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 ملخص البحث

الفتوى شأهنا عظيم، وخطرىا كبَت، فهي تبليغ عن رب العادلُت، ونيابة عن إماـ ادلفتُت، وخامت األنبياء 
وادلرسلُت، وإذا كاف ادلفيت قائمًا مقاـ الشارع يف تبليغ شرعو، تعُت عليو التبليغ على وفق مراده ومقصده يف تشريع 

وف فتواه موافقة دلقاصد الشريعة ومبلئمة ذلا، وزلققة للمصاحل اليت قصدىا الشارع من تشريع أحكامو، بأف تك
يراعي يف فتاواه مقاصد التشريع، وغلتهد يف اعتبارىا األحكاـ، وأال تفضي إىل مصادمتها، وعلى ىذا يلـز الفقيو أف 

لفقهاء على أعلية معرفة ادلقاصد الشرعية بالنسبة يف النظر واالستدالؿ، وأف يزف فتواه ٔتيزاف الشرع، وألجل ذلك نص ا
رجة االجتهاد، إذ يستند إليها يف معرفة أحكاـ احلوادث وادلستجدات، كما يعتمد لفقيو، وأهنا أوىل الشروط لبلوغو دل

يف نظره، عليها يف فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتفسَتىا ومعرفة دالالهتا، والتوفيق بُت األدلة ادلتعارضة 
 والًتجيح بينها، وكذلك الًتجيح بُت ادلصاحل وادلفاسد ادلتعارضة وادلتزاٛتة.

ومن ىنا تظهر أعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى، إال أف الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية ذلا ضوابط البد من 
ك الضوابط.ث دراسة ألىم وأبرز تلتوافرىا ومراعاهتا من قبل الفقيو، ويف ىذا البح
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 احلمد هلل وحده، والصبلة والسبلـ على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو ومن تبع ىداه وسار على هنجو إىل يـو الدين.

 وبعد:

فإف الفتوى شأهنا عظيم، وخطرىا كبَت، فهي تبليغ عن رب العادلُت، ونيابة عن إماـ ادلفتُت، وخامت األنبياء وادلرسلُت، 
ف ما يبلغو من شارع من وجو، أل -كما قرر الشاطيب  -صلى اهلل عليو وسلم يف األمة، وىو فادلفيت قائم مقاـ النيب

تنبط من ادلنقوؿ، فما كاف من ادلنقوؿ فهو فيو مبلغ، وما كاف فيو رلتهداً يعة إما منقوؿ عن صاحبها، وإما مسالشر 
 .(1)فهو قائم مقاـ ادلنشئ لؤلحكاـ على قواعد الشريعة

ئمًا مقاـ الشارع يف تبليغ شرعو، تعُت عليو التبليغ على وفق مراده ومقصده يف تشريع أحكامو، بأف وإذا كاف ادلفيت قا
تكوف فتواه موافقة دلقاصد الشريعة ومبلئمة ذلا، وزلققة للمصاحل اليت قصدىا الشارع من تشريع األحكاـ، وأال تفضي 

اصد الشرعية فهي باطلة، وعلى ىذا يلـز الفقيو أف إىل مصادمتها، فإف أفضت إىل مناقضة قصد الشارع ومصادمة ادلق
وىل ىي  الؿ، وأف يزف فتواه ٔتيزاف الشرع،يف النظر واالستد وغلتهد يف اعتبارىا ريع،يراعي يف فتاواه مقاصد التش

بة ادلقاصد الشرعية بالنسده وغاياتو أو سلالفة ذلا، وألجل ذلك نص الفقهاء على أعلية معرفة موافقة وزلققة دلقاص
تجدات، كما يعتمد وادلس للفقيو، وأهنا أوىل الشروط لبلوغو درجة االجتهاد، إذ يستند إليها يف معرفة أحكاـ احلوادث

هتا، والتوفيق بُت األدلة ادلتعارضة يف نظره، اب والسنة وتفسَتىا ومعرفة دالالعليها يف فهم النصوص الشرعية من الكت
ادلصاحل وادلفاسد ادلتعارضة وادلتزاٛتة، فإحاطتو بادلقاصد ٖتقق لو التوازف والًتجيح بينها، وكذلك الًتجيح بُت 

 واالعتداؿ يف أحكامو وأقضيتو وفتاواه، وٕتنبو التناقض واالضطراب.

ومن ىنا تظهر أعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى، إال أف الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية ذلا ضوابط البد من 
اهتا من قبل الفقيو، لتتسم فتاواه بالتوازف واالعتداؿ وعدـ التناقض واالضطراب، ويف ىذا البحث دراسة توافرىا ومراع

يراد بو  ألىم وأبرز تلك الضوابط، وقد جعلتو بعنواف: )ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية( فهذا ادلوضوع
 رىا يف فتواه لتحقيق مقاصد الشارع.فيت مراعاهتا واعتبان أىم الضوابط اليت يتعُت على ادلاحلديث ع

                                                           
(1)

 (.5/555انظر: ادلوافقات ) 
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 أهميت املىضىع وأسباب اختياره:

أعلية ادلقاصد الشرعية يف عملية االجتهاد بشكل عاـ، وذلك من حيث اشًتاط معرفتها للمجتهد، ليعتمد عليها  -1
 ويعتربىا عند النظر واالجتهاد يف أحكاـ ادلسائل واحلوادث، ويصدر فتواه فيها.

دلقاصد الشرعية وللفتيا يف ضوئها ضوابط البد من اعتبارىا ومراعاهتا من قبل ادلفيت حُت النظر أف الستثمار ا -5
ٕتلية ا األمر، وكشف عن ىذه الضوابط، و واالجتهاد يف أحكاـ ادلسائل واحلوادث، ففي دراسة ىذا ادلوضوع رصد ذلذ

 ذلا وفق منهج علمي واضح.

، شلا غلعل الكتابة فيو دلباحث ادلتعلقة بو، ويبُت ضوابطوضوع، وػلصر اأنٍت مل أجد مؤلفًا غلمع شتات ىذا ادلو  -3
 مظنة اإلتياف باجلديد وادلفيد، وسد النقص يف ىذا اجلانب إف شاء اهلل تعاىل.

 الذراساث السابقت:

مل أقف على من أفرد ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية بالبحث، أو استوىف الكبلـ فيها بشكل ظاىر، 
كانت بشكل زلدود جداً، ورلرد إشارات يسَتة، ولعل أقرب لدراسات اليت تطرقت إىل بعض متعلقات ىذا ادلوضوع  وا

 ما يأيت: -شلا توحي عناوينها بدراسة جزء من ادلوضوع -الدراسات ادلعاصرة اليت وقفت عليها يف ىذا اجملاؿ

 عبد القادر بن حرز اهلل:( ضوابط اعتبار ادلقاصد يف رلاؿ االجتهاد وأثرىا الفقهي، ل1)

 ػى1258وىو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض عاـ 

 وقد رتب ادلؤلف ْتثو يف فصل ٘تهيدي خصصو للتعريف ٔتصطلحات البحث، وثبلثة أبواب:

 ضوابط تعيُت ادلقصد الشرعي. وفيو فصبلف: الباب األول:

 ضوابط تعيُت ادلقصد ادلنصوص.الفصل األول:

 بط تعيُت ادلقصد غَت ادلنصوص.ضوا الفصل الثاني:



 

 935ىػ   5341العلوم الشرعية العدد الثالثون محرم جلة م
 

 وما ذكره يف ىذا الباب متعلق بطرؽ إثبات ادلقاصد، ومسالك معرفتها.

 ضوابط األداء التشريعي للمقصد. وفيو فصبلف: الباب الثاني:

 ضوابط األداء التشريعي للمقصد. الفصل األول:

 وذكر يف ىذا الفصل مبحثُت:

 صد.إشكالية حصر وتصنيف ادلقا المبحث األول:

 ضوابط الًتتيب بُت تلك ادلقاصد. المبحث الثاني:

 اخلارجي للمقصد، وذكر فيو مبحثُت: بط األداء التشريعيضوا الفصل الثاني:

 حدود األداء التشريعي للمقصد يف الفكر األصويل. المبحث األول:

 : الضوابط الثابتة لؤلداء التشريعي اخلارجي للمقصد.المبحث الثاني

 أثر ضوابط اعتبار ادلقاصد يف تقومي االجتهاد ادلعاصر. الباب الثالث:

يتبُت أف دراسة الباحث مل تكن متوجهة للحديث عن وبالنظر يف تلك األبواب وما حوتو من فصوؿ ومباحث 
ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية. بل كانت متوجهة لدراسة ضوابط اعتبار ادلقاصد وأثرىا يف تقومي االجتهاد 

 ر، وإف كاف العنواف يوحي بدراسة جزء من ادلوضوع.ادلعاص

 ( الفتيا ادلعاصرة )دراسة تأصيلية تطبيقية يف ضوء السياسة الشرعية( للدكتور خالد بن عبد اهلل ادلزيٍت.5)

 .ىػ1231شورات دار ابن اجلوزي عاـ وىو من من

 وأربعة أبواب: وقد رتب ادلؤلف كتابو يف مقدمة، و٘تهيد تضمن التعريف ٔتصطلحات البحث،

 أصوؿ الفتيا ادلعاصرة. وفيو ثبلثة فصوؿ: الباب األول:



 

 ضوابط الفتوي في ضوء المقاصد الشرعية    939
 الشيباند. أسامة بن محمد بن إبراىيم          

 

 مصادر الفتيا. الفصل األول:

 األسس العامة للفتيا. الفصل الثاني:

 خصائص الفتيا ادلعاصرة. الفصل الثالث:

 . وفيو ثبلثة فصوؿ:مناىج الفتيا ادلعاصرة الباب الثاني:

 دلعاصرة.منهج التشدد يف الفتيا ا الفصل األول:

 منهج التساىل يف الفتيا ادلعاصرة. الفصل الثاني:

 منهج التوسط يف الفتيا ادلعاصرة. الفصل الثالث:

 وسائل الفتيا ادلعاصرة. وفيو ثبلثة فصوؿ: الباب الثالث:

 حكم الفتيا يف وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ ادلعاصرة. الفصل األول:

 ـ واالتصاؿ ادلعاصرة.واقع الفتيا يف وسائل اإلعبل الفصل الثاني:

 إلعبلـ واالتصاؿ ادلعاصرة.مستقبل الفتيا يف وسائل ا الفصل الثالث:

 أساليب الفتيا ادلعاصرة. وفيو أربعة فصوؿ: الباب الرابع:

 الفتيا الفردية. الفصل األول:

 الفتيا اجلماعية. الفصل الثاني:

 ظلاذج من مؤسسات الفتيا اجلماعية ادلعاصرة. الفصل الثالث:

 نظاـ مقًتح لضبط معايَت االختبلؼ يف الفتيا ادلعاصرة. عمشرو  الفصل الرابع:
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وبعد اطبلعي على الكتاب تبُت أف ما لو صلة ٔتوضوع البحث: الفصل الثاين من الباب األوؿ، حيث جعلو ادلؤلف 
 بعنواف: )األسس العامة للفتيا( وضمنو مبحثُت:

 ادلبحث األوؿ: مقاصد الشريعة.

 اين: القواعد والضوابط األصولية والفقهية.ادلبحث الث

 وما يتعلق ٔتوضوع ْتثي منو ىو ادلبحث األوؿ، وقد جعلو يف مطلبُت:

 ادلطلب األوؿ: أثر مقاصد الشريعة يف الفتيا ادلعاصرة. وفيو ثبلثة فروع:

 شرط الفتيا فهم ادلقاصد.الفرع األوؿ: 

 الجتهاد، ال عن ضوابط الفتوى.وىنا تكلم عن اشًتاط معرفة ادلقاصد الشرعية يف ا

 الفرع الثاين: أثر ادلقاصد يف تصرؼ ادلفيت باالجتهاد. وجعل ىذا الفرع ثبلثة أقساـ:

 إمداد ادلفيت بالفتيا فيما ال غلد فيو نصاً. أواًل:

 ع اخلبلؼ يف الفتيا.ضبط مشار  ثانياً:

 العصمة من الزلل يف الفتيا. ثالثاً:

ق بأعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى، وبعض اجملاالت اليت ؽلكن استثمار ادلقاصد وما ذكره يف ىذا الفرع متعل
فيها، وىو ما بينتو يف ادلبحث األوؿ والثاين، وكانت معاجلتو سلتلفة عما ذكرتو يف ىذين ادلبحثُت، ومل يتطرؽ إىل 

 ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية.

 اصد الشريعة يف الفتيا ادلعاصرة. وفيو ثبلثة فروع:ادلطلب الثاين: ضوابط إعماؿ مق

 الفرع األوؿ: ضابط ٖتقق القصدية.

 الفرع الثاين: ضابط ادلوازنة بُت ادلقاصد واألدلة األخرى.
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 الفرع الثالث: ضابط مراعاة مراتب ادلقاصد.

ىا من األدلة، وكذا زنة بينها وغَت من ثبوهتا، وادلوا وىنا تطرؽ إىل الضوابط ادلتعلقة بإعماؿ ادلقاصد، من حيث التحقق
 مراعاة مراتبها، ومل يكن غرضو دراسة ضوابط الفتوى يف ضوئها.

وباجلملة فهذا ادلبحث مل يكن يعٌت بدراسة ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية كما ذكرهتا يف اخلطة، وإف كاف 
 بحث.بعض ادلوضوعات ادلندرجة ٖتتو ذلا صلة من حيث العنواف ٔتوضوع ال

وبعد عرض الدراسات السابقة يتبُت أف ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية ال تزاؿ ْتاجة إىل دراسة وافية، وقد 
بسطت احلديث عن ىذا ادلوضوع، فذكرت أىم الضوابط اليت يتعُت على ادلفيت مراعاهتا واعتبارىا يف فتواه لتحقيق 

ل العلم ْتسب اإلمكاف، وجعلتها ٙتانية ضوابط، كما بينت قبل ذلك مقاصد الشارع، مع تدعيمها باألمثلة وكبلـ أى
 رلاؿ الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية، وكذلك أعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى.

 خطت البحث:

 اشتملت خطة ىذا البحث على مقدمة، و٘تهيد، وعشرة مباحث، وخا٘تة:

 اختياره، وخطتو اإلٚتالية.أعلية ادلوضوع وأسباب ادلقدمة: وفيها ٖتديد ادلراد هبذا البحث، و 

 التمهيد: حقيقة الفتوى، وحقيقة ادلقاصد الشرعية، وفيو مطلباف:

 : حقيقة الفتوى، وفيو فرعاف:المطلب األول

 الفرع األوؿ: الفتوى يف اللغة.

 الفرع الثاين: الفتوى يف االصطبلح.

 عاف:حقيقة ادلقاصد الشرعية، وفيو فر  المطلب الثاني:

 الفرع األوؿ: تعريف ادلقاصد الشرعية باعتبارىا مركباً إضافياً.
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 الفرع الثاين: تعريف ادلقاصد الشرعية باعتبارىا علماً على علٍم معُت.

 رلاؿ الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية. المبحث األول:

 أعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى. المبحث الثاني:

 دليل معترب.و وف الفتوى مستندة إىل مسوغ شرعي ابط األوؿ: أف تكالض المبحث الثالث:

 الضابط الثاين: أف يراعي ادلفيت يف فتواه مآالت األفعاؿ. المبحث الرابع:

 الضابط الثالث: أف يراعي ادلفيت اخلبلؼ يف ادلسألة. المبحث الخامس:

 عترب.الضابط الرابع: أال تكوف الفتوى سلالفة للعرؼ ادل المبحث السادس:

 الضابط اخلامس: أف يسلك الفقيو قي فتواه مسلك الوسطية واالعتداؿ. المبحث السابع:

الضابط السادس: أف تكوف الفتوى ادلبنية على ٖتقيق ادلصلحة أو ٖتكيم العرؼ مراعى فيها  المبحث الثامن:
 مصلحة أو عرؼ ٚتيع الناس أو أكثرىم.

 لفتوى مناسبة حلاؿ الزماف وأىلو ومبلئمة لعقوؿ الناس وأفهامهم.الضابط السابع: أف تكوف ا المبحث التاسع:

 الضابط الثامن: أف ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر بو. المبحث العاشر:

 وفيها أىم نتائج البحث. الخاتمة:

 منهج البحث:

 سلكت يف ْتث ىذا ادلوضوع ادلنهج اآليت:

 ة.ليادلادة العلمية من مصادرىا األص ٚتعت -1
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دت للحديث عن ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية ببياف رلاؿ الفتوى يف ضوء ادلقاصد، وأعلية مراعاة مه -5
 ادلقاصد يف الفتوى.

درست ضوابط الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية، مع االستدالؿ ذلا، واالستشهاد عليها من كبلـ أىل العلم،  -3
 ما أمكن. ودعمها بالشواىد واألمثلة من فتاوى الفقهاء

عزوت اآليات إىل سورىا، فإف كانت اآلية كاملة، أقوؿ: اآلية رقم )...( من سورة )...(، وإف كانت جزءًا من  -2
 آية، أقوؿ: جزء من اآلية رقم )...( من سورة )...(.

