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 ممخص 
ألنو بياف ألحكاـ ىذه الدراسة عف مكضكع  لو أثره كخطره الكبيريف عمى الكاقع المعاصر؛    

اهلل تعالى، أال كىك مكضكع اإلفتاء، فمف يتصدر لئلفتاء البد أف يتحقؽ فيو شركط أقرىا 
عمماؤنا، فميس كؿي أحدو تتكافر فيو تمؾ الشركط، كلكف ما نراه في تمؾ األياـ تصدر الكثير ليذا 

فماذا لك كاف ىذا العمؿ دكف أف تنطبؽ عميو شركط اإلفتاءػ  كالفتكل قد تيبنى عمى تأكيؿ، 
ا، كقد انقسمت تمؾ  التأكيؿي فاسدنا كغيري صحيح؟! فإنو بالتبعية تككف تمؾ الفتكل فاسدة أيضن
الدراسة إلى مباحث، كمنيا مطالب، فتناكلت فييا: تكرع السمؼ عف اإلقداـ عمى الفتيا؛ إذ 

مفتي، كبعد كانكا يتحرجكف مف ذلؾ أشد الحرج؛ خشية الكذب عمى اهلل تعالى، ثـ شركط ال
ذلؾ عرجت إلى التأكيؿ الفاسد مف حيث أنكاعو، خطكرتو، ثـ نماذج عميو، كأثره عمى الفتكل، 

يجب التنبو ليا، كلذلؾ  كقد تكصمت تمؾ الدراسة إلى أنو ثمة عبلقة بيف اإلفتاء كالتأكيؿ
ييكصى بالتعرض لمثؿ تمؾ المكضكعات التي تمس الكاقع بدرجة كبيرة، كتؤثر عمى ديننا 

 كدنيانا. 
 المفتي-اإلفتاء -الفاسد -الكممات المفتاحية: التأويل

 
 
 

                                                             
 خامعة سوهاج - المدرس بكلية اآلداب 
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 لمقـــدمــة ا
 كاألدلةً  البراىيفً  إلى العقكؿى  كأرشدى  كتابو، بنكر القمكبى  أضاء الذم هلل الحمد

 المحجةً  عمى تركنا حتى محيو،كتي  الباطؿى  كتبطؿي  عميو،كتي  الحؽى  تيظير التي
ىالؾ، كأصمي كأسمـ عمى عبده  إال عنيا يزيغ ال كنيارىا، ليميا البيضاءً 

 المصطفى، كنبيو المجتبى، كآلو كصحبو كسمـ، ثـ أما بعد...... 
فمقد أقرت الشريعةي اإلسبلمية االجتياد، كىك إجياد النفس، كاستفراغ الكسع 
في طمب حكـ ما مف القرآف كالسنة، كىك طمب الحقيقة مف الكجكه المؤدية إلييا، 

بؿ ثبت عنو اجتياده فيما ليس فيو  -صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿكلقد أقره 
نما  نص، ك لكف مع ذلؾ ال ييكمؼ بو إال العالـ المتبحر الذم يعرؼ  األدلة، كا 
مف يقكؿ برأيو دكف االعتماد عمى أدلة، بؿ بما ما يؤدم إليو ظنو، أك ألم 

ريؼ لمكمـ عف غرض آخر، فيذا باطؿ لـ تقره الشريعة، كباطؿ في المغة، كتح
مكاضعو، كىذا ينتفي عنو كصؼ:" إف كؿ مجتيد مصيب"، بؿ ىك باطؿ ببل 

   .(ُ)شؾ

كالتأكيؿ ىك نكع مف االجتياد بالرأم في محاكلة الكصكؿ إلى األحكاـ، أك ىك    
، (ِ)الدكتكر محمد أبك زىرة: ىك )باب مف أبكاب االستنباط العقمي( كما يقكؿ

المعنى الذم ايستخدـ عند السمؼ، كعند المتأخريف  كقيؿ ىك بمعنى التفسير، كىك
ىك بمعنى صرؼ المفظ عف معناه الظاىر الراجح إلى معنى آخر مرجكح، كذلؾ 

 . (ّ)بدليؿ
كلـ يكف التأكيؿ كقفنا عمى عصر دكف عصر، فقد كيجد منذ عصر الصحابة 
ذا عرفت معنى  )رضكاف اهلل عمييـ(، ككاف زائعنا شائعنا بينيـ، قاؿ اآلمدم: " كا 
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التأكيؿ، فيك مقبكؿ معمكؿ بو إذا تحقؽ بشركطو، كلـ يزؿ عمماء األمصار في 
 .(ْ)ر نكير"كؿ عصر مف عيد الصحابة إلى زمننا عامميف بو مف غي

كلكي يككف ىذا التأكيؿ مقبكالن البد أف يعتمد عمى األدلة القكية التي 
تستكجب صرؼ المعنى عف معناه الظاىر إلي المعنى اآلخر المرجكح، كلكف 
، بالطبع  ماذا إف كاف ىذا التأكيؿ مبنينا عمى أدلة فاسدة أك حتى ببل دليؿ أصبلن

ا فاسدنا، كلما كاف التأكيؿ متعمؽ بالنص الشرعي ) القرآف  سيككف التأكيؿ أيضن
كالسنة( فإننا ندرؾ مدل خطكرتو عمى الشريعة اإلسبلمية، بؿ كعمى العقيدة 
ذاتيا، كتفتيت األمة، كضياع الديف كالدنيا، كىك الذم فتح باب شر كبير، ككاف 
ا لك انتقمت تمؾ التأكيبلت  سببنا في ظيكر الفرؽ الضالة المبتدعة، كماذا أيضن

، كىك -عز كجؿ-سدة عف طريؽ الفتاكل، فالمفتي ىك المبمغ عف ربو الفا
الكاسطة بيف اهلل تعالى كبيف خمقو في بياف األحكاـ الشرعية، لذلؾ يجب أف يبمغ 
ال سيككف ىك المسئكؿ عف  القمة في تحرم الكصكؿ إلى األحكاـ الصحيحة، كا 

يف اإلفتاء كالتأكيؿ، ضياع الديف كالدنيا؛ كلذلؾ جاء ىذا المكضكع عف العبلقة ب
 مع عرض لنماذج مف تمؾ التأكيبلت الفاسدة.

كقؼ سمفنا الصالح في كجو مف يعتمي ىذا الطريؽ دكف التسمح بأدكاتو، كلذلؾ 
فجاءت الركايات التي تحذر مف الشطط فيو، كمف ذلؾ: عف عبد العزيز بف أبي 

 ، اؼي  " مىابف الخطاب )رضي اهلل عنو( قاؿ: عف أبيو، عف عمرحاـز مىى أىخى  عى
  ًمفٍ  كىالى  ًإيمىانيوي  يىٍنيىاهي  ميٍؤًمفو  ًمفٍ  اأٍليمَّةً  ىىًذهً 

لىًكنِّي ًفٍسقيوي، بىيِّفو  فىاًسؽو  اؼي  كى مىٍييىا أىخى تَّى اٍلقيٍرآفى  قىرىأى قىدٍ  رىجيبلن  عى  ثيَـّ  ًبًمسىاًنوً  أىٍزلىفىوي  حى
لىوي  مىى تىأىكَّ ، فيكذا نرل أف المتأكؿ لمقرآف عمى غير تأكيمو (ٓ)«تىٍأًكيًموً  غىٍيرً  عى
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الصحيح الذم أراده الشارع الحكيـ ليك أشدي خطرنا كضررنا عمى األمة مف الفاسؽ 
 البٌيف الفسؽ؛ كذلؾ أنو يحتج بدليؿ قد تنخدع بو العامة. 

