
تًتؾ عندىم حىت ال نرتكب جردية الربا ؟ فأجاب مفصال آخذا تفصيلو من اؼبلفات اليت يرتبها أىل
الضريبة كبعد أف رآىا قاؿ :إف ىذه عُت الربا فلو ىو يقبل فال ينفق برا.45
السمة السادسة :األخذ بالتيسري ورفع احلرج
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يقصد باغبرج  " :كل ما يؤدم إىل مشقة زائدة يف البدف أك النفس أك اؼباؿ حاال أك ماال "  ، 46فيكوف
اؼبراد برفع اغبرج  " :التيسَت على اؼبكلفُت بإلبعاد اؼبشقة عنهم يف ـباطبتهم بتكاليف الشريعة اإلسالمية
"  .47كقد دلت األدلة على رفع اغبرج من الكتاب كالسنة حىت صار أصال مقطوعا بو يف الشريعة.
كما يف قولو تعاىل  ﴿ :ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ﴾  ،48كقولو تعاىل  ﴿ :كما جعل عليكم يف
الدين من حرج﴾  ،49كقوؿ النيب  ( :إف الدين يسر )  ،50إىل غَتىا من األدلة اؼبتواترة يف حجية ىذا
األصل.
فإذا تبُت لنا قطعية ىذا األصل كجب على اجملتهد كاؼبفيت أف يراعي ىذه اؼبيزة فيما ينظر فيو من كقائع
مراعاة الًتخيص يف
كمستجدات  ،حبيث ال يفيت دبا ال يطاؽ شرعا من اؼبشاؽ  ،كما جيب عليو
الضركريات كاؼبسوغات الشرعية اؼببيحة للمحظورات  ،أك التخفيف ألصحاب األعذار كرفع اؼبؤاخذة
عنهم .51كلكن مع مراعاة الشركط اآلتية :
 - 1أف يكوف اغبرج حقيقيا -2أف ال يعارض نصا-3 .52 .أف يكوف اغبرج عاما كمطردا فيما
بُت الناس .53
فاؼبصنف بنفسو قاؿ يف فتاكاه أنو راع قاعدة التيسَت دكف التساىل فيو كما فعل فيو
اؼبتساىلوف باهنم حرموا حالال كاستحلوا اغبراـ ككذلك التيسَت من ميزات ىذه الشريعة ألف النيب صلى هللا
عليو كسلم أخذ دائما بالتخفيف كاليسر.54
فهذه السمة كذلك لوحظت يف فتاكل حيث إذا سئل عن اؼبسح على اعبوربُت فقاؿ جيوز
كاستدؿ عليو بعمل الصحابة كخاصة يف موسم الشتاء ىذا ككذلك إذا سئل عن الرجل الذم أصيب
دبرض سلسل البوؿ فقاؿ  :إف البوؿ قبس ينجس الثوب فلو أف يطهر لكل صالة كيصلي كل ما تتعلق
بتلك الصالة ألف الشريعة تتأسس على رفع اغبرج كاألخذ بالتيسَت.55
ككذلك أجاب على رد السؤاؿ بأف ا﵀تلم إذا مل جيد اؼباء فكيف يطهر فأجاب بأنو يتيمم
كلكن ىذا التيمم ينتقض حيث يوجد اؼباء فهو أكال يتيقن بأف اؼباء غَت موجود كيفحص كيتحرل كبعد
تيقن عدـ اؼباء يتيمم .56
ككذلك الرجل اؼبريض أك العجوز إذا أصبح جنبيا فال يستطيع االغتساؿ باؼباء البارد كال
يكوف لديو انتظاـ اؼباء اغبميم فهو كذلك يتيمم  ،ألف الشريعة تتأسس على رفع اغبرج كاألخذ بالتيسَت.