 خرجت األحاديث من كتب السنة، فإف كاف احلديث يف الصحيحُت أو أحدعلا اكتفيت بتخرغلو منهما، وإال -5
 خرجتو من ادلصادر األخرى ادلعتمدة، مع ذكر ما قالو أىل احلديث فيو.

 شرة، وال أجلأ للواسطة إال عند تعذر األصل.عزوت نصوص العلماء وآراءىم لكتبهم مبا -6

 وثقت ادلعاين اللغوية من معجمات اللغة ادلعتمدة، بذكر ادلادة، واجلزء، والصفحة. -7

 بحث أذكر سنة الوفاة بالتاريخ اذلجري.عند ورود األعبلـ يف منت ال -8

 ادلعلومات التفصيلية للمراجع اكتفيت بذكرىا يف ثبت ادلراجع حىت ال أثقل هبا حواشي البحث. -9

وبعد، فإين أسأؿ ادلوىل عز وجل أف ينفعٍت ٔتا كتبت يف ىذا البحث، ويرزقٍت اإلخبلص فيو، ولعلو يكوف نواة وفكرة 
لي ىذا ادلوضوع، وتكشف عن جوانبو ومتعلقاتو بصورة أعمق، وحسيب أين بذلت لبحوث أخرى أوسع وأمشل، ٕت

فمن اهلل، وما كاف فيو من خطأ أو زلل فمن سوء فهمي ومن  صواب جهدي يف الكتابة فيو، فما كاف فيو من
 الشيطاف، وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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 التمهيذ

 دلقاصد الشرعيةحقيقة الفتوى، وحقيقة ا

 وفيو مطلباف:

 المطلب األول:

 حقيقة الفتوى

 وفيو فرعاف:

 تعريف الفتوى يف اللغة: الفرع األول:

مأخوذة من فيت وفتو، وىي اسم مصدر ٔتعٌت اإلفتاء، وىي بفتح الفاء وضمها، يقاؿ: فَػْتوى وفُتوى وفُتيا،  الفتوى:
 .-بكسر الواو وفتحها -ي وفتاَوىوغلمع على فتاوِ 

 اإلبانة، وىو إفعاؿ من البياف، وعلى ىذا ادلعٌت تدور معاين مفردات ىذه ادلادة. اإلفتاء لغة:و 

يقاؿ: )أفتاه يف األمر( أي أبانو لو، و)استفتيت الفقيو يف مسألة فأفتاين( و)استفتيتو فيها فأفتاين إفتاء( و)أفتيتو يف 
 يا: اجلواب عما يشكل من األحكاـ.ادلسألة( إذا بينت لو حكمها بذكر جواهبا. فالفتوى والفت

واالستفتاء: طلب الفتيا، أي طلب اجلواب عن األمر ادلشكل يف األحكاـ، يقاؿ: )استفتيت( إذا سألت عن احلكم، 
 (1)ويقاؿ: )تفاتوا إىل الفقيو( إذا ترافعوا وٖتاكموا إليو يف الفتيا.

                                                           
(1)

(، 262(، أساس الببلغة )ص/2/373(، القاموس احمليط )15/127،128(، لساف العرب )2/273،272انظر مادة )فيت( يف: مقاييس اللغة ) 
 (.6/5255الصحاح )
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ف: أحدعلا يدؿ على طراوة وجدة، واآلخر على تبيُت (: "الفاء والتاء واحلرؼ ادلعتل أصبلىػ395يقوؿ ابن فارس )ت
حكم" وذكر األصل األوؿ مث قاؿ: "واألصل اآلخر: الفتيا، يقاؿ أفىت الفقيو يف ادلسألة: إذا بُت حكمها، واستفتيت: 

 .(2)إذا سألت عن احلكم، ويقاؿ منو فَػْتوى وفُػْتيا"

ذلك قولو تعاىل:}َوَيْستَػْفُتوَنَك يف النَِّساِء  ن ادلواضع، فمندد موقد وردت ىذه ادلادة هبذا ادلعٌت يف القرآف الكرمي يف ع
 .(2)أي يبُت لكم حكم ما سألتم عنو (1)اللَُّو يُػْفِتيُكْم ِفيِهنَّ{ ُقلْ 

ُرْؤيَاي ِإْف ُكنُتْم  أَفْػُتوين يف يَا أَيػَُّها اْلَمؤل }ومنو قولو تعاىل: (3)يُػْفِتيُكْم يف اْلَكبلَلِة{ قولو تعاىل:}َيْستَػْفُتوَنَك ُقْل اللَّوُ ومثلو 
أي أخربوين ْتكم ىذه الرؤيا وبينوه يل، وىو ما يطلق عليو )تعبَت الرؤيا( وىو اإلخبار ٔتا يؤوؿ إليو  (4)لِلرُّْؤيَا تَػْعبُػُروَف{

ُهمْ  تعاىل:}َوال َتْستَػْفِت ِفيِهمْ ، ومنو قولو (5)أمرىا ؤل حكاية ع تعاىل ومنو قولو (6)َأَحدًا{ ِمنػْ
َ
ن بلقيس: }يَا أَيػَُّها ادل

أي بينوا يل الصواب وأشَتوا علي يف ىذا األمر، وقد عرب بالفتيا عن ادلشورة ألف فيها حل ما  (7)أَْمرِي{ أَفْػُتوين يف 
 .(8)أشكل من األمر

إف أفتاؾ رؾ و النبوية، ومن ذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم: )اإلمث ما حاؾ يف صد كما وردت ىذه ادلادة يف السنة
 .(9)الناس وأفتوؾ(

                                                           
(2)

 (.2/273،272مقاييس اللغة ) 
(1)

 ( من سورة النساء.157جزء من اآلية ) 
(2)

 (.1/551(، فتح القدير، للشوكاين )5/159عاين، لؤللوسي )(، روح ادل2/567انظر: احملرر الوجيز، البن عطية ) 
(3)

 ( من سورة النساء.176جزء من اآلية ) 
(4)

 ( من سورة يوسف.23جزء من اآلية ) 
(5)

 (.3/31(، فتح القدير )18/118) انظر: التفسَت الكبَت، للرازي 
(6)

 ( من سورة الكهف.55جزء من اآلية ) 
(7)

 ة النمل.( من سور 35جزء من اآلية ) 
(8)

(، التحرير 2/517(. تفسَت ادلاوردي )373(، ادلفردات، للراغب )ص/52/167(، التفسَت الكبَت، للرازي )5/595انظر: معاين القرآف، للفراء ) 
 (.2/137(، فتح القدير )19/565والتنوير، البن عاشور )

(9)
 ي اهلل عنو.أخرجو اإلماـ أٛتد والدارمي والطرباين من حديث وابصة بن معبد رض 
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وشلا تقدـ يتبُت أف الفتوى يف اللغة ٔتعٌت البياف واجلواب عما يشكل، وأف االستفتاء يعٍت طلب البياف واجلواب عن 
األمر ادلشكل. والفتوى تتضمن وجود ادلستفيت وادلفيت واإلفتاء فالسائل عما يشكل ىو ادلستفيت، وادلسؤوؿ ىو ادلفيت، 

 ب ىو اإلفتاء، وما غليب بو ىو الفتوى.وقيامو باجلوا

 تعريف الفتوى يف االصطبلح: الفرع الثاني:

 عرؼ العلماء الفتوى اصطبلحاً بعدد من التعريفات، إليك أعلها:

 .(1)"اإلخبار عن حكم شرعي ال على وجو اإللزاـ" -1

 .(2)"إخبار عن اهلل تعاىل يف إلزاـ أو إباحة"-5

 .(3)إلزاـ""اإلخبار باحلكم من غَت  -3

 .(4)"تبيُت ادلشكل من األحكاـ" -2

 .(5)"إظهار وتبيُت ادلشكل من األحكاـ على السائل" -5

 .(6)"اإلخبار ْتكم اهلل تعاىل للمعرفة بدليلو" -6

 .(7)"تبيُت األحكاـ الصادرة عن الفقهاء يف الوقائع اجلزئية" -7

                                                                                                                                                                                           

(، وىذا احلديث مداره 55/128( كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، وادلعجم الكبَت )5/525(، وسنن الدارمي )2/558انظر: ادلسند )
ن ابن حجر يف "هتذيب ( عن ابن عدي أنو قاؿ: لو حديث ال يتابع عليو، ولك1/591على أيوب بن عبد اهلل بن مكرز، وقد نقل الذىيب يف "ادليزاف" )

 ( نقل أف ابن حباف ذكره يف "الثقات".1/218التهذيب" )
 (.11/592: "رجالو ثقات" رلمع الزوائد )(، وقاؿ اذليثمي عن ىذا الطريق55/127وقد رواه الطرباين من طريق آخر يف معجمة الكبَت )

 .(5553برقم )، الصلة، باب الرب واإلمثوللحديث شاىد يف صحيح مسلم من حديث النواس بن مسعاف، يف كتاب الرب و 
(1)

 (.1/35مواىب اجلليل ) 
(2)

 (.2/53الفروؽ ) 
(3)

 (.1/398ادلبلح )الفتوى د.حسُت زلمد  
(4)

 (.128 ،15/127(، وانظر: لساف العرب )373(، ادلفردات )ص/5/515زاد ادلسَت ) 
(5)

 (.5/159روح ادلعاين ) 
(6)

 (.2صفة الفتوى وادلفيت وادلستفيت )ص/ 
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 .(8)ن األحكاـ وإف مل يكن سؤااًل خاصاً""ما ؼلرب بو ادلفيت جواباً لسؤاؿ، أو بياناً حلكم م -8

 .(9)"اإلخبار ْتكم اهلل تعاىل باجتهاد، عن دليل شرعي. دلن سأؿ عنو يف أمر نازؿ" -9

مل التعريفات السابقة ظهر يل أهنا ال ٗتلو من القدح واالعًتاض، إذ مل تصور حقيقة الفتوى الشرعية تصويراً وعند تأ
أهنا خالية من بياف أف الفتوى صادرة عن اجملتهد، وأما ما يرد على كل واحد منها،  دقيقاً، فمما يرد عليها ٚتيعاً 

 فأذكر ذلك بإغلاز:

أما التعريف األوؿ فَتد عليو أنو مل يشًتط كوف اإلخبار باحلكم جواباً عن سؤاؿ. وسيأيت بياف فائدة اشًتاطو وذكره  -
 يف التعريف.

 اعًتاضات:وأما التعريف الثاين فَتد عليو أربعة  -

أنو غَت جامع، إذ إنو اقتصر على بياف أف اإلخبار إما أف يكوف ْتكم على وجو اإللزاـ أو على وجو اإلباحة،  األول:
ويقصد باإللزاـ ما يشمل الوجوب والتحرمي، ومن ىنا فإف بقية األحكاـ التكليفية وىي الندب والكراىة غَت داخلة يف 

 التعريف، إذ ال إلزاـ فيهما.

 ين: ُخُلوُّه من بياف أف اإلخبار عن حكم شرعي.الثا

 جواباً عن سؤاؿ.احلكم بخبار الثالث: أنو مل يشًتط كوف اإل

 الشرعي ال على وجو اإللزاـ. الرابع: أنو مل يبُت أف اإلخبار عن احلكم

يقيد احلكم ادلخرب  وأما التعريف الثالث فَتد عليو ما ورد على التعريف األوؿ، إضافة إىل أنو غَت مانع، حيث مل -
 األحكاـ الشرعية واللغوية والعقلية وغَتىا.عنو بأنو شرعي، وحينئذ يدخل فيو اإلخبار عن 

                                                                                                                                                                                           
(7)

 (.1/398الفتوى د.حسُت ادلبلح ) 
(8)

 (.22(، االجتهاد يف اإلسبلـ، د.نادية العمري )ص/755أصوؿ مذىب أٛتد د.عبد اهلل الًتكي )ص/ 
(9)

 (.13الفتيا ومناىج اإلفتاء، د.زلمد سليماف األشقر )ص/ 
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 وأما التعريفاف الرابع واخلامس فَتد عليهما أمراف: -

 األوؿ: أهنما غَت مانعُت، حيث مل يقيدا األحكاـ ادلبينة اليت وقع فيها اإلشكاؿ بأهنا شرعية.

 مل يبينا أف اإلخبار عن احلكم الشرعي ال على وجو اإللزاـ. الثاين: أهنما

 ويرد على التعريف الرابع أيضاً أنو مل يشًتط كوف اإلخبار باحلكم جواباً عن سؤاؿ.

 وأما التعريف السادس فَتد عليو أمراف: -

 األوؿ: أنو مل يشًتط كوف اإلخبار باحلكم جواباً عن سؤاؿ.

 بار عن احلكم الشرعي ال على وجو اإللزاـ.الثاين: أنو مل يبُت أف اإلخ

وأما التعريف السابع فمع أنو قيد األحكاـ ادلبينة بأهنا صادرة عن الفقهاء، وأهنا أحكاـ شرعية، إال أنو يرد عليو  -
االعًتاضاف الوارداف على التعريف الذي قبلو، إضافة إىل أنو غَت جامع، حيث حصر الفتوى يف نقل األحكاـ الشرعية 

 لصادرة عن الفقهاء، دوف أف يشمل ذلك ما ؼلرب بو اجملتهد من األحكاـ الشرعية اليت توصل إليها باجتهاده ىو.ا

 وأما التعريف الثامن فَتد عليو اعًتاضاف: -

 األوؿ: أنو غَت مانع من دخوؿ غَت ادلعرؼ يف التعريف، وذلك ألمرين:

، حيث يشمل ما كاف جوابًا عن ، بل جعل مفهومها عاماً أنو مل غلعل الفتوى زلصورة يف اجلواب عن السؤاؿ -1
مل يكن جوابًا لسؤاؿ، ويف نظري أف الفتوى ال تكوف إال جوابًا عن كاف بيانًا حلكم من األحكاـ وإف   سؤاؿ، وما

 سؤاؿ، وأما بياف األحكاـ دوف سؤاؿ فيسمى تعليماً وإرشاداً وتوجيهاً.

 شرعية، وحينئذ يدخل فيو بياف األحكاـ الشرعية واللغوية والعقلية وغَتىا.أنو مل يقيد األحكاـ ادلبينة بأهنا  -5

 ومن ىنا فالتعريف قد أدخل يف الفتوى ما ليس منها.
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، حيث عرب بلفظ ادلفيت يف تعريف الفتوى، وىذا يلـز منو الدور، إذ معرفة ادلفيت تتوقف على (1)الثاين: أف فيو دوراً 
 فة الفتوى على معرفة ادلفيت.معرفة الفتوى، وكذلك تتوقف معر 

وأما التعريف التاسع فهو يف نظري من أقرب التعريفات وأمثلها. غَت أنو يرد عليو خلوه من بياف أف اإلخبار عن  -
 احلكم الشرعي ال على وجو اإللزاـ.

ن أف يصاغ ومن خبلؿ استعراض التعريفات السابقة حلقيقة الفتوى وما ورد عليها من اعًتاضات تبُت يل أنو ؽلك
تهد عن حكم شرعي دلن سأؿ عنو ال فيقاؿ إف الفتوى ىي: )إخبار اجمل تعريف مركب من رلموع ىذه التعريفات،

 على وجو اإللزاـ(.

 ويف نظري أف ىذا التعريف أقرب التعريفات إىل حقيقة الفتوى، وأسلمها من القدح واالعًتاض ألمور:

 اجملتهد. األوؿ: أنو قيد الفتوى بأهنا إخبار من قبل

 الثاين: أنو قيد األحكاـ ادلبينة بأهنا شرعية.

 الثالث: أنو اشًتط أف يكوف اإلخبار باحلكم وبيانو جواباً لسؤاؿ.

 الرابع: أنو قيَّد اإلخبار عن احلكم الشرعي بأنو ال على وجو اإللزاـ.