  أسباب اختيار الموضوع:
األياـ مف مف األسباب التي دفعتني إلى اختيار ىذا المكضكع ما نراه ىذه 

ف لـ يكف مؤىبلن ليا، فظير مصطمح )فكضى  تصدر الكثير لميمة الفيتيا، حتى كا 
اإلفتاء(، كدكف أف تنطبؽ عميو الشركط التي كضعيا السمؼ الصالح لمف 

   يتصدر لميمة اإلفتاء، كىـ ربما قد يقعكف في التأكيؿ الفاسد.
   البحث: منهج
البحث بصفة أساسية عمى المنيج االستقرائي، بالرجكع إلى المصادر  يعتمد

كالمراجع في  الدراسات اإلسبلمية، كمحاكلة الربط بيف مكضكعي التأكيؿ كاإلفتاء 
يجاد العبلقة بينيما.   كا 

 : السابقة الدراسات
، فقد قامت ىناؾ عدة دراسات حكؿ مصطمح أما عف الدراسات السابقة

 يتعمؽ منيا بالتأكيؿ الفاسد مثؿ:  التأكيؿ، كلكف ما
إبطاؿ دعكل كقكع السمؼ في التأكيؿ الفاسد، إعداد: عبلء إبراىيـ عبد  -

 الرحيـ، مركز سمؼ لمبحكث كالدراسات. 
جناية التأكيؿ الفاسد عمى العقيدة اإلسبلمية، د/ محمد أحمد نكح، دار ابف  -

 عفاف لمنشر كالتكزيع. 
ى نصكص الكتاب كالسنة، د/ عادؿ مقراني، جناية التأكيؿ الفاسد عم -

 األستاذ بجامعة األمير عبد القادر، قسطنطينية، دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع.
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كما اىتمت المراكز البحثية في العمكـ اإلسبلمية كالمجامع الفقيية كغيرىا 
بالتكعية بااللتزاـ بضكابط كشركط اإلفتاء، كذلؾ عف طريؽ إقامة الندكات 

 رات ككرش العمؿ كغير ذلؾ. كالمؤتم
 يحتكم البحث عمى: ُخطة البحث: 

 مقدمة، كتمييد، كمبحثيف، كخاتمة، كىي كالتالي: 
 كفييا: المقدمة،  -أوًل  
 أسباب اختيار المكضكع.-
 منيج البحث. -
 الدراسات السابقة. -
 خطة البحث. -
 كىي كالتالي:  محتويات البحث، -ثانًيا

 التمهيد: وفيه التعريف بالتأويل ومجاله. 
 المبحث األول: في الفتوى وشروط المفتي.

  كفيو مطمباف:
 تكرع السمؼ عف اإلقداـ عمى اإلفتاء.  المطمب األول:    
 شركط المفتي.  المطمب الثاني:    

 المبحث الثاني: العالقة بين التأويل واإلفتاء.
 كفيو أربعة مطالب:

 أنكاع التأكيؿ الفاسد.المطمب األول:        
 خطكرة التأكيؿ الفاسد.المطمب الثاني:        
 نماذج مف التأكيبلت الفاسدة كأثرىا عمى الفتكل. المطمب الثالث:        
 : كفييا الخاتمة -ثالثًا

 أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا. -
 التكصيات المقترحة. -
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 ومجاله  بالتأويل التعريفوفيه  :تمهيدال
إف عمـ التأكيؿ ىك مف العمكـ الجدلية التي قد تحتمؿ أكثر مف معنى، كعمى 
ىذا االختبلؼ في المعنى كاف االختبلؼ في كقكعو أك عدـ كقكعو، فقد يككف 

بمعنى جدؿ كال خبلؼ في كقكعو، أك قد يككف  مرادفنا لمتفسير، كعمى ذلؾ ال
تأكيؿ الكبلـ إلي حقيقتو المرادة منو، كىذاف المعنياف عرفا عند السمؼ، كلـ يقع 
فييما خبلؼ، كقد كرد لفظ التأكيؿ في القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع، نحك 

 َّ ىه مه جه ينىن من خن حن ُّ  قكلو تعالى:

، كفي تفسير (ٔ)
اًقبىتىوي : السُّدِّمُّ  قىاؿى اآلية: ى  ٍعنىاهي  ،عى مى كفى  ىىؿٍ : كى  مف أمرىـ إليو يؤكؿ ما ًإالَّ  يىٍنتىًظري
مىًصيريىيـٍ  اٍلعىذىابً  زىاؤيىي  :أىمٍ  تىٍأًكيميوي، يىٍأًتي يىٍكـى  ،النَّارً  ًإلىى كى ا ـجى مى ، ًإلىٍيوً  يؤكؿ كى ـٍ  أىٍمريىي
بِّنا ريسيؿي  جاءىتٍ  قىدٍ  قىٍبؿي  ًمفٍ  نىسيكهي  الًَّذيفى  يىقيكؿي  ؽِّ، رى فيكا ًباٍلحى  يىٍنفىعيييـي  الى  ًحيفى  ًبوً  اٍعتىرى

، دُّ  أىكٍ  لىنا فىيىٍشفىعيكا شيفىعاءى  ًمفٍ  اٍليىٍكـى  لىنا فىيىؿٍ  ااًلٍعًترىاؼي ٍنيىا، ًإلىى نيرى ؿى  الدُّ  غىٍيرى  فىنىٍعمى
 .(ٕ)نعمؿ كينَّا الًَّذم

 كما عيرؼ التأكيؿ عند المتأخريف، كلو مدلكالف: 
المرجكح، كذلؾ لدليؿ صرؼ المفظ عف االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ ( ُ

ؿي  يقترف بو، كىىىذىا ًحيحى  التٍَّأًكيؿى  يىتىنىاكى ٍدتى  فىًإفٍ  كىاٍلفىاًسدى، الصَّ  التٍَّأًكيؿً  تىٍعًريؼى  أىرى
ًحيحً  دِّ  ًفي ًزٍدتى  الصَّ يِّريهي  ًبدىًليؿو : اٍلحى ا؛ ييصى ، ًببلى  أًلىنَّوي  رىاًجحن عى  أىكٍ  دىًليؿو  دىًليؿو  مى
،  .(ٖ)فىاًسدو  مساكو  أىكٍ  مىٍرجيكحو
أك حمؿ المفظ عمى غير مدلكلو الظاىر منو، مع احتمالو لو بدليؿ ( ِ

 .(ٗ)يعضده
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 -كأرل أنو ال تناقض بيف المعنييف، فيك عدـ إرادة المعنى الظاىر مف النص
نما إرادة غيره -الذم ىك الراجح ف كاف يحتممو، كا  ، كذلؾ -كىك المرجكح -كا 

 ذلؾ فإف التأكيؿ قريف المجاز. بمكجب دليؿ يستدعي ىذا الصرؼ، كعمى
معناه الظاىر الراجح إلى معناه  عف المفظ بصرؼ يقترفكبذلؾ البد أف      

المرجكح مف قياـ الدليؿ القاطع عمى ىذا الصرؼ، كأنو ال ييحمؿ عمى ظاىره، 
 الظاىر االحتماؿ عف المفظ صرؼ كالتأكيؿكما قاؿ مكفؽ الديف ابف قدامة: "

ف مف المعنى الذم الظ أغمب بو يصير بدليؿ عتضادهال بو مرجكح احتماؿ إلى
في  دليؿ إلى فيحتاجا ا جدن بعيدن ، كأف ىذا االحتماؿ قد يككف دؿ عميو الظاىر

 .(َُ)غاية القكة، كما قد يككف االحتماؿ قريبنا فيكفيو أدنى دليؿ
نما يككف ذلؾ  كيجب أف نعمـ أنو ليست كؿ النصكص خاضعة لمتأكيؿ، كا 

 لمحتممة، كعف النصكص التي ال يستقيـ فييا التأكيؿ فيي:فقط في النصكص ا
النصكص القطعية التي تتعمؽ بحقائؽ ثابتة ليست عرضة لبلجتياد ( ُ

 كالتأكيؿ، كذلؾ كالغيبيات كالعقائد. 
ا يتعمؽ بمصمحة جكىرية ثابتة ال تتغير بتغير األزمنة كاألمكنة، أك م (ِ 

 ة عمى بعض الجرائـ.كالفرائض الميراثية، أك العقكبات النصي
 ( أك لككف النص الصريح يتعمؽ بأميات الفضائؿ كأصكؿ األخبلؽ.ّ 
ا تشريعينا ْ  في ( أك لككف ىذا النص الصريح يقرر قاعدة ترسـ منيجن

 .(ُُ)االجتياد
ككما قاؿ اإلماـ أبك عبد اهلل الزركشي )رحمو اهلل( عف ما يدخمو التأكيؿ كما 
ال يدخمو: " كىك يجرم في شيئيف: أحدىما: الفركع: كىك محؿ كفاؽ، كالثاني: 
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األصكؿ: كالعقائد كأصكؿ الديانات كصفات البارم الميكىمة، كقد اختمفكا فيو 
 عمى ثبلثة مذاىب: 

يؿ فييا، بؿ تجرم عمى ظاىرىا، كال يؤكؿ شيء أحدىا: أنو ال مدخؿ لمتأك 
منيا، كىـ المشبية. كالثاني: أف ليا تأكيبلن، كلكنا نمسؾ عنو مع تنزيو اعتقادنا 

. (ُِ) َّ مجحج مث هت مت خت  ُّ عف التشبيو كالتعطيؿ، لقكلو تعالى: 
 .كالثالث: أنيا مؤكلة، كقد أكلكىا

كاألكؿ باطؿ، كاآلخراف: منقكالف عف الصحابة ) رضكاف اهلل عمييـ(، فنيقؿ 
لما سيئمت عف االستكاء، فقالت:  -رضي اهلل عنيا -اإلمساؾ عف أـ سممة

االستكاء معمكـ، كالكيؼ مجيكؿ، كاإليماف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة، 
نو زاد فيو أف مف ككذلؾ سيئؿ عنو اإلماـ مالؾ، فأجاب بما قالت أـ سممة إال أ