السمة السابعة  :األخذ بالقواعد الفقهية

كمن ظبات الشيخ أنو يأخذ بالقواعد الفقهية كمن أمثلتو أنو سئل عن الرجل الذم يشك يف
كضكئو بعد أف توضأ  ،فقاؿ  :أخذا بالقاعدة الفقهية ا ليت تقوؿ  " :اليقُت ال يزكؿ بالشك " فعلى مثل
ىذا الرجل أنو يصلى هبذا الوضوء ما داـ ىو ال يتيقن بانتقاض كضوئو.57
ككذلك إذا سئل الشيخ عن أخذ االنتفاع باؼبرىوف ففصل فيها كبُت آراء الفقهاء فيو فقاؿ :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1عند البعض االنتفاع باؼبرىوف مباح  -2 .ىو عُت الربا -3 .إذا حفظ اؼبرىوف حيتاج إىل النفقات
فبقدر النفقات ديكن أخذ االنتفاع بو.
مث قاؿ ىذا الرأم الثالث ىو األرجح عندم ألف " الغنم بالغرـ " فهو إذا ينفق على اؼبرىوف غبفاظتو
كإلصالحو فلو أف يأخذ الفائدةبو.
58
كىذه الفائدة ال بد أف يكوف يف دائرة الضركرة فال يتجاكز حد الضركرة ألف الضركرة تقدر بقدرىا .
ككذلك اخذ بقاعد ة " كسائل اغبراـ حراـ " كقاؿ ىف جواب السؤاؿ ىل جيوز رقي العامل على
امرأة غَت ؿبرمة ىف اػبلوة فقاؿ  :ىذا حراـ شرعا ألف اػبلوة مع االمرأة االجنبية ؿبرـ شرعا ككذلك ىذا
يؤدل إىل فساد كضرر أكرب ردبا يقعوف ىف الزنا  ،فاػبلوة كسيلة ؿبرمة فهي تؤدم إىل اغبراـ فوسيلة اغبراـ
حراـ فالقى يف اػبلوة حراـ.59
ككذلك أخذ بقاعدة " العربة ىف العقود للمقاصد كاؼبعاين ال لأللفاظ كاؼبباين " كأجاب ىف رد
سؤاؿ من قاؿ لزكجتو " تراؽ " ىف ؿبل الطالؽ فقاؿ :أف ىذا اللفظ ليس صرحيا ىف معٌت الطالؽ نعم
اؼبطلق يسأؿ ماذا يعٍت من ىذه الكلمة فيحكم حسب نيتو.60
السمة الثامنة  :فقه الضرورة
إف من منهج الشيخ أنو يأخذ بالضركرات اليت يواجها اإلنساف ىف اغباالت غَت العادة فلها
أحكاـ تتغَت من األحكاـ العادية فهو أخذ بقاعدة " الضركرة تبيح ا﵀ظورة " كأجاب على سؤاؿ
استخداـ األدكية ا﵀رمة قائال  :أكال علينا أف نعاًف بالشيئ اغبالؿ ألف هللا كضع الشفاء ىف اغبالؿ دكف
اغبراـ كلكن عند الضركرة يباح استخداـ األدكية ا﵀رمة إذا تيقن بعد الفحص الشفاء فيو.
61
ؼىف كشف العورة لدل الطبيب للفحص الطيب أك لعالج جيوز بناء على ىذه القاعدة .
ككذلك ىل جيوز لإلنساف أف يتخذ سنا من الذىب فقاؿ  :أنو جيوز أخذ السن من الذىب
عند الضركرة إذا ثبت بعد الفحص بأنو لو يتخذ السن من شيئ آخر ليتضرر  ،فيجوز ىف ىذه اغبالة
أخذا بقاعدة " الضركرة تبيح ا﵀ظورة ".
ككذلك قاؿ الشيخ يف سؤاؿ ىل جيوز كضع القرص الطيب يف داخل الفرج يف حالة الضركرة
لعالج مرض سيالف الرحم فقاؿ  :ىو جيوز كال ينتقض الصوـ ماداـ مل يدخل ىذا الدكاء ىف اؼبعدة ،
فالعالج ضركرة ؼبعاعبة اؼبرض.