 محترزات التعريف:
بار، سواء كاف صادرًا من رلتهد أو غَته، وسواء كاف قويل: )إخبار اجملتهد( اإلخبار جنس يف التعريف يشمل أي إخ

 إخباراً عن حكم شرعي أو غَته.
أف وذكر اجملتهد قيد إلخراج إخبار غَت اجملتهد عن األحكاـ الشرعية، فبل يسمى إخباره فتوى، ألف الفتوى البد 

 إفتاًء. تكوف صادرة عن اجتهاد، وأما اإلخبار هبا من غَت اجملتهد فيسمى نقبًل للفتوى ال

                                                           
(1)

 (.511م مصطلحات أصوؿ الفقو )ص/(، معج115الدور: ىو توقف الشيء على ما يتوقف عليو، انظر: التعريفات )ص/ 
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حكاـ، أو عن األحكاـ غَت الشرعية كاللغوية وقويل: )عن حكم شرعي( قيد إلخراج إخبار اجملتهد عن غَت األ
 .(1)والنحوية، فبل يسمى إخباره عنها حينئذ فتوى

 وقويل: )دلن سأؿ عنو( لبياف أف الفتوى البد أف تكوف جواباً عن سؤاؿ، فهو قيد إلخراج اإلخبار عن احلكم الشرعي
 .(2)وبيانو من غَت سؤاؿ، فهذا ال يدخل يف مفهـو الفتوى، بل ىو إرشاد وتوجيو

لبياف أف الفتوى غَت ملزمة للمستفيت، فهو قيد ػلًتز بو عن القضاء، حيث إف حكم وقويل: )ال على وجو اإللزاـ( 
 .(3)القاضي ملـز للمتقاضيُت

بلحي للفتوى ىي العمـو واخلصوص ادلطلق، حيث إف الفتوى ويتبُت شلا سبق أف العبلقة بُت ادلعنيُت اللغوي واالصط
يف االصطبلح الشرعي جواب وبياف دلا يشكل، لكنها خاصة باألحكاـ الشرعية، فكل فتوى يف االصطبلح ىي 

 فتوى يف اللغة، وال عكس.
 المطلب الثاني:

 المقاصد الشرعيةحقيقة 
 وفيو فرعاف:

 تبارىا مركباً إضافياً:الفرع األوؿ: تعريف ادلقاصد الشرعية باع
 .(4)كلها عبارات تستعمل ٔتعٌت واحد  ، ومقاصد الشريعة، ومقاصد الشارع،ادلقاصد الشرعية

وىذا ادلصطلح مركب من كلمتُت علا: )ادلقاصد( و)الشرعية( ودلعرفة معٌت ىذا ادلصطلح البد من معرفة معٌت ما 
 يًتكب منو، وعلا ىذاف اجلزءاف.

                                                           
(1)

 (.2/53انظر: الفروؽ ) 
(2)

 (.12ء )ص/اانظر: الفتيا ومناىج اإلفتا 
(3)

 (.1/35انظر: مواىب اجلليل ) 
(4)

 (.17عند اإلماـ الشاطيب، للدكتور أٛتد الريسوين )ص/ ادلقاصد انظر: نظرية 
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 ما لغة واصطالحاً:فيما يلي بيان معناىو 

 أواًل: تعريف المقاصد:

ادلقاصد يف اللغة: ٚتع مقصد، وادلقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل )َقَصَد(، يقاؿ: َقَصَد يَػْقِصد َقْصدًا َمْقَصداً، 
 ، ومنها:(1)والَقْصُد يطلق يف اللغة على معاف عدة

َصْدُت لو، "القصد: إتياف الشيء، تقوؿ: َقَصْدتُُو، وقَ االعتماد، واألـ، والتوجو، وإتياف الشيء: جاء يف الصحاح:  -1
، ومن ىذا ادلعٌت قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: "فكاف رجل من ادلشركُت إذا شاء أف يقصد (2)وَقَصْدُت إليو ٔتعٌت"

 .(3)إىل رجل من ادلسلمُت َقَصَد لو فقتلو..."

َها َجائٌِر{ ِو َقْصُد السَِّبيلِ }َوَعَلى اللَّ  قولو تعاىل:استقامة الطريق: ومنو  -5  .(4)َوِمنػْ

 .(5)تقيم الذي ال اعوجاج فيوسوالقصد من الطريق: ادل

، وقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: "الَقْصد الَقْصد (6): ومنو قولو تعاىل:}َواْقِصْد يف َمْشِيَك{سطاالعتداؿ والتو  -3
 .(7)تبلغوا"

)قصدت العود قصداً(: أي كسرتو. وقوذلم: )تقصَدت الرماح(: أي م: الكسر يف أي وجو كاف: ومنو قوذل -2
 تكسرت، ومنو: )الَقْصدة( وىي القطعة من الشيء إذا تكسر.

                                                           
(1)

 (.3/353(، ولساف العرب )5/512(، وادلصباح ادلنَت )5/95لغة )(، ومقاييس ال555 ،5/552انظر: مادة "قصد" يف الصحاح ) 
(2)

 ( مادة "قصد".5/552الصحاح ) 
(3)

 (.97( كتاب اإلؽلاف، باب ٖترمي قتل الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال اهلل رقم )1/97صحيح مسلم ) 
(4)

 ( من سورة النحل.9جزء من اآلية ) 
(5)

 (.12/83انظر: تفسَت ابن جرير ) 
(6)

 ( من سورة لقماف.19جزء من اآلية ) 
(7)

 (.6198( كتاب الرقاؽ، باب القصد وادلداومة على العمل، برقم )5/5373صحيح البخاري ) 
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 االكتناز يف الشيء: ومنو قوذلم: )الناقة القصيد(: أي ادلكتنزة ادلمتلئة حلماً. -5

 المقاصد في االصطالح:

غوية السابقة، وٓتاصة ادلعٌت األوؿ منها، إذ مل يعهد ألىل االصطبلح ال ؼلرج معٌت ادلقاصد اصطبلحًا عن ادلعاين الل
أهنم يريدوف بو عند اإلطبلؽ معٌت آخر، بل كل ما ورد على ألسنة العلماء من الفقهاء واألصوليُت من ذكٍر ذلذا 

ء ادلتقدموف على تعريف معٌت التوجو واألـ واإلرادة وإتياف الشيء، فلم يصطلح العلما اللفظ إظلا أرادوا بو يف الغالب
للمقاصد، وأما ادلعاصروف فقد تعرضوا لتعريفها يف االصطبلح، لكن مل تكن تعريفاهتم للمقاصد، وإظلا كانت دلقاصد 

، ومن ادلتقرر أف لفظ "ادلقاصد" إذا أضيف إىل "الشريعة" ضاؽ مدلوذلا، واضلسر معناىا، وأضحت دالة (1)الشريعة
ولذا ينبغي تعريف ادلقاصد ٔتعناىا العاـ بأهنا: "الغايات اليت  (2)شارع بتشريع األحكاـ"على "ادلصاحل اليت قصدىا ال

 .(3)تراد من وراء األفعاؿ"
 ثانياً: تعريف الشريعة:

الشريعة يف اللغة: مصدر للفعل )َشرََع(، يقاؿ: َشرََع َيْشرَُع َشْرعًا وَشريَعًة، وتطلق يف اللغة على معاف عدة، ومنها: 
وىي معاف متقاربة، من تلك اإلطبلقات قولو ، (4)وادللة، والطريقة الظاىرة يف الدين، وادلنهاج، والسنةالدين، 

 .(6)، أي: على دين وملة ومنهاج(5)ِمْن اأَلْمِر فَاتَِّبْعَها{ تعاىل:}مُثَّ َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعةٍ 
َهاجًا{وَ  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً ثل ذلك قولو تعاىل:}وم  .(7)ِمنػْ

 الشريعة في االصطالح:
تعددت ألفاظ العلماء يف بياف ادلراد بالشريعة، واختلفت عباراهتم يف تعريفها، إال أف ىذه األلفاظ والعبارات متقاربة 

 من حيث ادلعٌت، ومن تلك التعريفات ما يأيت:
                                                           

(1)
 وسيأيت إيراد ٚتلة من تعريفاهتم يف ادلطلب الثاين من ىذا ادلبحث. 

(2)
 (.32مصطفى سلدـو )ص/قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسبلمية، للدكتور  

(3)
 دلرجع السابق، الصفحة نفسها )بتصرؼ يسَت(.ا 

(4)
(، ومادة "الشريعة" يف القاموس احمليط 157(، والتعريفات )ص/176 ،8/175(، ولساف العرب )3/1536انظر: مادة "شرع" يف الصحاح ) 
(3/22.) 

(5)
 ( من سورة اجلاثية.18جزء من اآلية ) 

(6)
 (.16/119(، واجلامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب )3/511للزسلشري )(، والكشاؼ، 3/26انظر: معاين القرآف للفراء ) 

(7)
 ( من سورة ادلائدة.28جزء من اآلية ) 
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لى لساف نبيو صلى اهلل عليو وسلم يف ػ( بقولو: "الشريعة ىي ما شرعو اهلل تعاىل عى256عرفها ابن حـز )ت -1
 .(8)الديانة، وعلى ألسنة األنبياء عليهم السبلـ قبلو"

والشرعة: ينتظم كل ما شرعو اهلل من ( فقاؿ: "اسم الشريعة والشَّرع ىػ758ا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية )توعرفه -5
 .(1)اؿ"مالعقائد واألع

 .(2)اهلل لعباده وبينها ذلم" وعرفها الدسوقي بأهنا: "األحكاـ اليت شرعها -3

وجاء يف ادلوسوعة الفقهية تعريف الشريعة بأهنا" "ما نزؿ بو الوحي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من  -2
 .(3)األحكاـ يف الكتاب أو السنة شلا يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعاؿ ادلكلفُت قطعياً كاف أو ظنياً"

ف بأهنا: "ما شرعو اهلل لعباده من العقائد والعبادات واألخبلؽ وادلعامبلت، ونظم احلياة وعرفها الشيخ مناع القطا -5
 .(4)يف شعبها ادلختلفة لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة"

 .(5)نيب من أنبيائو عليهم السبلـ"وعرفها الدكتور زلمد اليويب بأهنا: "ما سنو اهلل لعباده من األحكاـ عن طريق  -6

هنا متشاهبة ومتقاربة إىل حد كبَت، كما أهنا ليست سلتصة بالشريعة اإلسبلمية، بل يف ىذه التعريفات صلد أ وبالنظر
ولعل أنسبها وأقرهبا يف الداللة على ادلراد تعريف شيخ اإلسبلـ ابن  -باستثناء التعريف الرابع -شاملة لكل شريعة

 تيمية، الختصاره، ومشولو لؤلحكاـ العقدية وغَتىا.

                                                           
(8)

 (.1/72اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ) 
(1)

 (.19/316رلموع الفتاوي ) 
(2)

 (.1/2حاشية الدسوقي ) 
(3)

 (35/192.) 
(4)

 (.15التشريع والفقو يف اإلسبلـ )ص/ 
(5)

 (.31اإلسبلمية وعبلقتها باألدلة الشرعية )ص/ مقاصد الشريعة 
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 فرع الثاني: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارىا علماً على علم معين:ال

ازىا مل أجد للعلماء ادلتقدمُت تعريفًا للمقاصد الشرعية هبذا االعتبار، حىت من كاف ذلم اىتماـ باحلديث عنها وإبر 
أقسامها ومراتبها ىػػ( وغَتعلا، وإظلا اكتفوا ببياف أنواعها و 791( والشاطيب )تىػ515وتقسيمها، كالغزايل )ت

وأمثلتها، ولعل ىذا يعود إىل وضوح ىذا ادلصطلح يف أذىاهنم، فلم يروا احلاجة داعية إىل بياف معناه، خصوصاً وأهنم 
مل يضعوا كتبهم للعامة، بل للعلماء الراسخُت الذين ارتووا من علـو الشريعة، وقد نص الشاطيب على ذلك يف كتابو 

الكتاب أف ينظر فيو نظر مفيد أو مستفيد، حىت يكوف رياف من سمح للناظر يف ىذا )ادلوافقات( حيث قاؿ: "ال ي
 .(1)وفروعها، منقوذلا ومعقوذلا، غَت سللد إىل التقليد والتعصب للمذىب" علم الشريعة، أصوذلا

ئج قبل نو فليس ْتاجة إىل إعطائو تعريفًا دلقاصد الشريعة، خاصة وأف ىذا ادلصطلح مستعمل وراومن كاف ىذا شأ
 .(2)الشاطيب بقروف

وإذا كاف ادلتقدموف من أىل العلم مل يتعرضوا لتعريف مقاصد الشريعة هبذا االعتبار، فإف ادلتأخرين من العلماء 
 والباحثُت ادلعاصرين قد اعتنوا بذلك، وإليك ٚتلة من تعريفاهتم:

العامة ىي: ادلعاين واحلكم ادللحوظة  ( بقولو "مقاصد التشريعىػ1393خ زلمد الطاىر بن عاشور )تعرفها الشي -1
للشارع يف ٚتيع أحواؿ التشريع، أو معظمها، ْتيث ال ٗتتص مبلحظتها بالكوف يف نوع خاص من أحكاـ 

 .(3)الشريعة"

وعرفها عبلؿ الفارسي بقولو: "ادلراد ٔتقاصد الشريعة: الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم  -5
 .(4)من أحكامها"

                                                           
(1)

 (.1/152ادلوافقات ) 
(2)

 (.17انظر: نظرية ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيب )ص/ 
(3)

 (.183مقاصد الشريعة اإلسبلمية )ص/ 
(4)

 (.7مقاصد الشريعة اإلسبلمية ومكارمها )ص/ 
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وعرفها الدكتور يوسف العامل بأهنا: "ادلصاحل اليت تعود إىل العباد يف دنياىم وأخراىم، سواء أكاف ٖتصيلها عن  -3
 .(5)طريق جلب ادلنافع أو عن طريق دفع ادلضار"

 .(6)وعرفها الدكتور أٛتد الريسوين بأهنا: "الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل ٖتقيقها، دلصلحة العباد" -2

ىا الشارع يف التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل اوعرفها الدكتور اليويب بأهنا: "ادلعاين واحلكم وضلوىا اليت راع -5
 .(7)ٖتقيق مصاحل العباد"

وعرفها الدكتور الزحيلي بأهنا: "ادلعاين واألىداؼ ادللحوظة للشرع يف ٚتيع أحكامو أو معظمها، أو ىي الغاية من  -6
 .(1)يت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"الشريعة واألسرار ال

وعرفها الدكتور عبد العزيز الربيعة بأهنا: "ما راعاه الشارع يف التشريع عمومًا وخصوصًا من مصاحل العباد، وشلا  -7
 .(2)يفضي إليها شلا غللب ذلم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً"

 .(3)رع يف التشريع"ىا الشااوعرفها األمسري بأهنا: "الغايات اليت راع -8

 .(4)وعرفها الدكتور مصطفى سلدـو بأهنا: "ادلصاحل اليت قصدىا الشارع بتشريع األحكاـ" -9

الشرعية وادلًتتبة عليها، سواء أكانت وعرفها الدكتور نور الدين اخلادمي بأهنا: "ادلعاين ادللحوظة يف األحكاـ  -11
ت إٚتالية، وىي تتجمع ضمن ىدؼ واحد، ىو تقرير عبودية اهلل تلك ادلعاين حكمًا جزئية أـ مصاحل كلية أـ مسا

 .(5)ومصلحة اإلنساف يف الدارين"

                                                           
(5)

 (.79قاصد العامة للشريعة اإلسبلمية )ص/ادل 
(6)

 (.19قاصد عن اإلماـ الشاطيب )ص/نظرية ادل 
(7)

 (.37مقاصد الشريعة اإلسبلمية وعبلقتها باألدلة الشرعية لليويب )ص/ 
(1)

 (.5/1125أصوؿ الفقو اإلسبلمي ) 
(2)

 (.51علم مقاصد الشارع )ص/ 
(3)

 (.11الفصوؿ ادلنتقاة اجملموعة يف مقاصد الشريعة ادلرفوعة )ص/ 
(4)

 (.32إلسبلمية )ص/قواعد الوسائل يف الشريعة ا 
(5)

 (.38رلاالتو، للخادمي )ص/ -ضوابطو -حجيتو -(، واالجتهاد ادلقاصدي17علم ادلقاصد الشرعية )ص/ 
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هنا ال ٗتلو من القدح واالعًتاض، إما من حيث كوف التعريف غَت جامع أو غَت أ وبالتأمل يف ىذه التعريفات صلد
ستطراد والتطويل، إضافة إىل أف كثَتاً مانع، أو مشتمبًل على الدور، أو من حيث حصوؿ التكرار واإلعادة، أو اال

منها متشابو ومتداخل، وال يتسع ادلقاـ لبسط ذلك وتفصيلو، ويف تقديري أف أفضل ىذه التعريفات عبارة الدكتور 
مصطفى سلدـو السابقة، وىي قولو إف ادلقاصد الشرعية ىي: "ادلصاحل اليت قصدىا الشارع بتشريع األحكاـ" فهذا 

لتعريفات اختصاراً، وأمشلها، وأسلمها من القدح واالعًتاض، وأقرهبا يف الداللة على ادلراد.التعريف من أشد ا

                                                                                                                                                                                           

(، وطرؽ الكشف 51-27: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، للدكتور يوسف البدوي )ص/-يف تعريف مقاصد الشريعة عند ادلعاصرين سوى ما سبق -وانظر
(، والشاطيب ومقاصد 25(، وقواعد ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيب، للدكتور عبد الرٛتن الكيبلين )ص/55دكتور نعماف جغيم )ص/عن مقاصد الشارع، لل

(، ومقاصد الشريعة اإلسبلمية، 6(، وفلسفة مقاصد التشريع يف الفقو اإلسبلمي، للدكتور خليفة احلسن )ص/119الشريعة، للدكتور ٛتادي العبيدي )ص/
(، وادلقاصد الشرعية للعقوبات يف 19 ،18الشريعة، للدكتور عبد القادر حرز اهلل )ص/(، وادلدخل إىل علم مقاصد 55-16د اٛتيداف )ص/للدكتور زيا
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 ضىابط الفتىي يف ضىء املقاصذ الشرعيت

 وفيها عشرة مباحث:

 رلاؿ الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية. المبحث األول:

 أعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى. المبحث الثاني:

 الضابط األوؿ: أف تكوف الفتوى مستندة إىل مسوغ شرعي ودليل معترب. ثالث:المبحث ال

 الضابط الثاين: أف يراعي ادلفيت يف فتواه مآالت األفعاؿ. المبحث الرابع:

 الضابط الثالث: أف يراعي ادلفيت اخلبلؼ يف ادلسألة. المبحث الخامس:

 للعرؼ ادلعترب. الضابط الرابع: أال تكوف الفتوى سلالفةً  المبحث السادس:

 الضابط اخلامس: أف يسلك الفقيو يف فتواه مسلك الوسطية واالعتداؿ. المبحث السابع:

الضابط السادس: أف تكوف الفتوى ادلبنية على ٖتقيق ادلصلحة أو ٖتكيم العرؼ مراعى فيها  المبحث الثامن:
 مصلحة أو عرؼ ٚتيع الناس أو أكثرىم.