عاد إلى ىذا السؤاؿ أٍضًرب عنقو، ككذلؾ سيئؿ عنو سفياف الثكرم فقاؿ: أفيـ 

 َّ ىف يث ىث نث ُّ مف قكلو تعالى: 

ما أفيـ مف قكلو  (ُّ)

 َّ حك  جك مق حق ُّ تعالى:

، كنيقؿ التأكيؿ عف عمي كابف (ُْ)

 .(ُٓ)مسعكد كابف عباس كغيرىـ"
أم أف التأكيؿ يقع في األحكاـ الفقيية الفرعية كىك محؿ كفاؽ لـ يقع فيو    

فيك ما كقع فيو  -عز كجؿ-خبلؼ، بينما في العقائد أك صفات البارم 
أم ما يتعمؽ بالتأكيؿ في  -الخبلؼ، كما ييمنا في ىذا البحث ىك األكؿ منو

فمنو ما كاف تأكيبلن مسائؿ األحكاـ الفقيية الفرعية بما يؤثر عمى اإلفتاء،  
ا، كمنو ما كاف فاسدنا مردكدنا.  مقبكالن صحيحن
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ف كاف التأكيؿ قد فتح باب شر كبير، كىذا ىك"   الذم ىكك  ،الفاسد التأكيؿكا 
 التكراة نصكص بو كحرفكا كالنصارل، الييكد ركبو الذم كىك كالدنيا الديف أفسد

 سبيميـ، سمكؾ إال المبطمكف كأبى ،مثميـ نفعؿ أف -تعالى- اهلل كحذرنا كاإلنجيؿ،
 رضي- عثماف قتؿ فيؿ جناية، مف كأىمو الديف عمى الفاسد التأكيؿ جنى ككـ
 كمقتؿ كصفيف، الجمؿ، يكـ في جرل ما ككذا! الفاسد بالتأكيؿ إال -عنو اهلل

 المعتزلة، كاعتزلت الخكارج، خرجت كىؿ كالحرة؟ عنو، اهلل رضي الحسيف
 بالتأكيؿ إال فرقة كسبعيف ثبلث عمى األمة كافترقت الركافض، كرفضت
نما فحسب، اإلسبلمية العقيدة عمى الخطر ذلؾ كليس (ُٔ)"الفاسد  عمى كذلؾ كا 
كمع ذلؾ فمنو  ،حبلؿ ىك ما حـركيي  المحرمات، ستحؿتي  بو إذ الشرعية، األحكاـ

، الصحيح المقبكؿ المعتبر لدل العمماء، كىك كسيمة لفيـ النص القرآني كتفسيره
ما نظمو اإلماـ ابف عاصـ الغرناطي في  ىذا المكضكع في قيؿ كمف أحسف ما

 : (ُٕ)منظكمتو مرتقى الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ
ؿَّ أىًؿ العػػػػػػػػمـً حكميو اشتػػػػػػػػيٍر   كاألخذي بالتأكيًؿ أمره مػػػػػػػػػػػػعتبر           لجي

 نو ذك بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد كذك تػػػػػػػػػػػػػعذُّرً كىك قريب في محؿَّ النػػػػػػػػػػػػػظر          كم
 باألكًؿ العػػػػػػػػػػمؿي باتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاًؽ            ممف بو قػػػػػػػػػػػاؿى عمى اإلطػػػػػػػػػبلًؽ 

 متَّبػػػػػػػػػػػػػػػػعا ييػػػػػػػػػػػػػػػرادي جٌدٍد أك دًع ال         كقسميوي الثػاني كػ)أمسؾ أربعنا(        
ـي ستيفى عمػػػى         اإلطعاـً مع تػػعداًد شخص حيمبل      كمثمو إطػػػػػػػػػػػػػػعا
 كىك الذم تعػػػػػػػػػػػػػػػػػافو العػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكؿ      كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث ليس لو قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ      

**************************** 
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 الُمفتي المبحث األول: في الفتوى وشروط

كككؿ إليو أمر البياف  -صمى اهلل عميو كسمـ -نبيو محمد -تعالى-بعث اهلل 
ا ال لبس فيو كال  ليذا الديف القكيـ، كقد كاف، كبيف جميع أحكاـ الديف بياننا كاضحن

 ىب نب مب زب ُّ  خفاء حتى أكمؿ جميع ذلؾ بمحكـ قكلو تعالى:

 َّ رثيت ىت نت مت زت رت  يب

، كلـ يكؿ ذلؾ لمناس (ُٖ)

" مف أحدث في أمرنا ىذا -عميو الصبلة كالسبلـ-كفؽ آرائيـ كأىكائيـ، كقد قاؿ
جميع ذلؾ،  -رضكاف اهلل عمييـ -، فحفظ عنو صحابتو(ُٗ) ما ليس منو فيك رد"

 ثـ بمغكه لمف بعدىـ مف التابعيف كأئمة السمؼ المخمصيف كىكذا إلي يكمنا ىذا. 
ف اإلفتاء دكره كبيره ك خطره عظيـ؛ ألنو بياف ألحكاـ اهلل تعالى، كالمفتي  كا 

مف كجكده، كالمبمغ عف ربو، كالبد  -صمكات اهلل كسبلمو عمييـ-كارث األنبياء
، كىك (ُِ). ك" إف المفتي مكقع عف اهلل تعالى"(َِ)فيك قائـ بفرض الكفاية

الكاسطة بيف اهلل كبيف خمقو في بياف الحبلؿ كالحراـ لمف استفتاه؛ كلذلؾ فإف 
ا عظيـ كخاصة في بياف مسائؿ الحبلؿ كالحراـ، أك  مقامو عظيـ، كخطره أيضن

 في تمؾ المسائؿ التي يقع فييا االشتباه أك تزيغ بيا األىكاء. 
ا ىك العمـ بأكممو، أم أنو يتضمف ك  جكد مستفتو كمفتو كاإلفتاء اصطبلحن

فتاء كفتكل، كلكف بقيد كاحد ىك أف المسألة التي كقع السؤاؿ عف حكميا تعتبر  كا 
مف المسائؿ الشرعية، كأف حكميا المراد معرفتو ىك حكـ شرعي، فالمستفتي إذنا 
في نظاـ اإلفتاء ىك السائؿ عف حكـ الشرع في مسألة مف المسائؿ، كأف المفتي 
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اؿ، كقيامو بإعطاء الجكاب ىك االستفتاء، كنص ما ىك مف يجيب عف ىذا السؤ 
 . (ِِ)يجيب بو ىك الفتكل

كلكف عند سؤاؿ المستفتي عف حكـ الشرع في مسألة ما فإنو يطمب الحكـ 
الخاص بو، فإف اإلفتاء ىك تنزيؿ لؤلحكاـ الشرعية عمى قضايا الكاقع، كىذا ما 

محيطة بو، كلكف قد يدعك المفتي إلي السؤاؿ عف أحكاؿ المستفتي كظركفو ال
 تككف تمؾ الفتكل ىي الحكـ الشرعي ذاتو.

كليذا السبب فإف الفتكل قد تتغير بتغير المكاف كالزماف، كىذا إذا كاف الحكـ 
الشرعي مبنينا عمى عرؼ بمد كتغير ىذا العرؼ، كلـ يكف العرؼ الجديد مخالفنا 

لمكاف معيف كزماف ، ككذلؾ إذا كاف الحكـ الشرعي كاردنا بالنسبة لمنص الشرعي
 .(ِّ)معيف فيجب اإلفتاء فيو في ذلؾ المكاف كالزماف دكف اإلفتاء بالحكـ العاـ

كلذا فقد اعتنى أئمة السمؼ كعمماء أصكؿ الفقو بعمـ اإلفتاء أشد العناية، 
فكضعكا القكاعد كالشركط التي يجب تكفرىا في المفتي ككذلؾ في المستفتي، 
كسكاء كاف ذلؾ في تمؾ الكتب المكسكعية في أصكؿ الفقو، مثؿ ما ذكره اإلماـ 

ني في إرشاد الفحكؿ، الجكيني في كتابو البرىاف في أصكؿ الفقو، كالشككا
كالخطيب البغدادم في كتابو الفقيو كالمتفقو، كاآلمدم في كتابو اإلحكاـ في 
أصكؿ األحكاـ، كغيرىـ، كما أيفرد ليذا المكضكع كتب مستقمة عمى أنيا كتب 
مكضكعية مثؿ: كتاب آداب المفتي كالمستفتي لمنككم، ككتاب صفة الفتكل 

 اب أدب المفتي كالمستفتي البف الصبلح. كالمفتي البف حمداف الحنبمي، ككت
 كينقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف: 

 . فتاءاإلتورع السمف عن اإلقدام عمى المطمب األول: 
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 المطمب الثاني: شروط المفتي. 
******************************** 