السمة التاسعة  :األخذ جبميع ادلذاهب الفقهية
إف من ظبات الشيخ أنو يستقل يف فهم معاين األدلة الشرعية كآراء الفقهاء كال يتعصب ألم
اب كيوافق مع
مذىب من اؼبذاىب األربعة فهو يأخذ بالرأم الذم أرجح باألدلة اؼبتفقة عليها كأقرب صو ا
اؼبقاصد كاألىداؼ  ،فمن أمثلة ىذه السمة :
62
كىو رجح رأم
أنو رجح رأم الفقهاء اغبنفية يف األجرة لتعليم القرآف كاإلماـ كىكذا
63
 .كىو رجح رأم
الفقهاء اغبنبلية ىف مسألة التطليقات الثالثة حيث قاؿ  :أهنا تقع كاحدة رجعية
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الفقهاء اؼبالكية بأف عقد الزكاج العريف (اؼبخفي) حراـ لكوف عدـ حضور الشاىدين كعدـ اإلعالف
ىكذا ىو يبتعد عن التعصب اؼبذىيب كيتحرل الرأم أقرب صو ااب ،أكفق باؼبقاصد الشريعة.
بو.ؼ
السمة العاشرة  :التدليل
فعلى اؼبفيت أف يبحث دليل اغبكم يف اؼبسالة اؼبطلوبة حكمها كال يلقي إىل السائل ساذجا عن
الدليل  ،كفيو يقوؿ اإلماـ ابن القيم – رضبو هللا  " : -ينبغي للمفيت أف يذكر دليل اغبكم كمأخذه ما
أمكنو ذلك كال يلقيو إىل اؼبستفيت ساذجا ؾبردا عن دليلو كمأخذه  ،فهذا لضيق عطنو كقلة بضاعتو من
العلم  ،كمن تأمل فتاكل النيب ﷺ الذم قولو حجة بنفسو رآىا مشتملة على التنبيو على حكمة اغبكم
كنظَته ككجو مشركعيتو" 64.كأضاؼ قائال  " :عاب بعض الناس ذكر االستدالؿ يف الفتول كىذا العيب
أكىل بالعيب  ،بل صباؿ الفتول كركحها ىو الدليل  ،فكيف يكوف ذكر كالـ هللا كرسولو كإصباع اؼبسلمُت
القيس الصحيح عيبا؟ ".65
كأقواؿ الصحابة رضواف هللا عليهم ك ا
كمن ظبات الشيخ ىف فتاكاه أنو دائما يدلل على اؼبستفىت بو ،فهو يستدؿ أكال بالكتاب إذا
كجد النص الصريح فيو كإال يلجأ إىل السنة مث إىل اإلصباع كىكذا كىو يف منهجو سار كمسَت السلف
من الصحابة كالتابعُت كتابعيهم .كفتاكاه شاىد على ىذه السمة ككتابو فبلوء من الدالئل من الكتاب
كالسنة كآثار الصحابة.
السمة احلادية عشر :األخذ بالعوائد واألعراف

اؼبقصود بالعرؼ كالعادة ىو ما استقر يف النفوس من جهة العقوؿ كتلقتو الطباع السليمة
بالقبوؿ  .66كقد جرل الفقهاء على اعتبار العادة كالعرؼ كالرجوع إليها يف تطبيق األحكاـ الشرعية يف
مسائل ال تعد لكثرهتا  ،منها سن اغبيض  ،كالبلوغ  ،كاإلنزاؿ  ،كاألفعاؿ اؼبنفية للصالة  ،كالنجاسات
اؼبعفو عنها  ،كيف لفظ اإلجياب كالقبوؿ كيف أحكاـ كثَتة جدا من مسائل البيوع كاألكقاؼ كاألدياف
كاإلقرارات كالوصايا كغَتىا.67
كيقوؿ اإلماـ القرايف – رضبو هللا – يف ذلك  " :إف إجراء األحكاـ اليت مداركها العوائد مع
تغَت تلك العوائد خالؼ اإلصباع كجهالة يف الدين ،بل كل ما ىو يف الشريعة يتبع العوائد  :يتغَت اغبكم
فيو عند تغَت العادة إىل ما تقتضيو العادة اؼبتجددة " ،68
كلقد راعى الشيخ يف فتاكاه العوائد كاألعراؼ فكل ما يرتكب يف اجملتمع ربت ظل العادة
كىو خيالف الشريعة نصح يف االجتناب كحرـ الصور اليت تؤدم إىل اغبراـ  ،منها:
اشًتاء العملة اعبديدة القليلة بعوض العملة القددية الكثَت فقاؿ  :ىو عُت الربا ا﵀رـ
كاؼبوظفوف ىف السيارات دائما حيتاجوف إىل استبداؿ البنكنوت الكبَتة بالصغَتة فعادة عليهم أف يردكا
طبس ركبية أكثر من مقابل مأئة ركبية فهو حراـ بناء على ما تقدـ.