 لعقوؿ الناس وأفهامهم.ىلو، ومبلئمة وف الفتوى مناسبًة حلاؿ الزماف وأأف تك الضابط السابع: المبحث التاسع:

 الضابط الثامن: أف ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر بو. المبحث العاشر:
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 املبحث األول

 جمال الفتىي يف ضىء املقاصذ الشرعيت

دلقاصد وادلصاحل، ومنها ما ىو ثابت ىو متغَت قابل لبلجتهاد فيو على وفق ا من ادلتقرر أف أحكاـ الشرع منها ما
وىو شلا ثبتت مصاحلو ادلعتربة بالنص أو اإلٚتاع، وال يتغَت باالجتهاد فيو ٔتوجب ادلصاحل البشرية ادلتغَتة وادلتجددة، 

 كدت بإجرائو على دوامو وثباتو واستقراره، كالعبادات وادلقدرات والكفارات وضلوىا.وتأ

هاد يف ضوء ادلقاصد وادلصاحل عدـ قابليتها للمعقولية والتعليل، بل كل التشريعات وليس معٌت عدـ قابليتها لبلجت
واألحكاـ الشرعية ؽلكن فهم مصاحلها وحكمها وسبب مشروعيتها يف اجلملة على مقتضى كوف الشريعة اإلسبلمية 

 انطوت على جلب ادلصاحل للناس يف الدارين، ودرء ادلفاسد عنهم.

ال تقبل االجتهاد ادلقاصدي يف ضوء ادلصاحل لتعديلها وتغيَتىا ال يعٍت كوهنا خالية من حكمة  فاجملاالت الشرعية اليت
يف تشريعها، بل ىي معللة ٔتا يناسب الناس من جلب ادلصاحل ذلم ودفع ادلفاسد عنهم، وإظلا يعٍت ذلك أنو ال غلوز 

 .(1)معُت أوجب ذلك التغيَت أو التعديل تغيَتىا أو تعديلها يف وقت من األوقات ٔتقتضى مصلحة معينة أو مقصد

وعلى ىذا فمجاؿ الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية إظلا ىو يف األحكاـ الشرعية القابلة لبلجتهاد، وادلتغَتة ْتسب 
 وْتسب الزماف وادلكاف.ادلصاحل 

                                                           
(1)

 (.182 ،5/183لخادمي )انظر: االجتهاد ادلقاصدي، ل 
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 املبحث الثاني

 أهميت مراعاة املقاصذ الشرعيت يف الفتىي

قاصد الشريعة ومبلئمة ذلا، وزلققة للمصاحل اليت قصدىا الشارع من تشريع األحكاـ، ينبغي أف تكوف الفتوى موافقة دل
وأال تفضي إىل مصادمتها، فإف أفضت إىل مناقضة قصد الشارع ومصادمة ادلقاصد الشرعية فهي باطلة، وعلى ىذا 

دالؿ، وأف يزف فتواه ٔتيزاف الشرع، يلـز الفقيو أف يراعي يف فتاواه مقاصد التشريع، وغلتهد يف اعتبارىا يف النظر واالست
وىل ىي موافقة وزلققة دلقاصده وغاياتو أو سلالفة ذلا، وتظهر أعلية ذلك من كوف اإلحاطة بادلقاصد الشرعية من أىم 
الشروط اليت البد من توافرىا لبلوغ رتبة االجتهاد، إذ يستند اجملتهد إليها يف معرفة أحكاـ احلوادث وادلستجدات، كما 

د عليها يف فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتفسَتىا ومعرفة دالالهتا، والتوفيق بُت األدلة ادلتعارضة يف يعتم
نظره. والًتجيح بينها، وكذلك الًتجيح بُت ادلصاحل وادلفاسد ادلتعارضة وادلتزاٛتة، فإحاطتو بادلقاصد ٖتقق لو التوازف 

 ٕتنبو التناقض واالضطراب.واالعتداؿ يف أحكامو وأقضيتو وفتاواه، و 

وألجل ذلك نص الفقهاء على أعلية معرفة ادلقاصد الشرعية بالنسبة للفقيو، وأهنا أوىل الشروط لبلوغو درجة االجتهاد، 
 فقد ذكر الشاطيب أف درجة االجتهاد ال ٖتصل إال دلن اتصف بوصفُت:

 األول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

 .(1)تنباط بناء على فهمو فيهاوالثاين: التمكن من االس

اعتبارىا ومراعاهتا يف اجتهاده ونظره يف ومن ىنا تتبُت أعلية مراعاة ادلقاصد الشرعية يف الفتوى، لذا فإنو يلـز الفقيو 
أحكاـ ادلسائل واحلوادث، لتكوف فتاواه صحيحة ومقبولة شرعاً، وتتسم بالتوازف واالعتداؿ، وليتمكن من تنزيل 

على األحواؿ والظروؼ الزمانية وادلكانية، فيكوف فقيهًا بالواقع، وزلققًا ادلناط يف احلوادث اليت مل  عيةالشر  األحكاـ
 تكن موجودة يف زمن السابقُت.

وأنبو ىنا إىل أف الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية ذلا ضوابط البد من توافرىا ومراعاهتا من قبل الفقيو، ويف ادلباحث 
 تلك الضوابط.التالية بياف أبرز 

                                                           
(1)

 (.25 ،5/21انظر: ادلوافقات ) 
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 املبحث الثالث

 ستندة إلى مسوغ شرعي ودليل معتبرالضابط األول: أن تكون الفتوى م

كأف يعتمد الفقيو يف إصدار فتواه على نص من الكتاب أو السنة، أو إٚتاع، أو قياس صحيح، أو على 
لة حكمًا خاصاً، أو مراعاة ٖتقيق مصلحة معينة يرى رجحاهنا، أو سد ذريعة للفساد، أو يفيت الستحسانو يف ادلسأ

مآؿ معُت، أو ٖتقيق مناط خاص، أو ألجل االحتكاـ إىل العادات واألعراؼ واعتبارىا.  رللخبلؼ فيها، أو العتبا
أو لعمـو البلوى بالواقعة، أو لفساد الزماف، أو ضلو ذلك من موجبات الفتوى، شلا يستدعي من الفقيو إصدار فتواه 

 حملقق للمصاحل ومقاصد الشارع.وتقدير احلكم ادلبلئم وا

وإذا تبُت أف الفتوى البد أف تستند إىل مسوغ شرعي ودليل معترب فإنو ال غلوز للفقيو أف يفيت يف ادلسألة ٔتا يهواه، أو 
ػلقق غرضًا لو، أو يتحيل على احلكم الشرعي، سواء أكاف بقصد نفع ادلستفيت أـ بقصد اإلضرار بو، فإف ذلك 

 َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبوِ ، لقولو تعاىل:}(1)ارع، مث إف اتباع اذلوى واحلكم بالتشهي حراـ باإلٚتاعمناقض دلقاصد الش

كما حذر اهلل تعاىل نبيو داود عليو السبلـ من اتباع اذلوى   (3)تَػْعَلُموَف{ وقولو:}أَتَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو َما ال (2){ِعْلمٌ 
 .(4)َعْن َسِبيِل اللَِّو{ فَػُيِضلَّكَ  َوال تَػتَِّبْع اذْلََوىبقولو:}

كلفُت ومنعهم من االستجابة ألىوائهم وشهواهتم، وإلزامهم باألحكاـ إظلا جاءت لكف ادلوأصل ذلك أف الشريعة 
الشرعية حىت يكونوا عباداً هلل تعاىل، وىذا ادلعٌت إذا ثبت ال غلتمع مع فرض أف يكوف وضع الشريعة على وفق أىواء 

أَْىَواَءُىْم َلَفَسَدْت السََّمَواُت َواأَلْرُض  َوَلْو اتػََّبَع احلَْقُّ ب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قاؿ تعاىل:}النفوس وطل
 (5){نَّ َوَمْن ِفيهِ 

                                                           
(1)

 (.2/115(، وادلوافقات )25انظر حكاية اإلٚتاع يف: اإلحكاـ يف ٘تييز الفتاوى عن األحكاـ )ص/ 
(2)

 ( من سورة اإلسراء.36جزء من اآلية: ) 
(3)

 ( من سورة األعراؼ.58جزء من اآلية: ) 
(4)

 .( من سورة ص56جزء من اآلية: ) 
(5)

 ( من سورة ادلؤمنوف.71جزء من اآلية: ) 
 (.62 ،5/63وانظر: ادلوافقات )
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بل إف اتباع الشهوات واالستجابة للظنوف واألىواء ىو من عمل ادلشركُت، حيث يسعوف وراء شهواهتم 
} ِإفَّ الَِّذيَن ال مقصدىم من احلياة، ويف ذلك يقوؿ اهلل تعاىل: هم من العلم، وهناية وػلكموف بظنوهنم، وىذا ىو مبلغ

 ِمنْ  بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغٍِت  ( َوَما ذَلُمْ 57بِاآلِخَرِة لَُيَسمُّوَف اْلَمبلِئَكَة َتْسِمَيَة األُنْػَثى ) يُػْؤِمُنوفَ 
نْػَيا ) ( فََأْعِرْض َعْن َمْن تَػَوىلَّ َعْن ذِْكرِنَا وملَْ 58احلَْقِّ َشْيئًا ) َلُغُهْم ِمْن اْلِعْلمِ 59يُرِْد ِإالَّ احْلََياَة الدُّ ِإفَّ َربََّك ُىَو  ( َذِلَك َمبػْ

 .(1)({31اْىَتَدى ) أَْعَلُم ٔتَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم ٔتَنْ 

 (: "التشهي والتحكم باطل، ومن ذلك قولو تعاىل:}أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ٔتَاىػ751ن القيم )تذلك يقوؿ ابوألجل 

بْػُتْم َوَفرِيقاً  هي والتحكم شالذي تسميو النظار والفقهاء الت فهذا ىو (2)تَػْقتُػُلوَف{ ال تَػْهَوى أَنُفُسُكْم اْسَتْكبَػْرمُتْ فَػَفرِيقاً َكذَّ
إف جاءؾ ما ال تشتهيو دفعتو ورددتو، وإف كاف موافقًا دلا هتواه وتشتهيو قبلتو وأجزتو، وال غلوز أف تكوف الباطل، ف

الشرائع تابعة للشهوات، إذ لو كاف الشرع تابعًا للهوى والشهوة لكاف يف الطباع ما يغٍت عنو، وكانت شهوة كل أحٍد 
 .(3)وىواه شرعاً لو"

وى والتشهي الفتوى بطريق التحيل والتوصل إىل أغراض شلنوعة شرعًا من إسقاط وشلا يدخل يف الفتوى بطريق اذل
واجبات أو ٖتليل زلرمات، وتبديل احلقائق الشرعية، وقد أٚتع الصحابة رضواف اهلل عليهم على ٖترمي احليل وإبطاذلا، 

 .(4)وإٚتاعهم حجة قاطعة

سواء أكاف بقصد اإلضرار بادلستفيت وتغليظ احلكم وعليو فإف الفتوى للتحايل على األحكاـ الشرعية ال غلوز، 
( أف من تساىل الفقيو يف الفتوى أف ىػ623ص لو، وقد عد ابن الصبلح )تالشرعي عليو أـ بقصد نفعو والًتخي

التغليظ  ٖتملو األغراض الفاسدة على تتبع احليل احملرمة أو ادلكروىة، فيتمسك بالشبو طلباً للًتخيص دلن يريد نفعو، أو
 .(5)لى من يريد اإلضرار بوع

وبناء على ما سبق فإنو يتعُت على ادلفيت النظر يف األدلة الشرعية وادلصاحل ادلعتربة وبناء فتواه على ذلك، فبل يصدر 
فتواه لتحقيق مصاحل أو درء مفاسد دنيوية شخصية، بل الجتبلب ادلصاحل الشرعية العامة، واستدفاع ادلفاسد العامة 

                                                           
(1)

 ( من سورة النجم.31-57اآليات: ) 
(2)

 ( من سورة البقرة.87جزء من اآلية: ) 
(3)

 (.2/953بدائع الفوائد ) 
(4)

 (.3/173نقل ىذا اإلٚتاع ابن القيم يف إعبلـ ادلوقعُت ) 
(5)

 (.111تفيت )ص/انظر: أدب ادلفيت وادلس 
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قامة احلياة الدنيا لآلخرة، وإف كاف ذلك غَت زلقق دلصاحلو اخلاصة، وىذا من اعتبار مقاصد الشارع أيضًا من أجل إ
 وٖتقيقها.

ويف ذلك يقوؿ الشاطيب: "ادلصاحل اجملتلبة شرعاً، وادلفاسد ادلستدفعة إظلا تعترب من حيث تقاـ احلياة الدنيا للحياة 
 .(1)ا العادية أو درء مفاسدىا العادية"األخرى، ال من حيث أىواء النفوس يف جلب مصاحله

ويقوؿ ابن القيم: "وباجلملة فبل غلوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل تعاىل بالتشهي والتخَت وموافقة الغرض، فيطلب القوؿ 
الذي يوافق غرضو وغرض من ػلابيو فيعمل بو، ويفيت بو، وػلكم بو، وػلكم على عدوه ويفتيو بضده، وىذا من أفسق 

 .(2)وؽ وأكرب الكبائر"الفس

وقد شدد الشاطيب يف ىذا األمر، فذكر أنو ال غلوز للحاكم أف يرجح يف حكمو أحد القولُت باحملبة واإلمارة أو قضاء 
احلاجة، وإظلا يلزمو أف يعتمد يف ترجيحو على الوجوه ادلعتربة شرعاً، وىذا شلا اتفق عليو العلماء، فكل من خالف ذلك 

 .(3)واًل دوف االلتفات إىل معٌت شرعي معترب فقد خلع الربقة، واستند إىل غَت الشريعةورجح يف اجتهاده ق

، وأنو غلب عليو العمل ٔتا (4)ٔتا يعلم أو يغلب على ظنو أنو احلقف يفيت إال من ادلتقرر أف الفقيو ال ػلل لو أمث إنو 
تهدين، مع سعة الوقت والتمكن من أداه إليو اجتهاده وما غلب على ظنو، وال غلوز لو تقليد غَته من اجمل

، وإذا كاف يلزمو االجتهاد والفتوى ٔتوجبو وال غلوز لو تقليد غَته من اجملتهدين مع ظنو أنو مصيب، فبل (5)االجتهاد
غلوز لو ترؾ ما أداه إليو اجتهاده وغلب على ظنو صحتو ورجحانو وثبت عنده أنو احلق، والفتوى ٔتا ىو مرجوح عنده 

 ىل.من باب أو 

وادث إال عن دليل ادلسائل، وٓتاصة يف النوازؿ واحل وباجلملة فإف ادلفيت يتعُت عليو أال يقدـ على إصدار فتواه يف
 بو علم أو غلبة ظن ػلس معها إصابة احلق، وٖتقيق مصاحل الناس، وموافقة مقاصد الشريعة. لو ػلصل

                                                           
(1)

 (.5/63ادلوافقات ) 
(2)

 (.2/511إعبلـ ادلوقعُت ) 
(3)

 (.253 ،5/255انظر: االعتصاـ ) 
: "فرٔتا وقع اإلفتاء يف ادلسألة بادلنع، فيقاؿ: مل ٘تنع وادلسألة سلتلف فيها فيجعل اخلبلؼ حجة يف اجلواز جملرد كوهنا سلتلفاً -يف موضع آخر -وقاؿ الشاطيب

من ىو أوىل بالتقليد من القائل بادلنع، وىو عُت اخلطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس ٔتعتمد ليل يدؿ على صحة مذىب اجلواز، وال لتقليد فيها، ال لد
 (.5/93معتمداً، وما ليس ْتجة حجة" ادلوافقات )

(4)
 (.2/173انظر: إعبلـ ادلوقعُت ) 

(5)
 (.2/158انظر: ادلستصفى ) 
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 املبحث الرابع