 اإلفتاء.تورع السمف عن اإلقدام عمى المطمب األول: 
كمع أىمية اإلفتاء إال أنو يجب الحذر مف اإلقداـ عميو؛ ًلًعظىـ الخطأ فيو؛   

يبتعدكف عف ذلؾ ما شاء  -صمى اهلل عميو كسمـ-كلذلؾ كاف صحابة رسكؿ اهلل
اهلل ليـ ذلؾ، كيتييبكف مف اإلقداـ عميو، فإذا سيئؿ أحدىـ عف مسألة ردىا إلى 

: قىاؿى  السَّاًئًب، ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ ية اآلخر، خكفنا مف الكقكع في الخطأ، كفي ركا
ٍبدى  سىًمٍعتي  ٍكتي  لىقىدٍ : يىقيكؿي  لىٍيمىى، أىًبي ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى ٍسًجدً  ىىذىا ًفي أىٍدرى  ًعٍشًريفى  اٍلمى
ًمائىةن  اًر، ًمفى  كى  إياه كفاه أخاه أف كد إال بحديث حدثيي  أحد مف" كما منيـ اأٍلىٍنصى
رضي  -. كعف ابف مسعكد(ِْ)"الفتيا كفاه أخاه أف كد إال شيءعف  يستفتى كال

. حتى أف (ِٓ)قاؿ: " مف أفتى الناس في كؿ ما يستفتكنو فيك مجنكف" -اهلل عنو
دي أكثر الناس جرأة عمى الفتكل ىـ أقميـ عممنا، عف  : قىاؿى  سيمىٍيمىافى  أىًبي ٍبفي  أىٍحمى

مىى النَّاسً  أىٍجرىأي  » :يىقيكؿي  سىًعيدو  ٍبفى  سيٍحنيكفى  سىًمٍعتي   ًعٍندى  يىكيكفي  ًعٍممنا، أىقىمُّييـٍ  اٍلفيٍتيىا عى
ؽَّ  أىفَّ  يىظيفُّ  اٍلًعٍمـً  ًمفى  اٍلكىاًحدي  اٍلبىابي  الرَّجيؿً   حصيف أبي عفك . (ِٔ)«ًفيوً  كيمَّوي  اٍلحى

 بف عمر عمى كردت كلك المسألة، في ليفتي أحدكـ إف ":قاؿ أنو األسدم
 .(ِٕ)"بدر أىؿ ليا لجمع (عنو اهلل رضي) الخطاب

أكثر الناس عممنا، يتحرجكف عف  -السمؼ الصالح-فقد كانكا، كىـ مف ىـ
أك عمى رسكلو، بؿ يفضمكف  -تعالى -اإلفتاء مخافة الخطأ كالكذب عمى اهلل

السككت، أك حتى الرد بعدـ المعرفة، كليس معنى ذلؾ كتمانيـ لمعمـ، بؿ إف ذلؾ 
دو  ٍبفي  عيمىري فيما قد كقع كما ىك معركؼ مشيكر، ركم عف  مَّ ٍكىىًرمُّ  ميحى  ، عفاٍلجى
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ـي  بىٍكرو  يأىبي  سىًمٍعتي " :قىاؿى  ،اأٍلىٍثرى ٍبدً  أىبىا كى دى  المَّوً  عى ٍنبىؿو  ٍبفى  أىٍحمى  أىفٍ  فىييٍكًثري  ،ييٍستىٍفتىى حى
ذىًلؾى "  أىٍدًرم الى : يىقيكؿى  ا كى ذىًلؾى  ، ًفيوً  اأٍلىقىاًكيؿى  عىرىؼى  قىدٍ  ًفيمى  ، اٍخًتيىاًرهً  عىفً  يىٍسأىؿي  أىنَّوي  كى
ؼى  فىيىٍذكيري  ٍعنىى ، ااًلٍخًتبلى مى  ، ذىًلؾى  ًمفٍ  أىٍختىاري  مىا أىٍدًرم الى : أىمٍ  ،أىٍدًرم الى : قىٍكًلوً  كى
ا ٍسأىلىةً  ًفي يىقيكؿي  سىًمٍعتيوي  كىريبَّمى ، كمعنى قكؿ (ِٖ)أىقىاًكيؿى  ًفييىا يىٍذكيري  ثيَـّ  ، أىٍدًرم الى  اٍلمى

اإلماـ أحمد بف حنبؿ )ال أدرم( إذا أيستفتي، أم أف ذلؾ يككف في المسألة التي 
 لو فييا اختيارات. 

ا مالؾ كعف  كاحدة في يجيب فبل مسألة خمسيف عف سأؿيي  كاف ربما أنو ":أيضن
 أف فييا يجيب أف قبؿ مف فينبغي مسألة في أجاب مف: "يقكؿ ككاف ،منيا

 يجيب ثـ اآلخرة؟ في خبلصو يككف ككيؼ النار، أك الجنة عمى نفسو يعرض
 كأف كالحراـ، الحبلؿ مف مسألة عف أسأؿ أف مف عمي أشد شيء ما: كقاؿ، فييا
ف ببمدنا كالفقو العمـ أىؿ أدركت كلقد اهلل حكـ في القطع ىك ىذا  إذا أحدىـ كا 
كرأيت أىؿ زماننا ىذا يشتيكف الكبلـ  .عميو أشرؼ المكت كأف مسألة عف سئؿ

ف عمر بف  فيو كالفيا، كلك كقفكا عمى ما يصيركف إليو غدنا، لقممكا مف ىذا، كا 
 خير كىـ المسائؿ عمييـ تتردد كانت الصحابة خيار كعمقمة الخطاب كعمينا  

 أصحاب يجمعكف ككانكا -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي فييـ عثبي  الذم ،القركف
 قد ىذا زماننا كأىؿ فييا، يفتكف ثـ حينئذ كيسألكف -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي
 .(ِٗ)"العمـ مف ليـ فتحيي  ذلؾ فبقدر الفتيا فخرىـ صار

حتى أف ابف الجكزم ) رحمو اهلل( لو كتاب باسـ) تعظيـ الفيتيا( يتكمـ فيو عف 
كثارىـ مف قكؿ ال أدرم، كما ذكر فيو  تكرع السمؼ عف اإلقداـ عمى الفيتيا، كا 

 أبيتغميظ العقكبة لمف ييقدـ عمى اإلفتاء دكف أف تنطبؽ عميو الشركط، فعف 
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 أبي بف عمي أبي حدثني عمي بف الحسيف أبي حدثني ، قاؿ:الحسيف بف عمي
 أفتى مف": كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ -السبلـ عميو- طالب
   (ُّ)".(َّ)كاألرض السماء في المبلئكة لعنتو عمـ بغير الناس

ندرؾ خطكرة اإلفتاء، كأنو ليس  -ككثير غيرىا -ىكذا مف خبلؿ تمؾ الركايات
ال  بذلؾ العمؿ الييف الذم مف السيؿ لمف حٌصؿ بعض العمـ أف ييقدـ عميو كا 
ف كاف سمفنا الصالح مف الصحابة  لكاف مف الحمقى كالجياؿ، ككيؼ ذلؾ، كا 

ا( يتكرعكف عف ذلؾ كالتابعيف كمف تبعيـ )كىـ أئمة العمـ في زمانيـ كزمانن
 كيبتعدكف عنو بقدر اإلمكاف.  

كليس معنى ذلؾ أف الجميع يبتعد عنو مخافة الكقكع في الخطأ، فكما ذكرنا 
أف المفتي ىك المبيف كالمكضح كالمفسر ألحكاـ اهلل، كىك الكاسطة بيف اهلل كبيف 

عمـ خمقو، فبلبد مف كجكده في كؿ أمة، كابتعاده عف الفتكل يككف كتماننا لم
 أىـ كأنو العممية، بصفتيـ العمماء عمؿ مف أنو اإلفتاء في كاألصؿ المنيي عنو،

 اهلل صمى - المَّو رسكؿ مف ابتداء بيا قامكا رسمية، كغير عامة دينية كظيفة
 أكلياء قاـ ثـ الساعة، تقكـ حتى كستبقى اليكـ، إلى صحابتو ثـ - كسمـ عميو

 بأمكر لمقياـ رسمينا مكظفيف مفتيف كتعييف الدكلة، في العاـ المفتي بتعييف األمكر
 كالكزارات، كالمؤسسات، اإلدارات أك السمطة، أصحاب مف كردت سكاء الفتكل،

 العمماء كبار ىيئة مف جماعية الرسمية الفتكل تككف كقد الشعب، عامة مف أك
 العمماء سائر عمى ذلؾ يؤثر أف دكف كالتعمؽ، كالمكضكعية كالحياد الدقة لتأميف
 .(ِّ)شعبي نطاؽ أكسع عمى بالفتكل القياـ في
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 الفقو أىؿ كضع كلذلؾكلكف البد مف تكفر شركط كمؤىبلت فيمف يقكـ بذلؾ،  
 العمؿ بيذا يقكـ فيمف تكافرىا يجب التي كالشركط الضكابط بعض كاألصكؿ
 .لو كيتصدل

 شروط المفتيالمطمب الثاني: 
 عمماؤنا األجبلء لمف يقكـ بالفتكل كما يمي: شركط التي كضعيا مف الك 

 :  البمكغ.  ثانينا:         اإلسبلـ. أكالن
 األمانة. رابعنا:          العدالة. ثالثنا: 

 العمـ كالتخصص. سادسنا:        العقؿ. خامسنا: 
 . الفطنة كالتيقظثامننا:          الفقو. سابعنا: 

ا مع حفظو ألكثر الفقو فالمفتي:" ىك المتمكف مف معرفة  أحكاـ الكقائع شرعن
"(ّّ). 