69
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ككذلك إذا كاحد يريد استئجار الدكاف فعليو عادة أف يدفع الرىن باإلضافة أجرة الدكاف
كغالبا ىذا يزيد من مأئة ألف فماداـ ىو يستخدـ الدكاف فمالك الدكاف ينتفع بذلك اؼببلغ كىو دياثل
بالقرض الذم جير منفعة كىو ربا.70
السمة الثانية عشر  :عدم اخلوض فيماال ينبغي عليه عمل

إف من أىم الصفات اليت يتصف هبا اؼبفيت ىو أنو ال خيوض فيماالينبغي عليو عمل ؛ ؼبا فيو
من التكلف كالتنطع كؼبا فيو من شغل اؼبفيت عن تعلم العلم النافع كالعمل بو ؛ كؽبذا قاؿ عمر رضي هللا
 .71ككره السلف كذلك
عنو  " :أحرج عليكم أف تسألونا عما مل يكن  ،فإف لنا فيما كاف شغال "
اػبوض يف الكالـ الذم ال يقع ربتو عمل بل فيو من الضرر كىو الوقوع يف التكلف اؼبذموـ  ،قاؿ اإلماـ
مالك  ":ال أحب الكالـ إال فيما ربتو عمل  ،فأما الكالـ يف الدين كيف هللا عزكجل فالسكوت أحب
إىل ؛ ألنٍت رأيت أىل بلدنا ينهوف عن الكالـ يف الدين إال ما ربتو عمل".72
كال ريب أف ىذا اؼبسلك الذم سلكو الشيخ (كقد صرح هبا يف مقدمة كتابو بالتفصيل حينما
يذكر آداب اؼبستفيت ) يف كتابو ىو الذم حيقق مقصد الشرع من اغبث على العلم النافع كالتحذير من
العلم الذم ال ينفع .قاؿ رسوؿ هللا ﷺ  ( :سلوا هللا علما نافعا كتعوذكا با﵁ من علم ال ينفع )  .73ككاف
عليو الصالة كالسالـ يستعيذ با﵁ من علم ال ينفع  ،يقوؿ  ( :اللهم إين أعوذبك من علم ال ينفع ) ،74
كالعلم النافع ىو  ":ضبط نصوص الكتاب كالسنة كفهم معانيها  ،كالتقيد يف ذلك باؼبأثور عن الصحابة
كالتابعُت كتابعيهم يف معاين القرآف كاغبديث كفيما كرد عنهم من الكالـ يف مسائل اغبالؿ كاغبراـ" .75
كىذا ىو العلم الذم كرثو الصحابة عن النيب ﷺ  " ،كىو يستحق أف يسمي علما  ،كما
سواه إما أف علما فال يكوف نافعا  ،كإما أال يكوف علما كإف ظبي علما "  .76قاؿ ؾباىد  " :العلماء
أصحاب ؿبمد ﷺ "  ،كقاؿ سعيد ابن جبَت  " :ما مل يعرفو البدريوف فليس من الدين "  ،كقاؿ األكزاعي
 " :العلم ما جاء عن أصحاب ﷺ  ،كما مل جييء عن أصحاب ؿبمد ﷺ فليس بعلم ".77
السمة الثالثة عشر  :االقتصار على ما متس إليه احلاجة
كمن السمات اليت سلك عليها الشيخ ىي "االقتصار على ما سبس إليو اغباجة كعدـ الزيادة
يف البياف على قدر اغباجة" .كىذه ميزة يف أىم الغاية يف الفتول حيث ال خيتلط اعبواب على السائل
بسبب كونو طويال كال يضطرب ذىنو بسبب كوف اعبواب ناقصا حيث يًتؾ فيو جانب اعبوانب اليت

ربيط باغبادثة كالسؤاؿ .فأحيانا ينقص السؤاؿ فجواب اؼبفيت يسد الفراغ اغباصل يف السؤاؿ  ،كأحيانا
السؤاؿ ال يصلح اعبواب اؼبطلوب من السائل فاؼبفيت جييب على قدر حاجة اؼبستفيت.