 آالت األفعالالضابط الثاني: أن يراعي المفتي في فتواه م

ألف اعتبار ادلآالت من مقاصد الشريعة، وذلك أف الشريعة إظلا جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف احلاؿ وادلآؿ، 
اعاهتا ومن ادلتقرر أف األحكاـ الشرعية مشتملة على مقاصد وغايات قصدىا الشارع عند تشريعها، وطلب مر 

، (1)كاليف كلها راجعة إىل مصاحل العباد يف دنياىم وأخراىم"(: "التىػ661د السبلـ )تبوٖتقيقها، يقوؿ العز بن ع
، ويقوؿ الشاطيب: "إف (2)ويقوؿ ابن القيم: "الشريعة مبناىا وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف ادلعاش وادلعاد"

 .(3)وضع الشرائع إظلا ىو دلصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاً"

لتحقيق مقاصد الشارع، وىي متعلقة بأفعاؿ ادلكلفُت، كانت ىذه األفعاؿ أسباباً  ودلا كانت األحكاـ الشرعية وسائل
يتوصل هبا إىل مقاصد الشريعة من تشريع األحكاـ، ومن ىنا كاف اعتبار مآالت األفعاؿ متفرعًا عن ىذا األصل 

ذه ادلقاصد والغايات اليت الشرعي، الذي ىو اعتبار ادلصاحل يف األحكاـ، فقاعدة اعتبار ادلآالت هتدؼ إىل ٖتقيق ى
قصدىا الشارع من األحكاـ، فعلى ادلفيت مراعاة ىذه ادلقاصد يف أفعاؿ ادلكلفُت حىت تقع موافقة دلقاصد الشارع، فبل 
يفيت ٔتشروعية فعل من األفعاؿ أو عدـ مشروعيتو إال بعد النظر فيما يؤوؿ إليو، فقد يكوف الفعل مشروعًا دلصلحة 

دة تدرأ ولكن لو مآؿ على خبلؼ ما قصد فيو، فإذا أطلق اجملتهد القوؿ فيو بادلشروعية فرٔتا فيو تستجلب أو دلفس
أدى استجبلب ادلصلحة فيو إىل مفسدة تساوي مصلحتو أو تزيد عليها، وقد يكوف الفعل غَت مشروع دلفسدة تنشأ 

بعدـ ادلشروعية رٔتا أدى استدفاع  عنو أو مصلحة تندفع بو ولكن لو مآؿ على خبلؼ ذلك، فإذا أطلق اجملتهد القوؿ
 .(4)ادلفسدة إىل مفسدة تساوي مصلحتو أو تزيد عليها، وقد يؤدي إىل تفويت مصلحة راجحة

                                                           
(1)

 (.62 ،5/63(، وانظر: ادلوافقات )5/65صاحل األناـ )واعد األحكاـ يف مق 
(2)

 (.3/3إعبلـ ادلوقعُت ) 
(3)

 (.5/9ادلوافقات ) 
(4)

 (.178 ،5/177انظر: ادلوافقات ) 
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اعتبار ادلآالت يف االجتهاد قد يفضي إىل أف تكوف لؤلفعاؿ مآالت تناقض مقصود الشارع، فبل  ـولذلك فإف عد
إال بعد النظر يف مآلو الذي يؤوؿ إليو، فإف كاف يؤوؿ إىل ٖتقيق ؽلكن التحقق من موافقة الفعل دلقاصد الشريعة 

مصلحة خالصة أو راجحة كاف مطلوبًا مشروعاً، ألف ٖتقيق ادلصاحل من مقاصد الشارع، حىت وإف كاف الفعل يف 
أصلو شلنوعًا دلفسدتو، فإنو يكوف مطلوبًا حُت يفضي إىل مصلحة راجحة، كما يف إباحة الكذب لئلصبلح بُت 

لعورات دلصلحة وكما يف إباحة نظر الطبيب ل ،(1)أو على الزوجة إلصبلحها وحسن عشرهتاالناس، أو حاؿ احلرب، 
 .(2)ادلعاجلة وادلداواة، وكذا نظر اخلاطب للمخطوبة. ونظائر ىذا كثَتة يف الشريعة

ت ادلناقضة عائدة إىل قصد وأما إف كاف الفعل يؤوؿ إىل مناقضة مقاصد الشارع فإنو ال يبقى مشروعاً، سواء أكان
ادلكلف، كأف يقصد بالفعل خبلؼ ما قصده الشارع، مثل اإلضرار بغَته، أو التحيل على أحكاـ الشرع وقواعده 
إلسقاط واجب أو ٖتليل زلـر وضلو ذلك، أـ كانت ادلناقضة عائدة إىل مآؿ الفعل ونتيجتو ادلًتتبة على وقوعو، وإف مل 

شروع قد يفضي أحيانًا إىل مآؿ فاسد مل يقصده ادلكلف، حُت ػلتف بو ما غلعلو يؤوؿ يكن مقصوداً، ألف الفعل ادل
على الفعل واإلفتاء بادلشروعية دوف اعتبار دلا إىل مفسدة أعظم شلا ػلقق من مصلحة، فيكوف تطبيق احلكم األصلي 

مفسدة تساوي مصلحتو أو تزيد  ػلتف بو مفضيًا إىل مناقضة ادلقاصد الشرعية، فيؤدي الفعل ادلتضمن للمصلحة إىل
 .(4)، وقد تقرر عند الفقهاء أف "كل تصرؼ تقاعد عن ٖتصيل مقصوده فهو باطل"(3)عليها

يقوؿ الشاطيب: "دلا ثبت أف األحكاـ شرعت دلصاحل العباد كانت األعماؿ معتربة بذلك، ألنو مقصود الشارع فيها، 
ية فبل إشكاؿ، وإف كاف الظاىر موافقًا وادلصلحة سلالفة فالفعل فإذا كاف األمر يف ظاىره وباطنو على أصل ادلشروع

معانيها، ىي  هبا أمور أخرغَت صحيح وغَت مشروع، ألف األعماؿ الشرعية ليست مقصودة ألنفسها، وإظلا قصد 
 .(1)وىي ادلصاحل اليت شرعت ألجلها، فالذي عمل من ذلك على غَت ىذا الوضع فليس على وضع ادلشروعات"

                                                           
(1)

 (.5/391(، واجملموع ادلذىب، للعبلئي )525انظر: شجرة ادلعارؼ واألحواؿ، للعز بن عبد السبلـ )ص/ 
(2)

 (.1/98انظر: قواعد األحكاـ ) 
(3)

 (.51-1/28انظر: اعتبار مآالت األفعاؿ وآثرىا الفقهي، للدكتور وليد احلسُت ) 
(4)

 (.1/585(، واألشباه والنظائر، للسيوطي )5/151قواعد األحكاـ ) 
(1)

 (.151 ،3/151ادلوافقات ) 
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فتحي الدريٍت: "إف احلكم الشرعي ال يكتفي فيو أف يكوف موافقًا لظواىر النصوص أو دلقتضى القياس أو ويقوؿ 
ل يوجب على اجملتهد النظر يف مآؿ العمل موافقًا دلقصد الشرع، وىذا األص القاعدة العامة، بل البد أف يكوف

كاف احلكم بادلنع يؤدي إىل مثل تلك منع العمل بو، وكذلك إذا  ْتيث إذا أفضى إىل مفسدة راجحة  باحلكم،
. فالفقيو يفيت ّتواز الفعل أو حظره ْتسب توافر ادلصلحة أو ادلفسدة اليت يؤوؿ إليها، فإف رأى أهنا (2)ادلفسدة أبيح"

قد زالت غَت حكمو إىل ما آؿ إليو، إذ األحكاـ وسيلة إىل الغاية ادلقصودة منها، فإذا غلب على ظنو عدـ إفضائها 
روعيتها، فقد يكوف الفعل مشروعًا دلا يؤوؿ إليو من مصلحة، فإذا شمبق على غاية اليت من أجلها شرعت مل تإىل ال

تغَت احلاؿ، وغلب إفضاؤه إىل ادلفسدة، ارتفعت ادلشروعية عنو وحكم عليو بادلنع، وقد يكوف الفعل منهيًا عنو دلا 
ا ىذا الفعل فإنو يزوؿ حكم ادلنع، ويبقى على أصل يفضي إليو من مفسدة، فإذا زالت ادلفسدة اليت يؤوؿ إليه

 ادلشروعية.

ع هبا يف األمر والنهي، فإذا قصد هبا غَت ذلك  يقوؿ الشاطيب: "إف ادلكلف إظلا كلف باألعماؿ من جهة قصد الشار 
خر كانت بفرض القاصد وسائل دلا قصد ال مقاصد، إذ مل يقصد هبا قصد الشارع فتكوف مقصودة، بل قصد قصداً آ

جعل الفعل أو الًتؾ وسيلة لو، فصار ما ىو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما كاف شأنو ىذا نقض إلبراـ الشارع 
 .(3)وىدـ دلا بناه"

ويقوؿ أيضاً: "كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غَت ما شرعت لو فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعملو يف 
على البطبلف" بأف ادلشروعات إظلا تكاليف ما مل تشرع لو فعملو باطل" مث استدؿ ادلناقضة باطل، فمن ابتغى يف ال

وضعت لتحصيل ادلصاحل ودرء ادلفاسد، فإذا خولفت مل يكن يف تلك األفعاؿ اليت خولف هبا جلب مصلحة وال درء 
 .(1)مفسدة"

لحة الفعل عن ذلك اطلراماً مص ودلا كانت األحكاـ الشرعية منوطة بادلصاحل ادلقصودة من تشريعها كاف ٗتلف
 للمصلحة اليت شرع من أجلها. دلشروعية احلكم، إذ ال معٌت لوجود احلكم إال ٖتقيقو

                                                           
(2)

 (.116احلق ومدى سلطاف الدولة يف تقييده )ص/ 
(3)

 (.31 ،3/31ادلوافقات ) 
(1)

 (.58 ،3/57بق )ادلرجع السا 
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ادلآالت ىو التفات إىل ادلقاصد وادلصاحل اليت تؤوؿ إليها األفعاؿ والتصرفات، فمىت أفضى الفعل إىل  وذلذا فاعتبار
روعاً ومطلوباً، ومىت أفضى إىل مفسدة، أو ٖتولت مصلحتو مصلحة، أو ٖتولت مفسدتو إىل مصلحة راجحة كاف مش

 إىل مفسدة راجحة أو مساوية دلصلحتو كاف شلنوعاً ومنهياً عنو.

وحينئذ يتعُت على ادلفيت النظر يف ادلصاحل وادلفاسد اليت تؤوؿ إليها األفعاؿ والتصرفات، وادلوازنة بينها، واتباع القواعد 
ارضًا بُت ادلصاحل وادلفاسد عليو بذؿ جهده يف معرفة احلكم الشرعي، معتربًا يف ذلك ادلقررة يف ذلك، فحُت يرى تع

ادلقصود من شرع احلكم، فإذا كانت ادلفاسد غالبة على ادلصاحل أو القواعد الكلية وادلقاصد الشرعية، ليفيت ٔتا يوافق 
البة على ادلفاسد أفىت باجلواز وادلشروعية، ٖتقيقاً مساوية ذلا أفىت بادلنع والتحرمي، درءاً للمفسدة، وإذا كانت ادلصاحل غ

 للمصلحة الغالبة.

فقد يقدر ادلفيت أف من مصلحة شخص معُت تشديد احلكم عليو وإفتاءه ٔتا فيو تغليظ، وذلك لزجره، ومنعو من 
خصاً آخر سلوؾ ىذا الطريق، وذلك حُت يكوف التخفيف عليو مظنة الستمراره واستمرائو ىذا التصرؼ، وقد يفيت ش

يف ادلسألة نفسها ٔتا فيو ٗتفيف وتيسَت عليو ورفق بو، ألنو يرى أف ٛتل ىذا ادلستفيت على ما ٛتل بو عليو الشخص 
 األوؿ يفضي إىل مفسدة أعظم شلا ػلقق من مصلحة.

عتقد ظاىره ف يفيت العامي ٔتا فيو تغليظ وىو شلا ال ي(: "إذا رأى ادلفيت ادلصلحة أىػ263يقوؿ اخلطيب البغدادي )ت
 .(2)ولو فيو تأويل جاز ذلك زجراً لو وألمثالو شلن قل دينو ومروءتو"

كما يلـز ادلفيت مراعاة أحواؿ ادلكلفُت واختبلفهم يف الطباع وما جبلوا عليو من قوة أو ضعف، فإذا رأى أف فتواه ذلذا 
يفتيو ٔتا فيو ٗتفيف وتيسَت عليو، وإف مل ادلستفيت توقعو يف احلرج وادلشقة، وتفضي بو إىل االنقطاع عن العمل فإنو 

يقدر وقوع ىذا العنت وتلك ادلشقة يف حق شخص آخر، لقوة ٖتملو، وشدة إقبالو على اخلَت، فلو أف غلملو على 
 .(1)العزؽلة، وما فيو كلفة يقدر عليها

ا موافقة لقصد الشريعة، وحُت وذلذا يلـز ادلفيت اعتبار مآالت األفعاؿ للوصوؿ إىل ٖتقيق مقاصد الشارع فيها ووقوعه
يهمل اعتبار تلك ادلآالت فإف ذلك قد يفضي إىل مناقضة مقاصد الشريعة وفوات ادلصاحل ادلقصودة شرعاً، وهبذا 

 .(2)يتبُت أف اعتبار ادلآالت جار على وفق مراد الشارع ومقاصده

                                                           
(2)

 ادر ادلعتمدة.ص( ومل أجد ىذا النقل يف ادل158ر الزيباري يف "مباحث يف أحكاـ الفتوى" )ص/معا الدكتور على ما نقلو عنو 
(1)

 (.1/523انظر: االعتصاـ ) 
(2)

 (.1/51انظر: اعتبار مآالت األفعاؿ وأثرىا الفقهي ) 
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 املبحث اخلامس

 الضابط الثالث: أن يراعي المفتي الخالؼ في المسألة

ذا ليس على إطبلقو، بل حُت تقتضي حالة ادلستفيت ذلك، ٖتقيقاً للمصلحة ودرءاً للمفسدة، فحُت يرى يف مسألة وى
رأيًا بناًء على اجتهاده فيها، مث يسأؿ عنها بعد وقوع الفعل من ادلكلف وتلبسو بالتصرؼ، وغلد أف مذىبو فيها ال 

ادلصلحة، وأف اإلفتاء ٔتذىب ادلخالف يف تلك احلاؿ  ػلقق ادلصلحة، بل يؤدي إىل مفسدة أكرب من ٖتصيل تلك
ؼلفف من تبعات ادلسألة ويكفكف آثارىا، وفيو إعماؿ دلقاصد الشريعة وقواعدىا الكلية، فإنو يًتجح عنده مذىب 

على ما قدره باجتهاده من  ادلخالف لذلك ويف تلك احلالة خاصة، فيعمل دليل ادلخالف ويأخذ بو ويفيت ٔتوجبو بناءً 
 قيق ادلصلحة ادلتوافرة عند البناء على دليل ىذا ادلذىب.ٖت

فالفقيو يف األصل غلب عليو العمل بدليلو، ألنو الراجح عنده، فيفيت بو، وال يعمل بدليل سلالفو، ألنو مرجوح، 
قد ، وعند رعيو للخبلؼ يكوف (1)ومقتضى القواعد ادلقررة يف األصوؿ وجوب العمل بالدليل الراجح وترؾ ادلرجوح

 عمل بدليل سلالفو من وجو ىو فيو أرجح.