 ًثقىة اميسممن  اميكىٌمفن  كىكنو اٍلميٍفًتي شىرطمحيي الديف بف شرؼ النككم: قاؿ الشيخ 
ٍأميكنن  كءىة كخكاـر اٍلفسؽ أىسبىاب عىف متنزِّىنا امى ـى  النَّفس فقيوى  ،اٍلميري  رصيفى  الذٍِّىف سمي
ًحيح الًفكر رُّؼ صى ٍرأىة كىاٍلعىٍبد الحرُّ  ًفيوً  سكاءه  متيقظنا، كاالستنباط التَّصى  كىاأٍلىٍعمىى كىاٍلمى

ارىتوإشى  فيمتأشار  أىك كتب ًإذا ،كاألخرس
كلذلؾ فإنو ال تقبؿ فتكل الفاسؽ، . (ّْ)

ال كاف خصمنا لآلخر، كما أف  كما ال ينبغي لممفتي االنحياز ألحد المستفتيف، كا 
 فتكاه ليست ممزمة، بخبلؼ القاضي. 

ككذلؾ مف شركط المفتي ىك ثقافتو الكاسعة، كاالطبلع عمى أعراؼ الناس 
 ئلفتاء. كعاداتيـ، ككذلؾ االطبلع عمى قرارات المجامع الدكلية ل
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كالذكاء الذم يحكؿ دكف خداع المفتي، أك استنطاقو بما يريد المستفتي الذم 
قد يككف لو غرض خبيث مف سؤالو، بؿ عميو أف يكجو السائؿ إلى ما ينفعو، 

لسائمو عف الساعة بقكلو:  -اهلل عميو كسمـصمى -كمف ىذا القبيؿ جكاب الرسكؿ
األىـ كىك ما ينبغي  د شغمو بالجزءكىك بيذا الجكاب ق (ّٓ)" ماذا أعددت ليا؟

 عممو كاالستعداد لقياـ الساعة. 
بؿ قد تكمـ عمماؤنا كذلؾ عف الشركط الخاصة لممستفتي، كلكف ال يتسع 

 المجاؿ لذكرىا.
كأخيرنا ينبغي عمى المفتي أف يتأكد أنو قد شفي صدر سائمو، كأصبحت 

في ذىنة ذرة شؾ أك اإلجابة كاضحة أمامو تماـ الكضكح، فبل يتركو إف كاف 
 نقطة غير كاضحة.

ذا تأممنا تمؾ الشركط ال نرل فييا شرطيف كضعيما العمماء القائميف عمى  كا 
 بعض البرامج الدينية، كىما:

 أف يككف المفتي مخكالن مف كلي األمر.  -ُ            
 أال تككف الفتكل فردية، بؿ البد أف تككف فتكل جماعية.  -ِ            

رم مف أيف جاءكا بيذيف الشرطيف، كأنو لك كاف ذلؾ لبطمت كؿ تمؾ فبل ند
الفتاكل القديمة، كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية التي بمغت نحك ستة كثبلثيف 
مجمدنا لـ يخكؿ في كاحدة منيف مف كلي األمر، ككذلؾ لـ تكف فتاكل 

الكاقع كلكف ربما ما دفعيـ إلي استحداث ىذيف الشرطيف طبيعة ، (ّٔ)جماعية
في تمؾ العمكـ الشرعية، كأال تككف الفتكل فردية  كالعصر الذم نعيشو، فحتى

 حتي يتحقؽ اإلجماع كتككف ىناؾ ثقة كقبكؿ لتمؾ الفتيا، كاهلل أعمـ. 
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كلكف ما نراه تمؾ األياـ في البرامج كالقنكات الفضائية كغيرىا مف كسائؿ 
فتاء ممف ىك مؤىؿ ليا أك التكاصؿ االجتماعي ممف يتصدركف لمقياـ بميمة اإل

غير مؤىؿ، األمر الذم ييشٌكؿ تحدينا ثقافينا كفكرينا كبيرنا ال يمكف تجاىمو أك 
 تغافمو عمينا كعمى األجياؿ البلحقة.  

كلذلؾ فقد اعتنى عمماء األمة في العصر الحديث بشأف اإلفتاء كأكلكه عناية      
سبلمية عف كضع خاصة، فقد أعمف تجمع إسبلمي مف العديد مف الدكؿ اإل

ميثاؽ عالمي بيدؼ ضبط حالة الفكضى التي أصيبت بيا الساحة اإلفتائية 
ا، كىك يعد مدكنة أخبلقيات لمينة المفتي؛ ليككف  كالخطاب اإلسبلمي عمكمن
معيننا كمرشدنا لمنظر الصحيح كالتعامؿ الرشيد مع الفتاكل العالمية، ثـ تقديمو 

ر كىيئات اإلفتاء في العالـ لبلستعانة بو في لمدكؿ األعضاء باألمانة العامة لدك 
كضع القكانيف كالمكاثيؽ التي تيحد مف ظاىرة فكضى اإلفتاء، كتساعد في جعؿ 
الفتكل أداة لمتنمية كاالستقرار، كما أقيمت كرشة عمؿ بعنكاف:" نحك مؤشر 
عالمي لحالة الفتكل في العالـ"، كىك أكؿ مؤشر يقيس حالة الفتاكل بالعالـ، 

اكلت الكرشة عدة محاكر، منيا: التقديـ المفاىيمي لممؤشر العالمي لمفتكل كتن
كآليات الرصد كالتحميؿ، كضركرة كجكد مثؿ تمؾ المؤشرات التحميمية االستراتيجية 

طارؽ أبك  في الجانب الديني بشكؿ عاـ كاإلفتائي بشكؿ خاص، كما ذكره
) في ذلؾ تاء المصريةىشيمة، رئيس كحدة الدراسات االستراتيجية بدار اإلف

أظير أف نسبة الفتاكل « المؤشر العالمي لمفتكل»، إف (َُِٗالكقت عاـ
في المائة، كنسبة الفتاكل غير  ٕٖالمنضبطة في العالـ خبلؿ عاـ كانت 

أنو  افي المائة، مضيفن  ُّتشددة( بمغت المنضبطة )سكاء كانت متساىمة أك م
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ا، ألنيا تعد يمة، غير أنيا تيشكؿ خطرن نسبة ضئتمثؿ « المتشددة»رغـ أف الفتاكل 
ا مف ركافد اإللحاد كتفتح الجماعات المتطرفة، كتمثؿ رافدن  كذريعة لخطابات اسببن 
يعد بمثابة اآللية إلعادة « مؤشر الفتكل»إلى أف  كلفت ،في عقكؿ الشباب لو ابابن 

 حتى المستقيـ، كطريقيا المنضبط سياقيا إلى المنضبطة غير نسبة تمؾ الفتاكل
 .السمحة اإلسبلمية الحضارة عف بعيدنا منحبلن  أك متشددنا إفتائينا خطابنا تيصدر ال

إلى اإلجابة عف مجمكعة مف التساؤالت أىميا، عمف « مؤشر الفتكل»كيتطمع 
تؤخذ الفتكل الصحيحة، كمدل تأثير الفتكل عمى المجتمعات، ككيفية تفاعؿ 

فات الساخنة، كىؿ األجدل إلقاء مؤسسات اإلفتاء الرسمية مع القضايا كالمم
كبالتالي كأدىا في ميدىا؟ ، الضكء عمى الفتاكل الشاذة لمحذر منيا أـ تجاىميا

ة كالفئة كتحديد مدل تأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى انتشار الفتاكل السريع
   .(ّٕ)العمرية التي تمجأ إليو

************************************** 
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 : العالقة بين التأويل واإلفتاءنيالمبحث الثا

الحكـ الشرعي السابؽ تبيف لنا أف الفتكل كالكصكؿ إلي  مف خبلؿ العرض 
ليس بمنأل عف التأكيؿ الذم ىك طريقة معتبرة مف طرؽ فيـ النص الصحيح 

كتفسيره، فإف كاف التأكيؿ مف النكع األكؿ المقبكؿ كانت الفتكل صحيحة كحققت 
أما إف كاف مف النكع الثاني كقعنا في المحظكر ككانت الفتكل باطمة ثمرتيا، 
 مردكدة.