قاؿ اغبافظ ابن رجب  " :فمن عرؼ قدر السلف عرؼ أف سكوهتم عما سكتوا عنو من
ضركب الكالـ ككثرة اعبداؿ كاػبصاـ كالزيادة يف البياف على مقدار اغباجة مل يكن عيا كال جهال كال
قصورا  ،كإمنا كاف كرعا كخشية ﵁ كاشتغاال عما ال ينفع دبا ينفع  ،فمن سلك غَت سبيلهم دخل يف كثرة
السؤاؿ كالبحث كاعبداؿ كالقيل كالقاؿ  .كقد قاؿ إياس بن معاكية  :ما من أحد ال يعرؼ عيب نفسو إال
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كىو أضبق .قيل لو  :فما عيبك ؟ قاؿ  :كثرة الكالـ .كإف ادعى لنفسو الفضل كؼبن سبق النقص كاعبهل
فقد ضل ضالال مبينا كخسر خسرانا مبينا " .78
كلقد سار الشيخ يف تاليفو على منهاج السلف يف االقتصار على بياف ما دعت اغباجة إىل
البياف  ،فقصر البياف على اؽبدؼ اؼبطلوب من السائلُت يف السؤاؿ كال يطوؿ عليهم الكالـ إال إذا كاف
ال بد منو فطوؿ طويال غَت فبل كإذا تطلب السؤاؿ االقتصار فقصر قصارا غَت ـبل يف الفهم.
السمة الرابعة عشر :اتباع السلف يف االستدالل باألدلة الشرعية بالرتتيب

كلقد كاف الشيخ شديد اغبرص على اتباع آثار السلف يف ذلك قوال كعمال فإنو زين صبيع فتاكاه حبسن
آيات القرآف كصباؿ اغبديث  ،كلوال أف اؼبعتمد عنده ظاىر األدلة الشرعية ؼبا أطلق القوؿ هبا  ،كفتاكاه يف
ىذا الكتاب شهادة على ىذا .كمن عاداتو أنو إذا صح اغبديث عنده يتمسك بو كال يؤكلو لقوؿ أحد من
الناس كما كاف يفعل السلف ،كيؤيده قوؿ صاحب " شرؼ أصحاب اغبديث " حيث قاؿ  " :إف أشد
الناس تعظيما لنصوص الشرع كتسليما ؽبا ىم أىل اغبديث  ،كؽبذا كانوا إذا صح اغبديث عن الرسوؿ
ﷺ سبسكوا بو  ،كتقلدكا ظاىره  ،كأدكه كما ظبعوه  ،كمل يؤؤلوه لقياس  ،كال لقوؿ أحد من الناس .79
كقاؿ إماـ اغبرمُت اعبويٍت  " :إنا نعلم على قطع أهنم – يعٍت الصحابة كعلماء السلف –
كانوا يتعلقوف يف تفاصيل الشريعة بظواىر الكتاب كالسنة  ،كما كانوا يقصركف استدالالهتم على
النصوص  ،كمن اسًتاب يف تعلقهم بالقياس مل يسًتب يف استدالؽبم بالظواىر عمن خبالفو ككفاقو مباالة
" .80

اخلامته:
كيف خاسبة ىذا البحث نقدـ أىم النتائج اليت توصلنا إليها – بتوفيق هللا  -من خالؿ ىذا البحث:
 - 1الفتول ىي  :بياف اغبكم الشرعي يف املسالة  ،مؤيدا بالدليل من الكتاب كالسنة  ،أك االجتهاد
فيما ال نص فيو.