فإذا أوقع ادلكلف فعبًل منهيًا عنو يف نظر ادلفيت، فإما أف يرتب عليو آثار النهي من فسخ وإبطاؿ، األمر الذي قد 
يفضي إىل ضرر أكرب ومفسدة أعظم من مفسدة ادلنهي عنو، أو غلد لو سلرجًا يوافق مقصد الشارع، وذلك بإعماؿ 

 و، وتصحيح تصرؼ ادلكلف، لدرء مفسدة متوقعة وجلب مصلحة زلققة.دليل سلالف

وعلى ىذا فإف الفقيو حُت يفيت بقوؿ ادلخالف لو يف ادلسألة ويراعيو فإنو ال يفيت بو لرجحاف دليلو ابتداًء، ألنو لو كاف  
ادلرجوح، ولكاف عملو بكذلك مل غلز لو الفتوى ٔتا يراه يف ادلسألة قبل السؤاؿ عنها، ألف ذلك ترؾ للراجح وعمل 

أخذاً بالراجح ال رعياً للخبلؼ، وإظلا يراعي قوؿ ادلخالف فيأخذ بو دلسوغ ظهر لو يقتضي إعماؿ دليل  بدليل سلالفو
 سلالفو يف خصوص الواقعة،

                                                           
(1)

 (.2/539انظر: اإلحكاـ لآلمدي ) 
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 .(1)مناقضة مقصد شرعيوٓتاصة حُت يرى أف التمسك بدليلو يؤدي إىل  

شرعي يقتضي ادلنع من الفعل، فيفيت بفساده ابتداًء، ويعترب ما ذىب وبياف ذلك أف ادلفيت قد يًتجح يف نظره حكم 
إليو ادلخالف القائل ّتواز ذلك الفعل مرجوحاً، فإذا أوقع ادلكلف الفعل ادلمنوع يف نظر ادلفيت، فإما أف يرتب عليو 

لرٔتا أدى ذلك إىل مفسدة آثار احلكم بادلنع، أو ػلكم باجلواز مراعاة للقوؿ ادلرجوح، فلو حكم بالقوؿ الراجح عنده 
أكرب من اعتبار الرأي ادلرجوح وإعماؿ دليلو، فيًتؾ حينئذ الراجح عنده ويعمل بادلرجوح الذي أصبح راجحًا بعد 

 .(2)القًتانو بقرائن رجحت جانبووقوع الفعل، 

 وقع الفعل ٓتبلؼ فتواه عاد إليو باإلنفاذ واالعتبار، دلعارضة دليل آخر فحُت أفىت ادلفيت بفساد الفعل ابتداًء مث
يقتضي رجحاف دليل ادلخالف، وىذا نوع من االلتفات إىل األمر الواقع والبناء عليو بعد إعادة النظر يف ادلسألة 

دلخالف، وإف كاف ضعيفاً يف وٕتديد االجتهاد فيها، ْتيث يصبح التصرؼ بعد وقوعو معترباً، وشرعياً بالنظر إىل قوؿ ا
 .(3)أصل النظر، لكن دلا وقع النظر على مقتضاه روعيت ادلصلحة

يقوؿ الشاطيب: "فمن واقع منهيًا عنو فقد يكوف فيما يًتتب عليو من األحكاـ زائد على ما ينبغي ْتكم التبعية ال 
ل من ذلك، أو صليز ما وقع من الفساد ْتكم األصالة، أو مؤٍد إىل أمر أشد عليو من مقتضى النهي، فيًتؾ وما فع

على وجو يليق بالعدؿ، نظرًا إىل أف ذلك الواقع وافق ادلكلف فيو دليبًل على اجلملة، وإف كاف مرجوحًا فهو راجح 
بالنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليو، ألف ذلك أوىل من إزالتها مع دخوؿ ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 

 النهي.

األمر إىل أف النهي كاف دليلو أقوى قبل الوقوع، ودليل اجلواز أقوى بعد الوقوع دلا اقًتف بو من القرائن فَتجع 
 .(4)ادلرجحة"

                                                           
(1)

 (.119 ،118سعيدي )ص/ دلالكي ليحِتامراعاة اخلبلؼ يف ادلذىب انظر:  
(2)

 (.131انظر: مراعاة اخلبلؼ عند ادلالكية وأثره يف الفروع الفقهية حملمد أٛتد شقروف )ص/ 
(3)

تور زلمد األمُت ولد زلمد (، ومراعاة اخلبلؼ يف ادلذىب ادلالكي وعبلقتها ببعض أصوؿ ادلذىب وقواعده، للدك29انظر: مراعا اخلبلؼ للسنوسي )ص/ 
 (.135سامل بن الشيخ )ص/

(4)
 (.191 ،5/191ادلوافقات ) 
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قد بُت الدكتور عبد الرٛتن السنوسي أف مراعاة اخلبلؼ مبنية على العمل بادلصاحل وادلقاصد الشرعية حينما قاؿ: و 
اجتهاد االستثناء الذي ؽلثل االستحساف أظهر أدواتو، ووجو ذلك: أف صى عن "إف مراعاة اخلبلؼ ٘تثل مبداً مآلياً يتف

مقتضى القياس أف غلري اجملتهد على وفق دليلو وػلكم ٔتقتضى اجتهاده الذي أداه إليو الظن الغالب ادلوجب للعمل، 
 فبل يًتؾ قولو ودليلو ليصَت إىل قوؿ الغَت ودليلو.. ىذا ىو األصل.

 يعدؿ عن ذلك فيهمل العمل ٔتقتضى اجتهاده اخلاص، ليعمل ٔتقتضى اجتهاده غَته يف حالٍة ما. غَت أف ىذا اجملتهد

عة على وجو ظاىر ادلناسبة والذي سوغ ىذا العدوؿ، ىو ما يف األخذ باجتهاد الغَت من ٖتقيٍق للمصاحل ادلشرو 
العتقاده يف اجتهاده  ا فهو ليس تاركاً مة، وتوثيق ألصل العدؿ الذي ؽلثل واقعية التشريع وغائيتو، وعلى ىذءوادلبل

األشق و بالكلية، بل قصاراه أنو امتثل على وفق اجتهاد غَته يف جهة يكوف رأي الغَت أرجح فيها، أو اختار ومطرحاً ل
 .(1)مع اعتقاده صحة األخف، التفاتاً إىل ادلقاصد اجلوىرية والغايات احملورية اليت ىي مناشئ األحكاـ"

بن أيب  لحة ومقاصد الشارع: ما روي عن علياة اخلبلؼ والعمل ٔتذىب ادلخالف ٖتقيقًا للمصومن شواىد مراع
ر بن اخلطاب رضي اهلل ( أنو كاف يرى ادلنع من بيع أمهات األوالد، موافقاً يف ذلك عمىػ21طالب رضي اهلل عنو )ت

 ى اهلل عليو وسلم ويف خبلفةصل (، مث رأى بعد ذلك جواز بيعهن، ألهنن كن يبعن يف زمن النيبىػ53عنو )ت
لو قاضيو عبيدة السلماين  وذلذا عـز على بيعهن، وقاؿ إف عدـ البيع كاف رأيًا اتفق عليو ىو وعمر، فقاؿ الصديق،

(: إف رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدؾ، فقاؿ علي رضي اهلل عنو: )اقضوا كما كنتم تقضوف ىػ75)ت
 .(3)ترؾ على رأيو مراعاة للخبلؼ فهنا (2)فإين أكره االختبلؼ(

 بن مسعود لتحقيق مقاصد الشارع ودفع االختبلؼ: ما روي عن عبد اهلل - أيضاً  – ومن شواىد مراعاة اخلبلؼ
( رضي اهلل عنو يف مٌت رغم إنكاره عليو، ىػ35الصبلة خلف عثماف بن عفاف )ت( أنو أمت ىػ35رضي اهلل عنو )ت

ىػ( وعمر 13اهلل عليو وسلم وأيب بكر )ت صبلة اقتداًء بفعل النيب صلىحيث كاف يرى أف األفضل قصر ال
عنهما، لكنو ترؾ ما كاف يراه األوىل، فصلى خلف عثماف أربع ركعات ومل ينكر عليو، وما ذلك ( رضي اهلل ىػ53)ت

                                                           
(1)

 (.338اعتبار ادلآالت ومراعاة نتائج التصرفات )ص/ 
(2)

 (.3512رقم ) ،(، باب مناقب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو3/1359صحيح البخاري ) 
(3)

 (.52انظر: الطرؽ احلكمية البن القيم )ص/ 
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قاؿ عبد اهلل ( بسنده: )أف عثماف بن عفاف صلى ٔتٌت أربعاً، فىػ575 إال مراعاة للخبلؼ، فقد روى أبو داود )ت
ركعتُت، ومع عثماف صدراً ركعتُت، ومع أيب بكر ركعتُت، ومع عمر بن مسعود: صليت مع النيب صلى اهلل عليو وسلم 

تو، مث أ٘تها، مث تفرقت بكم الطرؽ، فلَوِدْدت أف يل من أربع ركعات ركعتُت متقبلتُت( قاؿ األعمش من إمار 
عن أشياخو أف عبد اهلل صلى أربعًا قاؿ: )فقيل لو: عبَت على ( ىػ113ىػ(: )فحدثٍت معاوية بن قرة )ت128)ت

 .(1)عثماف مث صليت أربعاً( قاؿ: )اخلبلؼ شر(

( كاف يرى الوضوء من الرعاؼ واحلجامة، فقيل لو: فإف  ىػ521: أف اإلماـ أٛتد )ت- أيضاً  – ومن شواىد ذلك
ىػ( 179ال أصلي خلف اإلماـ مالك )تيف كاف اإلماـ قد خرج منو الدـ ومل يتوضأ، ىل تصلي خلفو؟ فقاؿ: ك

 (.ىػ92وسعيد بن ادلسيب )ت

اجلمعة يومًا مغتسبًل من صلى بالناس  -(ىػ151صاحب أيب حنيفة )ت - (ىػ185وأيضاً: روي أف أبا يوسف )ت
إذا بلغ ادلاء  احلماـ، فلما تفرقوا أخرب بوجود فأرة ميتة يف بئر احلماـ، فقاؿ: إذًا نأخذ بقوؿ إخواننا من أىل ادلدينة:

 . فلم يبطل صبلتو، بل أجازىا بعد الوقوع مراعاة للخبلؼ.(2)قلتُت مل ػلمل خبثاً 

                                                           
(1)

 (.1/369(، وصححو األلباين، انظر: صحيح سنن أيب داود )1961باب الصبلة ٔتٌت، رقم ) ادلناسك (، كتاب5/199أيب داود ) سنن 
(2)

 (.111انظر: اإلنصاؼ يف بياف أسباب االختبلؼ، للدىلوي )ص/ 
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 املبحث السادس

 ة للعرؼ المعتبرالضابط الرابع: أال تكون الفتوى مخالف

رورة ولذا اشًتط العلماء لبلوغ الفقيو رتبة االجتهاد أف يكوف مدركًا للعرؼ اجلاري بُت الناس، كما نصوا على ض
حكاـ ادلبنية على العرؼ والعادة ٔتا تقتضيو العادة ادلتجددة، ب إجراء األو االحتكاـ إىل العادات واألعراؼ وعلى وج

 كيفما دارت،للعوائد فإهنا تتغَت حُت تغَت العادة وتدور معها   وأف كل ما يف الشريعة من أحكاـٍ تابعةٍ 

 .(1)جهل يف الدين وسلالفة إلٚتاع ادلسلمُتوأف احلكم هبا وإبقاءىا مع تغَت تلك العوائد 

فيتعُت على ادلفيت أف يكوف عارفًا بعادات الناس، ومدركًا ألعرافهم، ومطلعًا على أحواذلم، لكي يراعي ىذه األعراؼ 
يف فتاواه، ويعتربىا يف أحكاـ احلوادث ادلبنية على العرؼ والعادة، وذلك ألف ىذه األعراؼ متغَتة بتغَت الزماف 

دلكاف، فاعتبار ذلك يف الفتوى شلا جاءت بو الشريعة، واجلهل بو جهل يف الدين، فبل ػلل للمفيت نقل أقواؿ أئمة وا
مذىبو وفتاواىم ادلبنية على عرؼ زماهنم ادلخالف للعرؼ القائم يف عصره ومصره، فعليو النظر فيما تتطلبو عوائد 

حواذلم، حىت وإف كاف ما أفىت بو مرجوحًا يف نظره أو يف قتضيو أالناس وأحواؿ زماهنم وظروؼ تعامبلهتم، فيفيت ٔتا ت
 مذىبو، ما داـ أنو مبلئم ألحواذلم، وموافق لعاداهتم وأعرافهم.

ولذا يلـز ادلفيت أف يتنبو إىل ضرورة رلاراة العرؼ ادلتغَت، وأال يصدر فتاواه ٓتبلفو، إذ لو أفىت فيما يستند إىل العادة ٔتا 
وناقض بذلك مقاصد التشريع وقواعده العامة، ووقع يف سلالفة شقة بالناس وحصل ذلم الضرر، ؼلالفها للحقت ادل

 .(2)اإلٚتاع

مث إف العادات واألعراؼ لن تعترب حجة وػلتكم إليها إال دلا يف اعتبارىا واالحتكاـ إليها من ٖتقيق مصاحل كربى 
 ، وذلك من مقاصد الشارع.للناس، فلـز بذلك اعتبارىا لتحصيل تلك ادلصاحل واستجبلهبا

 باعتبار العرؼ، ألنو منها. فإذا تقرر على وجو القطع كوف الشارع جاء باعتبار ادلصاحل، فإف اعتبارىا يقضي
                                                           

(1)
 (.115(، واإلحكاـ يف ٘تييز الفتاوى عن األحكاـ )ص/177 ،1/176انظر: الفروؽ ) 

(2)
 (.5/153) نشر العرؼ )رلموع رسائل ابن عابدين(انظر:  
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يقوؿ الشاطيب: "دلا قطعنا بأف الشارع جاء باعتبار ادلصاحل لـز القطع بأنو البد من اعتباره العوائد، ألنو إذا كاف 
دائم فادلصاحل  ؿ على جرياف ادلصاحل على ذلك، ألف أصل التشريع سبب ادلصاحل، والتشريع التشريع على وزاف واحد د

 .(1)كذلك، وىو معٌت اعتباره للعادات يف التشريع"

ويقوؿ الشيخ على اخلفيف: "إف بناء األحكاـ على العرؼ الصحيح إظلا ىو يف الواقع بناء ذلا على ادلصاحل، ال على 
 .(2)عمل الناس"

و زىرة: "وال شك أف مراعاة العرؼ الذي ال فساد فيو ضرب من ضروب ادلصلحة، ال يصح أف يًتكو الفقيو، ويقوؿ أب
 .(3)بل غلب األخذ بو"

مث إف العرؼ العاـ الثابت يكوف يف الغالب دليل احلاجة، فتكوف ادلصلحة يف رعايتو وتغَت احلكم بتغَته، ولذلك ذكر 
عرؼ والقياس قدـ العرؼ وترؾ احلكم القياسي، ولو كاف العرؼ حادثاً، إذا كاف الفقهاء أنو إذا وقع التعارض بُت ال

ادلصلحة  يعة العامة، لعمـو احلاجة، ورعايةعرفًا عاماً، وكذلك قدموا العمل بالعرؼ عند تعارضو مع قواعد الشر 
د ادلعٌت العريف، وقد اتفق العامة، بل ذكروا أنو حُت يتعارض العرؼ اللفظي مع النص العاـ، فإنو يفهم النص يف حدو 

األصوليوف على أف العرؼ اللفظي يقضي على اللفظ العاـ، ألنو يصَت ادلعٌت العاـ ادلتعارؼ حقيقة عرفية، وىي 
مقدمة يف الفهم على احلقيقة اللغوية، وعليو تفهم ألفاظ العبادات من صبلة وصياـ وحج، وادلعامبلت من بيع وشراء 

احلنفية واحملققوف من ادلالكية من زواج وطبلؽ وعدة، ْتسب ادلعاين العرفية. كما ذىب  وإجارة، واألحواؿ الشخصية
إىل تقدمي العرؼ العملي على النص العاـ عند التعارض، لداللة ىذا العرؼ على حاجة الناس إىل ما تعارفوا عليو، 

 .(4)ويف نزعهم عما تعارفوه عسر وحرج

واعتباره لعمـو احلاجة، ورفع احلرج عن الناس، ورعاية ادلصلحة العامة، ٖتقيقاً  وعليو يتعُت على ادلفيت العمل بالعرؼ،
 دلقاصد الشريعة.

                                                           
(1)

 (.295 ،5/292ادلوافقات ) 
(2)

 (.522أسباب اختبلؼ الفقهاء )ص/ 
(3)

 (.353حياتو وعصره، آراؤه وفقهو )ص/ -مالك 
(4)

(، 1/317َت التحرير )(، وتيس271 ،5/269(، وهناية السوؿ )5/332(، وبياف ادلختصر )5/332(، واإلحكاـ لآلمدي )1/579انظر: ادلعتمد ) 
 ،21(، والعرؼ والعادة للدكتور وىبة الزحيلي )ص/179 ،162ؼ والعادة يف رأي الفقهاء للدكتور أٛتد أيب سنة )ص/(، والعر 1/325ومسلم الثبوت )

 (.179(، وقاعدة العادة زلكمة للدكتور يعقوب الباحسُت )ص/55 ،25
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 املبحث السابع

 في فتواه مسلك الوسطية واالعتدال الفقيو الضابط الخامس: أن يسلك

إىل التشديد ويضيق  آخذاً باالعتبار ما ػلقق مصاحل الناس ويرفق هبم دوف تضييع ألحكاـ الشريعة وحدودىا، فبل ينزع
يل بفتواه إىل طرؼ االضلبلؿ ويتتبع الرخص ؽلعليهم ويوقعهم يف احلرج الذي جاءت الشريعة برفعو ودفعو، كما ال 

 ليفتيهم هبا.