 تأكيؿ، فإف التأكيؿأخص مف ال فتكلىك أف ال فتكل:كال تأكيؿكالفارؽ بيف ال   
استنباط األحكاـ كبيانيا، سكاء كانت بسؤاؿ أك بدكف سؤاؿ، أما اإلفتاء فبل يككف 

 الكصكؿ في الكسع بذؿ ىك تأكيؿفال، (ّٖ)حكميا إال في كاقعة ييسأؿ المفتي عف
ببلغيا تكصيميا ثـ ،الحكـ الشرعي الخاص بتمؾ المسألة ثـ معرفة األدلة ىإل  كا 

 الشرعية، المقاصد ذكر ى، كبذلؾ فإف نظرية اإلفتاء تشتمؿ عماإلفتاء طريؽ عف
 فيو تكافرت مف يقكـ بحيث كاإلفتاء، االجتياد شركط مع كالترجيح كالتعارض،

 ال بحيث الشرعية المقاصد سقؼ عمى عرضو ثـ الحكـ، بإصدار الباحث شركط
، ككذلؾ عمـ التأكيؿ البد مف تكافر شركط (ّٗ)تعداىا إف حكمو كمراجعة ،يتعداىا

لمف يقكـ بو، كأف يككف عارفنا باألدلة كالترجيحات كغيرىا، فيـ متفقكف مف ىذا 
 الجانب.

صكؿ إلى الحكـ الشرعي، كىك قد فإف المفتي يصؿ إلى فتكاه باجتياده في الك 
يحتاج لفيـ تمؾ النصكص إلي تأكيميا، فيترجح المعنى البعيد دكف القريب، 
كبذلؾ يظير لنا العبلقة بيف التأكيؿ نفسو كبيف اإلفتاء، فاإلفتاء بحاجة إلي 

   التأكيؿ في أكثر األكقات.
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تمؾ الفتاكل التي كلبياف تمؾ العبلقة بيف التأكيؿ كاإلفتاء نىٍعرض لنماذج مف 
اعتمدت عمى تأكيبلت، كلكنيا لـ تكف مكفقة، بؿ كانت فاسدة؛ لبياف خطرىا، 
يسبؽ ذلؾ التعرض ألنكاع التأكيؿ الفاسد كخطر الكقكع فيو مما يؤثر عمى الكاقع 

 المعاصر الذم نعيشو.
 كينقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب: 

 أنواع التأويل الفاسد.  المطمب األول: 
 مطمب الثاني: خطورة الوقوع في التأويل الفاسد.ال

 . إلفتاء: نماذج من التأويالت الفاسدة وأثرها عمى الثالمطمب الثا
************************************** 

 الفاسد التأويل أنواعالمطمب األول: 
التأكيؿ الفاسد ىك عكس التأكيؿ الصحيح، كىك ما كاف فيو إرادة المعنى 

مؿ ما القريب ككى صحيحوالمرجكح ضعيفنا، كلذا قاؿ ناظـ السعكد:   مع...  حي
 المستدؿ عند الدليؿ قكة

 . دػػػػػيفي فمػػػػػػػػعبنا بلػػػػػػػػخ اػػػػكم...  عيدػػػػػػػػػػػػػػكالب اسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف كغيره                 
، فيك لعب، ليس تأكيبلن في  أم ما كاف الحمؿ فيو لغير دليؿ أصبلن

 .(َْ)االصطبلح
ىك ما يخالؼ ما دلت عميو النصكص، أك ما جاءت بو التأويل الفاسد: و 

ا، أك صرفو  السنة، كىك صرؼ المفظ عف ظاىره الراجح بدليؿ ال يصيره راجحن
يؿ فصحيح، أك لما ييظف دليبلن ففاسد، أك ال لشيء بغير دليؿ " فإف حيمؿ لدل

 .(ُْ)فعبث ال تأكيؿ "



                                             4243( وليو)ي 4ع، 35مح         (لغويات والثقافات المقارنةال )      كلية اآلداب خامعة الفيوم    مدلة 

 

 .صفاء عبد الرحيم عمر( د. الفتاوى المبنيت علي تأويالث فاسدة وأثرها علي الواقع المعاصر)

 

ُِ 

 

، منيا ما ىك متعمؽ بكضع المفظ، ك بنيتو، (ِْ)كينقسـ التأكيؿ الفاسد إلي أنكاع 
كسياقو، أك أصؿ النص كمعناه، كىذه األنكاع ىي التي تحدد سبب فساد ىذا 
التأكيؿ، كلكف لما كاف أكثر ىذا النكع مف التأكيؿ كاقعنا في مسائؿ العقيدة كآيات 
 األسماء كالصفات، كانت أكثر األمثمة عميو مف ىذا الباب، كىذه األنكاع ىي: 

ما كاف مف التأكيؿ مخالفنا ألصؿ النص، كمثمو الكثير مف تأكيبلت  -أوًل    
 من  ُّ في مثؿ قكلو تعالى: -تعالى–الفرؽ الضالة، كذلؾ مثؿ تأكيميـ مشيئة اهلل 

، بأنيا اإلكراه عمى اإليماف، كأف اهلل (ّْ) َّ يه ىه مه جه ين ىن
جمي في أف مشيئة تعالى لـ يأمر الكفار باإليماف، كىك تأكيؿ فاسد؛ إذ النص 

اهلل ىي خمقو تعالى لئليماف فيمف آمف، كقكلو إليمانو كف فيككف، أما عدـ  إذنو 
كعدـ مشيئتو لئليماف ىك أال يخمؽ في المرء اإليماف، فبل يؤمف لقكلو عز 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّكجؿ:

  .(ْْ)َّ نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبىب

صمى اهلل -ما لـ يحتممو المفظ بكضعو المغكم، كمثالو: تأكيميـ قكلو -ثانًيا
، بأف (ْٓ) عميو كسمـ:" فأما النار فبل تمتميء حتى يضع اهلل تبارؾ كتعالى رجمو"

الرجؿ جماعة مف الناس، كىذا مما ال يعرؼ في لغة العرب، كدعاىـ إلى القكؿ 
 بيذا التأكيؿ إنكارىـ كتعطيميـ لصفات اهلل.

 عف المنزىة تعالى اهلل صفات مف الحديث ىذا في المذككراف كالرجؿ ـكالقد
 كاليد كالسنة الكتاب في القبيؿ ىذا مف جاء ما كؿ ككذلؾ، كالتشبيو التكييؼ
 عف كاالمتناع فرض، بيا يماففاإل كالنزكؿ، كاإلتياف كالمجيء كالعيف كاألصبع
 زائغ، فييا كالخائض التسميـ، طريؽ فييا سمؾ مف فالميتدم كاجب، فييا الخكض
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 ليس} كبيرنا عمكنا الظالمكف يقكؿ عما اهلل تعالى مشبو، كالمكيؼ معطؿ، كالمنكر
   (ْٔ){.البصير السميع كىك شيء كمثمو

ما ال يحتممو المفظ ببنيتو الخاصة التي كضع عمييا، كذلؾ مثؿ تأكيميـ  ثالثًا:

بالقدرة، فإف القدرة مفردة ال تأتي مثناة،  (ْٕ)َّجضمص خص حص  ُّ لقكلو تعالى:

 بينما اليد تأتي مثناة أك مجمكعة،
ا لتعطيميـ الصفات.      (ْٖ)كىذا أيضن

 خل ُّ  تعارض التأكيؿ مع سياؽ الكبلـ كتركيبو، مثؿ تأكيؿ قكلو تعالى: رابًعا:

 َّ ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

بأف  (ْٗ)

فإف ىذا التأكيؿ مما يأباه السياؽ، كذلؾ  (َٓ)، إتياف الرب ىك إتياف بعض آياتو
بدليؿ أنو ذكر في اآلية إتياف بعض آيات اهلل، فكيؼ يقع ىذا التكرار ببل ىدؼ، 
كما أف إثبات الرؤية هلل تعالى كقعت بنص الكتاب كالسنة، فيـ يقكلكف ذلؾ 

 لتعطيميـ الصفات. 
أكلو بو، كفي  ما لـ يؤلؼ أك يعيد استعمالو عمى ذلؾ المعنى الذم خامًسا:

ذلؾ قاؿ ابف القيـ: " كىذا مكضع ذلت فيو أقداـ كثير مف الناس كضمت فيو 
أفياميـ، حيث تأكلكا كثيرنا مف ألفاظ النصكص بما لـ يؤلؼ استعماؿ المفظ لو 
ف كاف معيكدنا في اصطبلح المتأخريف، كىذا مما ينبغي  في لغة العرب ألبتو، كا 