 - 2الفتول ىي منصب األنبياء ككرثتهم كؽبا خطورة كما ؽبا شأف عظيم .كالذم يتوىل ىذا اؼبنصب
البد أف يتصف بأىم اؼبواصفات ،منها أف يكوف مكلفا ،عادال كعاؼبا باألحكاـ الشرعية كيعمل
بعلمو ك يتقي هللا .كأف يكوف باحثا عن اغبق يف اؼبسألة اؼبطلوبة حكمها كيزين الفتول بالدليل
كإحالة السائل إىل من ىو أعلم منو كأف يسأؿ هللا عزكجل اإلعانة كالتوفيق كيعرؼ عوائد الناس
كأعرافهم كأف يفيت بأرجح األقواؿ دليال كأقربوا إىل الصواب دكف التعصب اؼبذىيب.
 - 3فاؼبؤلف ىو مفيت يف صحة اؼبعتقد كىو متأثر من آئمة اىل السنة كاعبماعة ك سار على منهجهم
،مؤسسا بنيانو اإلفتاء على أصلُت عظيمُت كاف ؽبما أحسن األثر يف فتاكاه:
األصل األكؿ  :علم الكتاب كالسنة كىي العلوـ اليت شهد لو باإلمامة فيها أىل العلم.
األصل الثاين  :عقيدة سلف األمة من الصحابة كالتابعُت كأئمة اغبديث كالفقو  ،القائمة على
تعظيم الوحي كتقدديو.
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 - 4قلة كالـ الشيخ يف األصوؿ الكلية مرده إىل تسليمو للوحي كإال ىذه اؼبالؿبات ملموسة يف
فتاكاه.
 - 5أدرؾ الشيخ ىذا العصر الذم حققت فيو حركة الفتوم منوا مطردا يف ىذا اجملاؿ كسار على منهج
السلف الصاغبُت حيث يعرض اؼبسائل كاعبزئيات على النصوص الشرعية كيلتزـ حبدكد الشرعي
عند إستداللو.
 - 6على عكس ما كاف يف القرف الرابع حيث نودم فيو بإغالؽ باب اإلجتهاد كتقاصرت مهم
اجملتهدين كاؼبفتيُت حيث كانوا ال يفتوف إال بػ "نعم" اك "ال".
 - 7إف هللا نصب لكل مسئلة حكما شرعيا معينا جيتهد العامل يف معرفتو كىذه مَتاث األنبياء كرثها
العلماء (العلماء كرثة األنبياء).
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دار الكتب العلمية – بَتكت  ،الطبعة األكىل1990 - 1411 ،كقاؿ " :ىذا اإلسناد صحيح على
شرط الشيخُت كمل خيرجاه " ،السجستاين ،أبو داكد سليماف بن األشعث سنن أيب داكد  ، 3/345ح
 ،3658دار الفكر  ،الًتمذم  ،أبو عيسى ؿبمد بن عيسى  ،سنن الًتمذم  ،5/29 ،ح /،2649
دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،القزكيٍت ،أبو عبد هللا ؿبمد بن يزيد ابن ماجو  ،سنن ابن ماجو ،1/96،
ح  .261دار الرياف للًتاث،
 4اعبوىرم  ،أبو نصر إظباعيل بن ضباد  ،الصحاح  .6/2452 ،دار العلم للماليُت بَتكت.
 5الفيومي  ,أضبد بن ؿبمد بن علي ،اؼبصباح اؼبنَت  .2/622 ،مكتبة لبناف _ بَتكت.
 6ابن منظور  ،أبو الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ بن على، ،لساف العرب .148-15/147 ،
دار الفكر  -بَتكت.
 7الفيومي ، ,اؼبصباح اؼبنَت  ، 175 ،ابن فارس  ,معجم مقاييس اللغة  ، .4/474 ،دار اعبيل _
بَتكت.