وقد قرر الشاطيب ذلك بقولو: "ادلفيت البالغ ذروة الدرجة ىو الذي ػلمل الناس على ادلعهود الوسط فيما يليق 
م مذىب الشدة، وال ؽليل هبم إىل طرؼ االضلبلؿ، والدليل على صحة ىذا أنو الصراط باجلمهور، فبل يذىب هب

ادلستقيم الذي جاءت بو الشريعة، فإنو قد مر أف مقصد الشارع من ادلكلف احلمل على التوسط من غَت إفراط وال 
 .(1)تفريط، فإذا خرج عن ذلك يف ادلستفتُت خرج عن قصد الشارع"

"إف اخلروج إىل األطراؼ خارج عن العدؿ، وال تقـو بو مصلحة اخللق، أما يف طرؼ التشديد  ويقوؿ يف ذلك أيضاً:
فإنو مهلكة، وأما يف طرؼ االضلبلؿ فكذلك أيضاً، ألف ادلستفيت إذا ذىب بو مذىب العنت واحلرج بغض إليو الدين، 

كاف مظنة للمشي مع اذلوى والشهوة، وأدى إىل االنقطاع عن سلوؾ طريق اآلخرة، وأما إذا ذىب بو مذىب االضلبلؿ  
والشرع إظلا جاء بالنهي عن اذلوى... فعلى ىذا يكوف ادليل إىل الرخص يف الفتيا بإطبلؽ مضادًا للمشي على 

 .(2)التوسط، كما أف ادليل إىل التشديد مضاد لو أيضاً"

                                                           
(1)

 (.5/576ادلوافقات ) 
(2)

 (.578 ،5/577ادلرجع السابق ) 
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 املبحث الثامن

لحة أو تحكيم العرؼ مراعي فيها مص لضابط السادس: أن تكون الفتوى المبنية على تحقيق المصلحة أوا
 عرؼ جميع الناس أو أكثرىم

ال مصلحة أو عادة شخص أو أشخاص أو فئة معينة، ويكوف ذلك سلالفاً دلصلحة أو عرؼ السواد األعظم 
من الناس، فبل غلوز إصدار الفتوى ألجل ٖتقيق مصلحة واحد من ادلكلفُت أو رلموعة منهم أو دلراعاة عادهتم اجلارية 

فتاواه ٖتقيق ع إعلاؿ مصلحة وعرؼ األكثر من الناس، فيتعُت على الفقيو أف يراعي ذلك، ويكوف الداعي إلصدار م
(: "إظلا ىػ971د الشارع، يقوؿ ابن صليم )تادلصاحل العامة للمكلفُت واعتبار األعراؼ الغالبة، ٖتقيقًا وٖتصيبًل دلقصو 

 .(1)تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت"

الغزايل إىل ذلك، وأف ادلعترب من ادلصاحل شرعًا ما كاف منها كليًا وإف حصل الضرر فيو على أفراد معينُت،  وقد أشار
ففي معرض حديثو عن أنواع ادلصاحل ورتبها ذكر مسألة تًتس الكفار بنسائهم وذراريهم، فبُت أهنم يف تلك احلاؿ 

لدماء ادلعصومة، ألف ىذه ادلصلحة اجلزئية اخلاصة يقاتلوف، وإف ترتب على ذلك قتل من ػلـر قتلو وسفك بعض ا
يعارضها مصلحة كلية عامة، وىي احلفاظ على دماء ٚتيع ادلسلمُت والكف عن إىبلكهم، واعتبار ادلصلحة الكلية 

 .(2)مقدـ يف الشرع على اعتبار ادلصلحة اجلزئية فاعتبار ذلك من مقصود الشارع

                                                           
(1)

 (.185لنظائر للسيوطي )ص/ا(، وانظر: األشباه و 113األشباه والنظائر البن صليم )ص/ 
(2)

 (.1/313انظر: ادلستصفى ) 
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 املبحث التاسع

 لو ومالئمة لعقول الناس وأفهامهمالفتوى مناسبة لحال الزمان وأى الضابط السابع: أن تكون

فبل يسوغ إصدار الفتوى إذا كانت ال تتناسب مع إدراؾ الناس وعقوذلم، لئبل يفضي ذلك إىل النفور عن 
ب الشرع وترؾ االستفتاء يف الدين، واستنقاص اجملتهدين وادلفتُت، ووصفهم بالتناقض، ولذلك قاؿ علي بن أيب طال

، وقاؿ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو: (1)رضي اهلل عنو: )حدثوا الناس ٔتا يعرفوف، أٖتبوف أف يكذب اهلل ورسولو(
 .(2))ما أنت ٔتحِدٍث قوماً حديثاً ال تبلغو عقوذلم إال كاف لبعضهم فتنة(

فإف غلب ذلك بعُت االعتبار، ولذا يتعُت على ادلفيت النظر فيما قد تفضي إليو فتواه من مصاحل أو مفاسد، وأخذ 
إىل ٖتميل فتواه ما ال  -عقوذلمبسبب قصور فهومهم وضعف  -على ظنو أف إفتاء الناس يف مسألة معينة سيؤدي

 ٖتتمل، فعليو التوقف يف إصدار الفتوى والًتيث يف ذلك إىل أف يأيت الزمن ادلناسب إلصدارىا وتداوذلا.

وضابطو أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإف صحت يف ميزاهنا، وقد صرح الشاطيب هبذا الضابط بقولو: "
فانظر يف مآذلا بالنسبة إىل حاؿ الزماف وأىلو، فإف مل يؤد ذكرىا إىل مفسدة فاعرضها يف ذىنك على العقوؿ، فإف 

، وإما على اخلصوص إ ف كانت قبلتها فلك أف تتكلم فيها، إما على العمـو إف كانت شلا تقبلها العقوؿ على العمـو
، وإف مل يكن دلسألتك ىذا ادلساغ فالسكوت عنها ىو اجلاري على وفق ادلصلحة الشرعية  غَت الئقة بالعمـو

 .(3)والعقلية"

ويقوؿ أيضاً: "ليس كل ما يعلم شلا ىو حق يطلب نشره، وإف كاف من علم الشريعة وشلا يفيد علمًا باألحكاـ، بل 
و غالب علم الشريعة، ومنو ما ال يطلب نشره بإطبلؽ، أو ال يطلب ذلك ينقسم، فمنو ما ىو مطلوب النشر، وى

 .(4)نشره بالنسبة إىل حاٍؿ أو وقٍت أو شخص"

                                                           
(1)

 (.157( كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دوف قـو كراىية أف ال يفهموا، رقم )1/59أخرجو البخاري يف صحيحو ) 
(2)

 (.5( باب النهي عن احلديث بكل ما مسع، رقم )1/11أخرجو مسلم يف صحيحو ) 
(3)

 (.5/175ادلوافقات ) 
(4)

 (.5/167ادلرجع السابق ) 
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ويف ذلك يقوؿ الشيخ عبد الرٛتن السعدي: "فالفتوى يتعُت على ادلفيت أف يراعي فيها ٚتيع النواحي، فكم توقف  
 .(1)اة حاؿ الزماف"كثَت من أىل العلم عن اإلفتاء فيما يعتقدوف ألغراض مراع

واألصل يف ذلك فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، ومن ذلك أنو ترؾ بناء الكعبة على ما كاف عليو ومل يُِعدُه إىل قواعد 
إبراىيم عليو السبلـ، مع رغبتو صلى اهلل عليو وسلم يف ذلك، خشية من نفور قريش عن اإلسبلـ، بسبب قصور 

السبلـ بذلك يف قولو: )يا عائشة لوال قومك حديث عهدىم بكفر لنقضت  ، وقد صرح عليو(2)فهمهم، وجهلهم
 .(3)الكعبة، فجعلت ذلا بابُت، باب يدخل الناس، وباب ؼلرجوف(

ذلذا احلديث بقولو: "باب من ترؾ بعض االختيار سلافة أف يقصر  -رٛتو اهلل -(ىػ556ولذلك ترجم البخاري )ت
 .(4)فهم بعض الناس عنو فيقعوا يف أشد منو"

: امتناع النيب صلى اهلل عليو وسلم من قتل من أساء األدب معو، ومن كاف مستحقًا للقتل يف -أيضاً  -ومن ذلك
عدد من احلوادث، خشية من نفور الناس عن اإلسبلـ بسبب جهلهم وقصر فهومهم، فقد ورد عنو أنو كاف يعلل 

ويف حادثة أخرى قاؿ: )ال يتحدث الناس  (5)أصحايب( امتناعو من ذلك بقولو: )معاذ اهلل أف يتحدث الناس أين أقتل
 .(6)أنو كاف يقتل أصحابو(

وألجل ذلك كانت مراعاة حاؿ الزماف وأىلو يف الفتوى، وكوف الفتاوى مبلئمة لعقوؿ الناس وأفهامهم من مراعاة 
 مقاصد الشريعة وموافقتها.

يف جلب ادلصاحل ودرء ادلفاسد عن اخللق، سواء  فتبُت ٔتا سبق أف الفتوى غلب أف تكوف موافقًة دلقصود الشارع
 .(7)إظلا وضعت دلصاحل العباد يف الدارينأكانت ىذه ادلصاحل وادلفاسد دنيوية أـ أخروية، ألف الشريعة 

                                                           
(1)

 (.335األجوبة النافعة عن ادلسائل الواقعة )ص/ 
(2)

 (.1/555(، وفتح الباري )2/555انظر: ادلوافقات ) 
(3)

 (.156ختيار سلافة أف يقصر فهم بعض الناس عنو فيقعوا يف أشد منو، رقم )( كتاب العلم، باب من ترؾ بعض اال1/59أخرجو البخاري يف صحيحو ) 
(4)

 ( كتاب العلم.1/59صحيح البخاري ) 
(5)

 (.1163( كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، رقم )5/721أخرجو مسلم يف صحيحو ) 
(6)

 (.3331جلاىلية، رقم )عوى اكتاب ادلناقب، باب ما ينهي من د  (3/596أخرجو البخاري يف صحيحو ) 
(7)

 (.5/9(، وادلوافقات )2/337(، وإعبلـ ادلوقعُت )5/28الفتاوى )انظر: رلموع  
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 املبحث العاشر
 الضابط الثامن: أن ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر بو

صلحة، فإف فتوى الفقيو إذا كانت مستندة إىل ٍت من الفتاوى على العرؼ أو ادلوىذا الضابط خاص فيما بُ 
اعتبار عرؼ سائد يف بلد، أو ٖتقيق مصلحة معينة، مث تغَت العرؼ أو كاف ادلستفيت من غَت أىل البلد، أو تبدلت 

، ومل تعد الفتوى هبذا احلكم زلققة ذلا، أو ٕتلب من ادلفاسد أكثر شلا ٖتقق من ادلصاحل، فإنو حينئذ البد أف ادلصلحة
تغَت الفتوى إىل ما يوافق العرؼ اجلديد أو ػلقق ادلصلحة احلالية. والبد أيضًا من أف تكوف ىذه الفتوى مرتبطة هبذا ت

العرؼ وتلك ادلصلحة، وتدور معهما، فكلما تبدؿ العرؼ أو تغَتت ادلصلحة تغَتت الفتوى، ولذلك ال غلوز أف 
ويتغَت ألمكنة واألحواؿ، بل يتقدر بسببو عاماً يف ٚتيع األزمنة وا ادلصلحةيكوف تغَت الفتوى ادلبٍت على تغَت العرؼ أو 

، وذلك ألف ىذا العرؼ اجلديد الذي أدى إىل تغَت الفتوى قابل للتغَت من زمن إىل آخر، وكذلك ادلصلحة، (1)بتغَته
 ، ومن شخص إىل غَته.رفهي متفاوتة من حاؿ إىل حاؿ، ومن زمن إىل آخ

يف تغَت الفتوى ما ذكره الفقهاء من أف كل ما كاف زلرمًا من األفعاؿ وقد جوز للضرورة  ويشهد العتبار ىذا الضابط
أو احلاجة، وال يكوف جائزاً بإطبلؽ، بل بالقدر الذي تندفع  أو احلاجة، فيكتفى يف احلكم عليو باجلواز وقت الضرورة

يو من التحرمي واحلظر، ومن ذلك أف الفقهاء رجع احلكم إىل ما كاف عل بو الضرورة، فإذا انتهى العذر وزالت الضرورة
 .(3)، كما نصوا على أف "ما جاز لعذر بطل بزوالو"(2)نصوا على أف "الضرورات تقدر بقدرىا"

ومن ىنا فادلفيت ال غلوز لو أف يصدر فتاواه ادلبنية على األعراؼ أو ادلصاحل إال حُت توجد ىذه األعراؼ وتتحقق تلك 
 .(1)ق ادلصاحل احلالية، أو يتوافق مع األعراؼ اجلارية وػلكمها، وسلالفتو لذلك سلالفة لئلٚتاعادلصاحل، ليفيت ٔتا ػلق

                                                           
(1)

 (.5/552انظر: ادلوافقات ) 
(2)

ألمايل، (، وترتيب الآليل يف سلك ا95(، واألشباه والنظائر البن صليم )ص/172(، واألشباه والنظائر للسيوطي )ص/5/351انظر: ادلنثور يف القواعد ) 
 (.1/32(، ودرر احلكاـ شرح رللة األحكاـ، لعلي حيدر )1/586لناظر زاده )

(3)
(، والوجيز يف 189(، شرح القواعد الفقهية، ألٛتد الزرقا )ص/1/35(، ودرر احلكاـ شرح رللة األحكاـ )176انظر: األشباه والنظائر للسيوطي )ص/ 

 (.185إيضاح قواعد الفقو الكلية )ص/
(1)

 (.115إلحكاـ يف ٘تييز الفتاوى عن األحكاـ )ص/انظر: ا 
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 اخلامتت

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، وأشكره على ما أنعم بو وتفضل من التوفيق يف البدء واخلتاـ، وأصلي وأسلم 
 على نبينا زلمد عليو أفضل الصبلة والسبلـ، وبعد:

 اـ ىذا البحث أوجز أىم نتائجو يف اآليت:ففي خت

 الفتوى يف اصطبلح العلماء ىي: )إخبار اجملتهد عن حكم شرعي دلن سأؿ عنو ال على وجو اإللزاـ(. -1

 ادلقاصد الشرعية ىي: )ادلصاحل اليت قصدىا الشارع بتشريع األحكاـ(. -5

لشرعية القابلة لبلجتهاد، وادلتغَتة ْتسب ادلصاحل رلاؿ الفتوى يف ضوء ادلقاصد الشرعية إظلا ىو يف األحكاـ ا -3
 وْتسب الزماف وادلكاف.

معرفة ادلقاصد الشرعية من أىم الشروط اليت غلب توافرىا يف الفقيو لبلوغ رتبة االجتهاد، فبل تكتمل لديو آلة  -2
ع يف تشريع األحكاـ، ليتم االجتهاد إال بعد معرفتو ٔتقاصد الشريعة، وإدراكو للحكم وادلصاحل اليت راعاىا الشار 

 لو بذلك االعتداؿ والتوازف يف أحكامو وفتاواه.

الفقيو ْتاجو إىل ادلقاصد الشرعية يف اجتهاده وقضائو وفتاواه، فهو يعتمد عليها لفهم النصوص الشرعية من  -5
ة والًتجيح بينها، وكذا الكتاب والسنة وتفسَتىا ومعرفة دالالهتا، وكذلك للتوفيق بُت األدلة أو األقواؿ ادلتعارض

الًتجيح بُت ادلصاحل وادلفاسد ادلتعارضة وادلتزاٛتة، كما أنو ْتاجة إليها دلعرفة أحكاـ النوازؿ اليت مل ينص عليها 
 الظروؼ واألحواؿ الزمانية وادلكانية.ٓتصوصها، ولتنزيل األحكاـ الشرعية على 

بارىا ومراعاهتا من قبل ادلفيت حُت النظر واالجتهاد يف أحكاـ للفتيا يف ضوء ادلقاصد الشرعية ضوابط البد من اعت -6
 يت:ا يأادلسائل واحلوادث، ومن أىم تلك الضوابط م

 أف تكوف الفتوى مستندة إىل مسوغ شرعي ودليل معترب. -أ

 أف يراعي ادلفيت يف فتواه مآالت األفعاؿ، ألف اعتبار ادلآالت من مقاصد الشريعة. -ب



 

 ضوابط الفتوي في ضوء المقاصد الشرعية    949
 الشيباند. أسامة بن محمد بن إبراىيم          

 

 حُت تقتضي حالة ادلستفيت ذلك.اخلبلؼ يف ادلسألة،  يراعي ادلفيتأف  -ج

 أال تكوف الفتوى سلالفة للعرؼ ادلعترب. -د

 أف يسلك الفقيو يف فتواه مسلك الوسطية واالعتداؿ. -ىػ

أف تكوف الفتوى ادلبنية على ٖتقيق ادلصلحة أو ٖتكيم العرؼ مراعى فيها مصلحة أو عرؼ ٚتيع الناس أو  -و
 أو عادة شخص أو أشخاص أو فئة معينة.أكثرىم، ال مصلحة 

 أف تكوف الفتوى مناسبة حلاؿ الزماف وأىلو، ومبلئمة لعقوؿ الناس وأفهامهم. -ز

 أف ترتبط الفتوى بسببها، وتتقدر بو، وىذا الضابط خاص فيما بٍت من الفتاوى على العرؼ أو ادلصلحة. -ح

لعلو أف يكوف فيها ما يكفي إلعطاء تصور واضح عن أىم  وبعد: فهذه ٚتلة موجزة من النتائج العامة ذلذا البحث،
الضوابط اليت يتعُت على ادلفيت مراعاهتا واعتبارىا يف فتواه لتحقيق مقاصد الشارع، لتتسم فتاواه بالتوازف 

 واالعتداؿ وعدـ التناقض واالضطراب.