، مثؿ (ُٓ)الكذب عمى اهلل كرسكلو ما حصؿ" التنبو لو فإنو قد حصؿ بسببو مف
تأكيميـ لفظ )األحد( بأنو الذم ال يتميز شيء عف شيء ألبتة، كأنو أحد ال مف 
عدد، كأنو ال ينقسـ كال يتجزأ، كعمى ذلؾ كاف تأكيميـ بأنو لك كاف فكؽ العرش لـ 
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رب كال يكف أحدنا، كىذا التأكيؿ لمفظ ) األحد( بيذا المعنى ال يعرفو أحد مف الع
 . (ِٓ)أىؿ المغة

 مخمكقة غير بو، مختصة و سبحانوصفاتبينما أىؿ السنة متفقكف عمى أف 
 ذاتو فإف مماثؿ، أك مشارؾ فييا لو يككف أف يمتنع بؿ عنو، منفصمة بائنة

 مف شيئا تماثؿ ال بو المختصة صفاتو ككذلؾ الذكات، مف شيئا تماثؿ ال المقدسة
 أحد، كفكا لو يكف كلـ يكلد، كلـ يمد، لـ صمد، أحد -سبحانو- ألنو الصفات؛
د فاسمو  .(ّٓ)كالمماثمة المشاركة نفي عمى دؿَّ  األىحى
في ذلؾ المعنى، كلكف في غير ذلؾ التركيب الذم  ما ألؼ استعمالوًسا: ساد

كرد بو النص، كفيو مخالفة لمسياؽ،" كىذا مف أقبح الغمط كالتمبيس"، مثؿ تأكيميـ 
اليد بالنعمة، كاليد تأتي حقنا بمعنى النعمة، فيي تقع بيذا المعنى كلكف في غير 

اهلل بانتظار  ىذا المكضع، فالعرب تقكؿ: لفبلف عندم يد، أم نعمة، كالنظر إلى
 .(ْٓ)ثكابو
الذم ىك في غاية العمك كالشرؼ،  تعطيؿ المعنى التأكيؿ الذم يكجب ا:بعً سا

 حن جن مم ُّ كيحطو إلى معنى دكنو بمراتب، مثؿ تأكيميـ قكلو تعالى: 

 َّمه جه هن منخن

بأنيا فكقية الشرؼ، كقكليـ: الدرىـ فكؽ  (ٓٓ)

الفمس، كالدينار فكؽ الدرىـ. قاؿ ابف القيـ:" فتأمؿ تعطيؿ المتأكليف حقيقة الفكقية 
المطمقة التي ىي مف خصائص الربكبية، كىي المستمزمة لعظمة الرب سبحانو، 

 فكؽ فيك إذف (ٔٓ)كحطيا إلى ككف قدره فكؽ قدر بني آدـ، كأنو أشرؼ منيـ".
ا بيـ محيط معيـ فيك ذلؾ كمع أمكنتيـ، في يككف أف يمكف كال عباده،  عممن
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جؿ -، فيك بذلؾ ينقص مف قدر اهلل(ٕٓ)ذلؾ كغير كتدبيرنا ،كسمطاننا كقدرة،
ف أدعى المدح كالتنزيو، كعمى حد قكؿ القائؿ:-جبللو  كا 
  (ٖٓ).العصا مف أمضى السيؼ ىذا قيؿ إذا...  بقدره زرليي  السيؼ أف تر ألـ

ا بخبلؼ ما سبؽ عدـ األخذ بمخصص  كمما يكقع في التأكيؿ الفاسد أيضن
العاـ، أك مقيد المطمؽ، أك مبيف المجمؿ، كغير ذلؾ مما ييفسر القرآف، أك حتى 

 بعدـ الرجكع لمسنة التي ىي مبينة كمكضحة لمقرآف الكريـ. 
******************************** 

  الفاسد التأويلوقوع في ال خطورة الثاني:طمب الم
سبؽ أف ذكرنا أف عمـ التأكيؿ مف العمكـ الخطيرة لتعمقو بتفسير القرآف  كما

ا ال يخالؼ النصكص مف الكتاب كالسنة، كال يخالؼ  الكريـ، فإذا كاف صحيحن
المغة كال القياس، فإنو بذلؾ يساعد في فيـ النص القرآني عمى كجيو الصحيح، 

ذلؾ فيك التأكيؿ الفاسد المردكد، كىك محكر كقد أقره عمماؤنا، أما ما خالؼ 
 دراستنا لما لو مف أثر عمى اإلفتاء. 

، عىفٍ  » حديث: كتأكيؿكذلؾ  اًئشىةى، عىفٍ  عيٍركىةى، عىفٍ  الزٍُّىًرمِّ  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عى
مَّى- مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ا »:قىاؿى  -كى ًليِّيىا ًإٍذفً  ًبغىٍيرً  نىكىحىتٍ  اٍمرىأىةو  أىيُّمى يىا كى  فىًنكىاحي

، يىا بىاًطؿه ، فىًنكىاحي يىا بىاًطؿه ، كما (َٔ)الصغيرة بالمرأة: المراد بأف (ٗٓ)«بىاًطؿه  فىًنكىاحي
حممكه عمى األمة، فميس في كتب الشركح ليذا الحديث تقييد لممرأة بككنيا 

نما ىناؾ البكر كالثيب كسكؼ يرد التفصيؿ في ىذا الحديث فيما -صغيرة، كا 
 .  -بعد
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يخرج  لعبنا، يسمى كىذا ،أصبلن  لدليؿ ال ظاىره عف المفظ صرؼ يككف أفأك 
 :كقكؿ بعض الشيعة في قكلو تعالى في األساس، مف مسمى التأكيؿ

 َّ مئخئ حئ جئ يي ىي ني ُّ :

 اهلل رضي عائشة ىي قالكا: (ُٔ)

 ، فمف أيف جاءكا بيذا التأكيؿ؟!(ِٔ) عنيا
كأىؿ التأكيؿ الفاسد لـ يتجرأكا فقط بقكليـ عمى اهلل تعالى برأييـ، بؿ      

كلك كقدمكا آرائيـ عمى نصكص الكحي، كجعمكىا معيارنا عمى كبلـ اهلل كرسكلو، 
عممكا أم باب شر فتحكا عمى األمة اإلسبلمية بيذا التأكيؿ الفاسد، كأم بناء 
لئلسبلـ ىدمكا، كحصكف استباحكا، لكاف أحدىـ أف يخر مف السماء إلى 
األرض أحب إليو مف أف يتعاطى شيئنا مف ذلؾ، فكؿ صاحب باطؿ قد جعؿ ما 

ف كالدنيا ىك مف التأكيؿ تأكلو المتأكلكف عذرنا لو فيما تأكلو، فأصؿ خراب الدي
الذم لـ يرده اهلل كرسكلو بكبلمو، كال دؿ عميو أنو مراده، كاتباع اليكل، كىؿ 
اختمفت األمـ عمى أنبيائيـ إال بالتأكيؿ؟! كىؿ كقعت في األمة فتنة كبيرة أك 

  (ّٔ)صغيرة إال بالتأكيؿ؟! كىؿ أريقت دماء المسمميف في الفتف إال بالتأكيؿ؟!
نما فإف افتراؽ   ىذه األمة عمى ثبلث كسبعيف فرقة إنما أكجبو التأكيؿ، كا 

أريقت دماء المسمميف يكـ الجمؿ كصفيف كالحرة كفتنة ابف الزبير كىمـ جرا 
نما دخؿ أعداء اإلسبلـ مف المتفمسفة كالقرامطة كالباطنية  بالتأكيؿ، كا 

  .(ْٔ)اعيمية كالنصيرية مف باب التأكيؿكاإلسم
النحراؼ باأللفاظ كالتغيير فييا كالخركج بيا عف دالالتيا كالتأكيؿ الفاسد ىك ا

كالتحقيؽ في  -كؿ الحذر -الظاىرة، كسياقاتيا الكاضحة، لذا البد مف الحذر
األدلة التي تكجب ىذا التأكيؿ، حتى ال يقع في المحظكر، فييحؿ ما ىك حراـ، 
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فيو دكف أك يحـر ما ىك حبلؿ، بؿ إف مف يقع في ذلؾ ليك اشد حرمة ممف يقع 
 تأكيؿ؛ ألنو قد يستند إلى أدلة. 