 8ابن منظور  ،لساف العرب .5/148 ،
 9السيوطي  ،مصطفى بن سعد بن عبده  ،مطالب أكىل النهى يف شرح غاية اؼبنتهى  .6/437دار
اؼبكتب اإلسالمي  ،الطبعة :الثانية1415 ،ىػ 1994 -ـ
 10ابن القيم  ,ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  ،إعالـ اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت
 .1/11دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،الطبعة الثانية  1414 ،ىػ.
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 11أبو داكد  ،سنن ابو داكد ، 3/364 ،ح  ،3643كالًتمذم  ،سنن الًتمذم  ، 5/48ح
 ، 2682كابن ماجق  ،سنن ابن ماجو  ،1/81 ،ح.223
 12خبارم  ،ؿبمد بن إظباعيل  ،اؿصحيح ، 1/52 ،ح  ، 105دار السالـ  ،الطبعة األكىل ،
1417ى ػ  ،مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتم النيسابورم  ،صحيح مسلم  ، 3/1305 ،ح
 .1679دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،الطبعة األكىل 1415 ،ى ػ.
 13أم للعامي العاجز عن النظر يف أدلة الشرع ،فيما إذا مل يتبُت خظؤه يف اجتهاده ،كإال جيب األخذ
دبا دؿ عليو الكتاب كالسنة.
 14الشاطيب ,إبراىيم بن موسى بن ؿبمد ،اؼبوافقات  .4/245دار ابن عفاف  ،اػبرب  ،الطبعة األكىل ،
 1416ى ػ.
 15ابن القيم  ,إعالـ اؼبوقعُت .1/11
16ابن القيم  ,إعالـ اؼبوقعُت .4/199
 17هبيت  ,ؿبمد إسحاؽ  ,دبستاف حديث ص  ( ، 555النشر  :اؼبكتبة القدكسية  ،السوؽ األردك
 ،الىور ).
 18اؼبرجع نفسو  ،ص .558-556
 19اؼبرجع السابق ص .562 – 559
 20اؼبرجع السابق ص .567 – 566
 21اؼبرجع السابق.
 22الريسوين د .أضبد  ,نظرية اؼبقاصد عند اإلماـ الشاطيب  ،ص  ، 7مطبوعات اؼبعهد العاؼبي للفكر
اإلسالمي كاشنطن الطبعة الثانية  1412ىػ ػ.
 23الفاسي  ,د -عالؿ  ,مقاصد الشريعة اإلسالمية كمكارمها  ،ص  7؛ د .زيداف  ,عبدالكرمي ,
الوجيز يف أصوؿ الفقو  ،ص .375
24سلطاف العلماء العز بن عبد السالـ ،ـبتصر الفوائد يف أحكاـ اؼبقاصد اؼبعركؼ بالقواعد الصغرل ،
ص  ، 209ربقيق  :د .صاٌف بن عبد العزيز بن إبراىيم آؿ منصور ،دار الفرقاف للنشر كالتوزيع
25اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث  ،ج  3ص 344
26اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  2ص 236
27اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  3ص 27
 28أبو داكد  ،السنن  ،رقم اغبديث )3437( :
 29ابن القيم  ,إعالـ اؼبوقعُت .3/109
30اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  2ص 305
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31اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  3ص 265
32اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 3ص 339
33اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  1ص 244
34اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  1ص 240
35ابن القيم  ،إعالـ اؼبوقعُت .4/136
 36خبارم ،ؿبمد بن إظباعيل  ،اؿصحيح  ،كتاب العلم  ،باب من حض بالعلم قوما دكف قوـ كراىية أف
ال يفهموا  1/44ح .124
37اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 3ص 311
38اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 2ص 449
39الشاطيب  ،اؼبوافقات  .224-223 /5دار ابن عفاف  ،اػبرب  ،الطبعة األكىل  1416 ،ى ػ.
 40سبق زبريج اغبديث
 41ابن القيم  ،إعالـ اؼبوقعن .1/64
 42السبيت ،ا لقاضي عياض  ،تدريب اؼبدارؾ  .1/178طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،
القاىرة  ،الطبعة األكىل  1415 ،ى ػ.
 43اؼبرجع السابق.