 لكرمي.ويف اخلتاـ أسأؿ اهلل عز وجل أف ينفع ٔتا كتبت، وأف غلعلو خالصاً لوجهو ا

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف، وسبلـ على ادلرسلُت، واحلمد هلل رب العادلُت.

 ثبت المصادر والمراجع

رلاالتو، تأليف: الدكتور نور الدين بن سلتار اخلادمي، الناشر: مكتبة  -ضوابطو -االجتهاد ادلقاصدي، حجيتو -1
 ـ.5115-ىػ1256، الرياض، الطبعة األوىل، الرشد

اف، الطبعة لبن -تهاد يف اإلسبلـ، تأليف: الدكتورة نادية شريف العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتوتاالج -5
 ـ.1985-ىػ1215الثالثة، 
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األجوبة النافعة عن ادلسائل الواقعة، وىي رسائل الشيخ عبد الرٛتن بن ناصر السعدي إىل تلميذه عبد اهلل بن  -3
 .ىػ1219السعودية، الطبعة األوىل، ، ودار ابن اجلوزي، ادلملكة العربية عقيل، الناشر: دار ادلعايل، األردف

، ادلتوىف  مد علي بن أٛتد ابناإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، تأليف: اإلماـ احملدث الفقيو أيب زل -2 سعيد بن حـز
األوىل،  القاىرة، الطبعة ، ٖتقيق وتعليق: الدكتور زلمود حامد عثماف، الناشر: دار احلديث،ىػ265سنة 

 ـ.1998-ىػ1219

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، تأليف: العبلمة علي بن زلمد اآلمدي، تعليق: الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي، الناشر:  -5
 .ىػ1215، بَتوت، الطبعة الثانية، ادلكتب اإلسبلمي، دمشق

دين أيب العباس أٛتد بن اإلحكاـ يف ٘تييز الفتاوى عن األحكاـ وتصرفات القاضي واإلماـ، تأليف: شهاب ال -6
ىػ، ٖتقيق: زلمود عرنوس، تصحيح ومراجعة: زلمد عبد الرٛتن الشاغوؿ، 682إدريس القرايف، ادلتوىف سنة 

 ـ.5115الناشر: ادلكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة، سنة 

، ىػ623ىف سنة اف بن الصبلح، ادلتو  عمرو عثماف بن عبد الرٛتن بن عثمأدب ادلفيت وادلستفيت، تأليف: أيب -7
لبناف، الطبعة  -تعامل الكتب، بَتو  -ٖتقيق: الدكتور موفق عبد اهلل عبد القادر، الناشر: مكتبة العلـو واحلكم

 .ىػ1217األوىل، 

-ىػ1385ر: دار صادر، ودار بَتوت، أساس الببلغة، تأليف: أيب القاسم زلمود بن عمر الزسلشري، الناش -8
 ـ.1965

ة، اء، تأليف: الشيخ علي اخلفيف، الناشر: دار الفكر العريب، القاىرة، الطبعة الثانيأسباب اختبلؼ الفقه -9
 ـ.1996-ىػ1216

ٖتقيق وتقدمي:  ىػ971صليم احلنفي، ادلتوىف سنة  األشباه والنظائر، تأليف: زين الدين بن إبراىيم، ادلعروؼ بابن -11
 ـ.1983 -ىػ1213عن الطبعة األوىل عاـ  ورةالناشر: دار الفكر، دمشق، طبعة مصزلمد مطيع احلافظ، 
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ىػػ الناشر: دار الكتب العلمية، 911، ادلتوىف سنة  السيوطي األشباه والنظائر، تأليف: عبد الرٛتن بن أيب بكر -11
 .ىػ1213لبناف، الطبعة األوىل،  -تبَتو 

سوريا، ودار الفكر  -شقأصوؿ الفقو اإلسبلمي، تأليف: الدكتور وىبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر، دم -15
 ـ.1998-ىػ1218لبناف، الطبعة الثانية،  -ادلعاصر، بَتوت

أصوؿ مذىب اإلماـ أٛتد، دراسة أصولية مقارنة، تأليف: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، الناشر:  -13
 ـ.1996-ىػ1216لبناف، الطبعة الرابعة،  -مؤسسة الرسالة، بَتوت

، مراعاة نتائج التصرفات، تأليف: عبد الرٛتن بن عمر السنوسي، الناشر: دار ابن اجلوزياعتبار ادلآالت و  -12
 .ىػ1252الطبعة األوىل، 

، الرياض، لفقهي، تأليف: الدكتور وليد بن علي احلسُت، الناشر: دار التدمريةاعتبار مآالت األفعاؿ وأثرىا ا -15
 ـ.5118 -ىػ1259الطبعة األوىل، 

ىػ ٖتقيق: عبد الرزاؽ ادلهدي، 791يف: أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب، ادلتوىف سنة االعتصاـ، تأل -16
 ـ.1996-ػى1217لبناف، الطبعة األوىل،  -وتالناشر: دار الكتاب العريب، بَت 

 إعبلـ ادلوقعُت عن رب العادلُت، تأليف: أيب عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أيب بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي -17
 -ىػ، ٖتقيق: طو عبد الرؤوؼ سعد، الناشر: دار اجليل، بَتوت751الدمشقي، ادلعروؼ بابن القيم ادلتوىف سنة 

 لبناف.

اإلنصاؼ يف بياف أسباب االختبلؼ، تأليف: ويل اهلل الدىلوي، راجعو وعلق عليو: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة،  -18
 ـ.1993-ىػ1212منة، لبناف، الطبعة الثا -الناشر: دار النفائس، بَتوت

بدائع الفوائد، تأليف: أيب عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،  -19
ٖتقيق: ىشاـ عبد العزيز عطا، وعادؿ عبد احلميد العدوي، وأشرؼ  ىػ،751ؼ بابن القيم، ادلتوىف سنة ادلعرو 

 ـ.1996-ىػ1216دلكرمة، الطبعة األوىل، أٛتد، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ا
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ن تأليف: مشس الدين أيب الثناء زلمود بن عبد الرٛت -وىو شرح دلختصر ابن احلاجب -بياف ادلختصر -51
، ٖتقيق: الدكتور زلمد مظهر بقا، الناشر: دار ادلدين، جدة، الطبعة األوىل، ىػ729األصفهاين، ادلتوىف سنة 

 ـ.1986-ىػ1216

آليل يف سلك األمايل، تأليف: زلمد بن سليماف، الشهَت بناظر زاده )من علماء القرف احلادي عشر ترتيب ال -51
 ـ.5112-ىػػ1255اذلجري( ٖتقيق: خالد بن عبد العزيز آؿ سليماف، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، 

وىل، ، الطبعة األالقاىرة -ىبةمكتبة و التشريع والفقو يف اإلسبلـ، تأليف الشيخ مناع القطاف، الناشر:  -55
 ـ.1976-ىػػ1396

لبناف، الطبعة  -التعريفات، تأليف: الشريف علي بن زلمد اجلرجاين، الناشر: دار الكتب العلمية، بَتوت -53
 ـ.1983-ىػ1213األوىل، 

دار سحنوف، الناشر:  ىػ1582ر ابن عاشور، ادلتوىف سنة تفسَت التحرير والتنوير، تأليف: الشيخ زلمد الطاى -52
 ـ.1997تونس، سنة 

التفسَت الكبَت أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين زلمد بن عمر بن احلسُت الرازي الشافعي، الناشر: دار  -55
 ـ.1991-ػى1211لبناف، الطبعة األوىل،  -وتالكتب العلمية، بَت 

ىػ 251دي ادلتوىف سنة ور حبيب ادلاتفسَت ادلارودي )النكت والعيوف( تأليف: أيب احلسن علي بن زلمد بن  -56
لبناف،  -ادلقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بَتوت دراجعو وعلق عليو: السيد بن عب

 ـ.1995-ػى1215لبناف، الطبعة األوىل،  -وتومؤسسة الكتب الثقافية، بَت 

اـ، تأليف: زلمد أمُت، ادلعروؼ بأمَت تيسَت التحرير، وىو شرح لكتاب التحرير يف أصوؿ الفقو البن اذلم -57
 لبناف. -بادشاه احلسيٍت احلنفي اخلراساين البخاري ادلكي، الناشر: دار الكتب العلمية، بَتوت

ػ، الناشر: شركة ى311بن جرير الطربي، ادلتوىف سنةجامع البياف عن تأويل آي القرآف، تأليف: أيب جعفر زلمد  -58
 ـ.1968-ىػ1388ده، مصر، الطبعة الثالثة، ليب وأوالمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احل
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اجلامع ألحكاـ القرآف، تأليف: أيب عبد اهلل زلمد بن أٛتد األنصاري القرطيب، الناشر: دار الكتب العلمية،  -59
 ـ.1988-ىػ1218لبناف، الطبعة األوىل،  -بَتوت

ٖتقيق: زلمد عليش،  ىػ1531، ادلتوىف سنة رفة الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، تأليف: زلمد ع -31
 لبناف، بدوف تاريخ. -الناشر: دار الفكر، بَتوت

ػ ٖتقيق: سيد سابق، ى1176رحيم الدىلوي، ادلتوىف سنة حجة اهلل البالغة، تأليف: شاة ويل اهلل أٛتد بن عبد ال -31
 الناشر: دار الكتب احلديثة، القاىرة، ومكتبة ادلثٌت، بغداد.

ومدى سلطاف الدولة يف تقييده، تأليف: الدكتور زلمد بن فتحي الدريٍت، الناشر: مؤسسة الرسالة،  احلق -35
 ػ.ى1212لبناف، الطبعة الثالثة،  -تبَتو 

درر احلكاـ شرح رللة األحكاـ، تأليف: علي حيدر، تعريب: احملامي فهمي احلسيٍت، الناشر: دار الكتب  -33
 لبناف. -العلمية، بَتوت

سي البغدادي، ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع ادلثاين، تأليف: أيب الفضل شهاب الدين زلمود األلو روح  -32
 ـ.1985-ىػ1215لبناف، الطبعة الرابعة،  -، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب، بَتوتىػ1571ادلتوىف سنة 

رشي البغدادي، ادلتوىف ن علي بن زلمد اجلوزي القزاد ادلسَت يف علم التفسَت، تأليف: أيب الفرج عبد الرٛتن ب -35
 ـ.1982 -ىػ1212اإلسبلمي، بَتوت، الطبعة الثالثة،  ب، الناشر: ادلكتىػ597سنة 

ىػ ٖتقيق: زلمد 575سنن أيب داود، تأليف: سليماف بن األشعث أيب داود السجستاين األزدي، ادلتوىف سنة  -36
 فكر.زليي الدين عبد احلميد، الناشر: دار ال

ٖتقيق: فواز أٛتد زمريل،  ىػ555ارمي، ادلتوىف سنة ي، تأليف: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زلمد الدسنن الدارم -37
 ـ.1986-ىػ1217لبناف، الطبعة األوىل،  -توخالد السبع العلمي، الناشر: دار الكتاب العريب، بَتو 
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دمشق، الطبعة األوىل،  -دي، الناشر: دار قتيبةالشاطيب ومقاصد الشريعة، تأليف: الدكتور ٛتادي العبي -38
 ـ.1995-ىػ1215

ىػ اعتٌت بو: 661شجرة ادلعارؼ واألحواؿ وصاحل األقواؿ واألعماؿ، تأليف: العز بن عبد السبلـ، ادلتوىف سنة  -39
 حساف عبد ادلناف، الناشر: بيت األفكار الدولية. األردف.

صححو وعلق عليو الشيخ  ىػ1357زلمد الزرقا، ادلتوىف سنة ٛتد بن شرح القواعد الفقهية، تأليف: الشيخ أ -21
 ـ.1989-ىػ1219ريا، الطبعة الثانية، سنة سو  -مصطفى بن أٛتد الزرقا، الناشر: دار القلم، دمشق

الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إمساعيل بن ٛتاد اجلوىري، ٖتقيق أٛتد عبد الغفور عطاء،  -21
 ـ.1982-ىػ1212العلم للمبليُت، بَتوت، الطبعة الثالثة،  الناشر: دار

ٖتقيق: الدكتور  ىػ556بخاري اجلعفي، ادلتوىف سنة صحيح البخاري، تأليف: زلمد بن إمساعيل أيب عبد اهلل ال -25
 ـ.1987-ػى1217بَتوت، الطبعة الثالثة،  -ةمصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثَت، اليمام

ج، لباين، الناشر: مكتب الًتبية العريب لدوؿ اخلليأليب داود، تأليف: الشيخ زلمد ناصر الدين اصحيح سنن أ -23
 ػ بإشراؼ الشيخ زىَت الشاويش.ى1211الرياض، الطبعة األوىل، 

صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن احلجاج أيب احلسُت القشَتي النيسابوري، ٖتقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي،  -22
 حياء الًتاث، بَتوت.الناشر: دار إ

ػ، ٗتريج ى685احلراين، ادلتوىف سن عبد اهلل أٛتد بن ٛتداف النمري  صفة الفتوى وادلفيت وادلستفيت، تأليف: أيب -25
 ىػ.1212لبناف، الطبعة الثالثة،  -وتعليق زلمد ناصر الدين األلباين، الناشر: ادلكتب اإلسبلمي، بَتوت

رعية، تأليف: أيب عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الطرؽ احلكمية يف السياسة الش -26
، ٖتقيق: الدكتور زلمد ٚتيل غازي، الناشر: مطبعة ىػ751ؼ بابن القيم، ادلتوىف سنة الزرعي الدمشقي، ادلعرو 

 ادلدين، القاىرة.
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األردف،  -نفائس، عمافطرؽ الكشف عن مقاصد الشارع، تأليف: الدكتور نعماف جغيم، الناشر: دار ال -27
 ـ.5111-ىػ1255الطبعة األوىل، 

-ػى1218سوريا، الطبعة األوىل،  -شقالعرؼ والعادة، تأليف: الدكتور وىبة الزحيلي، الناشر: دار ادلكتيب، دم -28
 ـ.1997

ة، الطبعة ، الناشر: دار البصائر، القاىر ةالعرؼ والعادة يف رأي الفقهاء، تأليف: الدكتور أٛتد فهمي أبو سن -29
 ـ.5112-ىػ1255األوىل، 

علم ادلقاصد الشرعية، تأليف: الدكتور نور الدين بن سلتار اخلادمي، الناشر: مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة  -51
 ـ.5111-ىػ1251األوىل، 

 ـ.5115 -ىػ1253علم مقاصد الشارع، تأليف: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرٛتن الربيعة، الطبعة األوىل،  -51

ىػ ٖتقيق: زلمد 855فتح الباري، تأليف: أٛتد بن علي بن حجر، أيب الفضل العسقبلين الشافعي، ادلتوىف سنة  -55
 ـ.1959-ىػ1379لبناف،  -فؤاد عبد الباقي، وزلب الدين اخلطيب، الناشر: دار ادلعرفة، بَتوت

تأليف: زلمد بن علي ابن زلمد الشوكاين، الناشر: فتح القدير اجلامع بُت فٍت الرواية والدراية من علم التفسَت،  -53
 دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت.

أصوذلا وتطبيقاهتا، تأليف: الدكتور حسُت بن زلمد ادلبلح، الناشر: ادلكتبة العصرية،  -الفتوى، نشأهتا وتطورىا -52
 ـ.5116-ىػ1257لبناف، سنة  -بَتوت

األردف، الطبعة  -تور زلمد بن سليماف األشقر، الناشر: دار النفائس، عمافالفتيا ومناىج اإلفتاء، تأليف: الدك -55
 ىػ.1213الثالثة، 

الفروؽ أو أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ، تأليف: شهاب الدين أيب العباس أٛتد بن إدريس القرايف، وهبامشو  -56
 لبناف. -تب، بَتوت)هتذيب الفروؽ والقواعد السنية يف األسرار الفقهية( الناشر: عامل الك
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الفصوؿ ادلنتقاة اجملموعة يف مقاصد الشريعة ادلرفوعة، تأليف: صاحل بن زلمد األمسري، الناشر: دار ابن األثَت،  -57
 ـ.5111-ىػ1251الرياض، الطبعة األوىل،

 -رفلسفة مقاصد التشريع يف الفقو اإلسبلمي، تأليف: الدكتور خليفة بابكر احلسن، الناشر: دار الفك -58
.  اخلرطـو

قاعدة العادة زلكمة، تأليف: الدكتور يعقوب بن عبد الوىاب الباحسُت، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض،  -59
 ـ.5112-ىػ1252الطبعة األوىل، 

الناشر: مؤسسة احلليب  ىػ817، ادلتوىف سنة بن يعقوب الفَتوز آبادي القاموس احمليط، تأليف: رلد الدين زلمد -61
 والتوزيع، القاىرة. وشركاه للنشر

ىػ، الناشر: دار الكتب 661قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ، تأليف: العز بن عبد السبلـ، ادلتوىف سنة  -61
 لبناف. -العلمية، بَتوت

قواعد ادلقاصد عند اإلماـ الشاطيب، تأليف: الدكتور عبد الرٛتن بن إبراىيم بن زيد الكيبلين، الناشر: ادلعهد  -65
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