 44اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 3ص 510
 45اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 1ص 247
 46د.صاٌف بن ضبيد  ،رفع اغبرج ص  .48دار االستقامة  ،الطبعة الثانية  1412 ،ى ػ.
 47د .عدناف ؿبمد صبعة  ،رفع اغبرج ص  , 25دار العلوـ اإلسالمية  ،دمشق  ،الطبعة الثالثة
 1413ى ػ.
 48اؼبائدة .06 :
 49اغبج .78 :
 50البخارم ؿبمد بن إظباعيل  ،صحيح خبارم  ،كتاب اإلدياف  ،باب الدين يسر  ،ح .38
 51الباحسُت ،د .يعقوب ،رفع اغبرج ص  .42دار النشر الدكيل بالرياض  ،الطبعة الثالثة 1413 ،
ىػ
 52ابن قبيم  ،زين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد  ،األشباه كالنظائر ص .92
 53الشاطيب  ،اؼبوافقات  ،268-2/267 :السيوطي ،عبد الرضبن بن أيب بكر ،جالؿ الدين ،
األشباه كالنظائر ص  .168دار الكتب العلمية  ،الطبعة األكىل1411 ،ىػ 1990 -ـ
 54اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 1ص 13
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 55اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 3ص .58
 56اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 3ص 62
 57اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  3ص .60
 58اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 1ص 259
 59اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  3ص .424.
 60اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 2ص .331
 61اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 2ص 399
 62اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 2ص 80
 63اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج  3ص 344
 64ابن القيم  ،إعالـ اؼبوقعُت .4/123
 65اؼبرجع السابق .4/200
66اعبرجاين  ،علي بن ؿبمد بن علي الزين الشريف  ،التعريفات ص  .193دار الكتب العلمية ،
بَتكت  ،الطبعة األكىل  1403 ،ىػ ػ
67البن قبيم ،األشباه كالنظائر ص .114 – 102
68القرايف  ،شهاب الدين  ،اإلحكاـ يف سبييز الفتاكل عن األحكاـ ص  .218مكتبة اؼبطبوعات
اإلسالمية  ،حلب  ،الطبعة الثانية  1416 ،ى ػ.
69اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 2ص .266
70اغبماد  ,عبد الستار  ,فتاكل اصحاب اغبديث ج 1ص 260
 71اػبطيب البغدادم ،أبو بكر أضبد بن علي بن ثابت بن أضبد بن مهدم  ،الفقيو كاؼبتفقو .2/12
دار ابن اعبوزم  ،الطبعة األكىل  1417 ،ى ػ.
 72ابن عبد الرب  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن ؿبمد  ،جامع بيا ف العلم كفضلو  .2/95دار
الكتب العلمية  ،بَتكت.
 73ابن ماجو  ,السنن ،ح  ، 3843كىو يف " صحيح اعبامع الصغَت " لأللباين برقم .3635
 74مسلم ،الصحيح  ,ح .2722
 75اغبنبلي ،زين الدين عبد الرضبن بن أضبد ابن رجب  ،فضل علم السلف على علم اػبلف  ،ص.63
 76ابن تيمية رح  ،تقي الدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب
القاسم بن ؿبمد ،ؾبموع الفتاكل .10/664 ،
 77ابن عبد الرب ،جامع بياف العلم كفضلو  ،ص .281-280
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 78اغبنبلي  ،ابن رجب  ،فضل علم السلف على علم اػبلف ص  .77-76دار البشائر اإلسالمية ،
الطبعة األكىل  1403 ،ىػ ػ.
 ،شرؼ أصحاب
79خطيب البغدادم  ،أبو بكر أضبد بن علي بن ثابت بن أضبد بن مهدم
اغبديث ،ص  .9دار إحياء السنة النبوية.
80اماـ اغبرمُت  ،أبو اؼبعايل ،ركن الدين عبد اؼبلك بن عبد هللا بن يوسف بن ؿبمد اعبويٍت ، ،الربىاف ،
 .2/514دار األنصار ،القاىرة  ،الطبعة الثانية ،ت  1400ىػ.