كأكثر ما يقع ىذا النكع في دالئؿ التكحيد، كآيات األسماء كالصفات، مف 
أىؿ األىكاء كالبدع، فمما لـ يتمكنكا مف التحريؼ المفظي لمقرآف، فإنيـ يمجأكف 
إلى ذلؾ التحريؼ المعنكم، قاؿ اإلماـ الشنقيطي)رحمو اهلل(:" كمف ىذا النكع 

ؼ آيات الصفات عف ظكاىرىا إلي محتمبلت ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، صر 
 كقكليـ:) استكل( بمعنى )استكلى(، كىذا ال يدخؿ في اسـ التأكيؿ؛ ألنو ال 

نما يسمى في اصطبلح أىؿ األصكؿ لعبنا؛ ألنو تبلعب  يدؿ عميو البتة، كا 
 يجكز؛ ألنو مف غير دليؿ كال مستند، فيذا النكع ال -جؿ كعبل -بكتاب اهلل

 .(ٓٔ)تيجـ عمى كبلـ رب العالميف"
كىـ في ذلؾ ال يخضعكف لقكاعد كال ضكابط ثابتة تعصميـ مف ىذا 
االنزالؽ، كلكنيـ يحكمكف آرائيـ كعقكليـ) التي تختمؼ مف شخص آلخر( حتى 
يحرفكا معاني القرآف بما يخدـ مذىبيـ كعقيدتيـ، فيـ مضطربكف شاككف 

اإلسبلـ ابف تيمية:" كليذا لـ يكف ليـ قانكف قكيـ،  مترددكف، كلذلؾ قاؿ شيخ
كصراط مستقيـ في النصكص، لـ يكجد أحد منيـ يمكنو التفرقة بيف النصكص 
التي تحتاج إلى تأكيؿ، كالتي ال تحتاج إليو، إال بما يرجع إلى نفس المتأكؿ 

 .(ٔٔ)المستمع لمخطاب، ال بما يرجع إلى نفس المتكمـ بالخطاب "
يـ كآرائيـ ىي مف قبيؿ المحكـ الكاضح البيف بنفسو الذم ال يحتمؿ فكأف أقكال

إال كجينا كاحدنا لمترجيح، بينما نصكص الكتاب كالسنة ىي مف قبيؿ المتشابو 
 المرجكح الذم يحتمؿ أكجينا لمترجيح.
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 خن حن ُّ   كقد ذكرىـ القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع نحك قكلو تعالى:

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 َّ ... ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

فَّ  " (ٕٔ)  ييًميميكفى  ًمٍنييـٍ  فىًريقنا كىا 

ـى  ٍعنىاهي، عىفٍ  الكىبلى ليكنىوي  مى يىتىأىكَّ مىى كى ًقيقىًتوً  غىٍيرً  عى فيكفى ) حى رِّ ـى  ييحى ييًريديكفى ( الكىًم ٍيرى  ًبوً  كى  غى
ا كىىيـٍ  ًبًو، المىٍقصيكدً  ، قىٍصدو  عىفٍ  ذىًلؾى  يىٍفعىميكفى  إنَّمى مىى اٍفًترىاءن  ًمٍنييـٍ  ًفي كىرىٍغبىةن  اهلًل، عى

  (ٖٔ)".كسمـ عميو اهلل صمى النًَّبيِّ  ًإٍيذىاءً 
كذلؾ مثؿ تأكيميـ لمفظ ) ًحطة( بػػػػ ) حنطة(، كلفظ ) راعننا( عمى أنيا مف 

 الرعكنة، كذلؾ لمتقميؿ مف شأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
  الفاسد: التأويل جناية عن السمف براءة

المعمكـ لنا أف السمؼ الصالح ىـ أكثر الناس عممنا كبصيرة؛ ألنيـ  مف   
شاىدكا التنزيؿ، كعاصركا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككقفكا عمى األسباب 
ف كانكا ييقركف القكؿ بالتأكيؿ، إال أنيـ لـ يمجأكا إليو إال عند  كالمسببات، كىـ كا 

الفاسد المبني عمى الرأم كاليكل، الضركرة، ككذلؾ فإنيـ لـ يتجرأكا عمى التأكيؿ 
كالمخالؼ ألصؿ الشريعة كمقاصدىا، كخاصة في مجاؿ العقيدة كاألسماء 
كالصفات، فيي لدييـ ثكابت، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية:" إف جميع ما في 
القرآف مف آيات الصفات، فميس عف الصحابة) رضكاف اهلل عمييـ( اختبلؼ في 

ير المنقكلة عف الصحابة، كما رككه مف الحديث، تأكيميا، كقد طالعت التفاس
ككقفت عمى ذلؾ )ما شاء اهلل تعالى( مف الكتب الكبار كالصغار أكثر مف مائة 

عف أحد مف الصحابة أنو تأكؿ شيئنا مف  -إلي ساعتي ىذه -تفسير فمـ أجد
آيات الصفات، أك أحاديث الصفات بخبلؼ المفيكـ المعركؼ، بؿ ثبت عنيـ 
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لؾ كتثبيتو، كبياف أف ذلؾ مف صفات اهلل ما يخالؼ كبلـ المتأكليف مف تقرير ذ
 .(ٗٔ)ما ال يحصيو إال اهلل"

كأما الجيمية المعطمة لمصفات، فيـ يتأكلكف تمؾ الصفات، فيـ لبعدىـ عف 
التشبيو يقعكف في التعطيؿ، فقد كرد عف كثير مف السمؼ القكؿ بتكفيرىـ؛ ألنيـ 

ابف تيمية) رحمو اهلل(:" المشيكر مف مذىب ينفكف صفات اهلل تعالى، قاؿ 
 -كىـ المعطمة لصفات الرحمف -اإلماـ أحمد كعامة أىؿ السنة تكفير الجيمية

فإف قكليـ صريح في مناقضة ما جاءت بو الرسؿ مف الكتاب، كحقيقة قكليـ 
جحكد الصانع، كليذا قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ: إنا لنحكي كبلـ الييكد 

تطيع أف نحكي كبلـ الجيمية، كقاؿ غير كاحد مف األئمة أنيـ كالنصارل كال نس
أكفر مف الييكد كالنصارل، كليذا كفر مف يقكؿ إف القرآف مخمكؽ، كأف اهلل ال 
ييرل في اآلخرة، كأف اهلل ليس عمى العرش، كأف اهلل ليس لو عمـ كال قدرة كال 

  (َٕ)رحمة كال غضب كنحك ذلؾ مف صفاتو".
الكفر، قاؿ القرطبي )رحمو اهلل(: عف سيؿ بف عبد  كالحكـ في ىؤالء ىك    

اهلل التسترم )رحمو اهلل( حينما سئؿ عف الصبلة خمؼ المعتزلة كالنكاح منيـ 
فقاؿ: ال كال كرامة، ىـ كفار، كيؼ يؤمف مف يقكؿ: القرآف مخمكؽ، كال جنة 

خؿ مخمكقة كال نار مخمكقة، كال هلل صراط كال شفاعة، كال أحد مف المؤمنيف يد
النار كال يخرج منيا مف مذنبي أمة محمد، كال عذاب في القبر، كال منكر كال 

 يركف كال مخمكؽ، اهلل عمـ كأف زيادة، كال اآلخرة في لربنا رؤية كالنكير، 
  .(ُٕ)مف يؤمف بيذا " كيكفركف جمعة، كال السمطاف،
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إف اختمفكا في مسائؿ األحكاـ الفقيية، إال أنيـ  -أم السمؼ الصالح -كىـ 
لـ يختمفكا في مسائؿ العقيدة، كقد تنازع الصحابة في كثير مف مسائؿ األحكاـ، 

لـ يتنازعكا في  -بحمد اهلل -كىـ سادات المؤمنيف كأكمؿ األمة إيماننا، كلكف
اؿ، بؿ كميـ عمى إثبات ما مسألة كاحدة مف مسائؿ األسماء كالصفات كاألفع

، كلـ  نطؽ الكتاب كالسنة كممة كاحدة مف أكليـ إلى آخرىـ لـ يسمكىا تأكيبلن
، كال ضربكا ليا  ، كلـ يبدكا لشيء منيا إبطاالن يحرفكىا عف مكاضعيا تبديبلن
أمثاالن، كلـ يقؿ أحد منيـ يجب صرفيا عف حقائقيا، كحمميا عمى مجازىا، بؿ 

سميـ، كقابمكىا باإليماف كالتعظيـ، كجعمكا األمر فييا كميا أمرنا تمقكىا بالقبكؿ كالت
األىكاء كالبدع حيث  كاحدنا كأجركىا عمى سنف كاحدة، كلـ يفعمكا كما فعؿ أىؿ

حتى ، (ِٕ)جعمكىا عضيف، كأقركا ببعضيا، كأنكركا بعضيا مف غير فرؽ مبيف"
أما المعنى  ف بمعنى التفسير،اأكيؿ الذم عيرؼ عف السمؼ ىك ما كف التأ

الثاني الذم ىك صرؼ المفظ عف المعنى الراجح إلى المعنى المرجكح فقد ظير 
أما لفظ التأكيؿ  "رحمو اهلل: تيميةمميف، يقكؿ ابف فيما بعد بظيكر الفرؽ كالمتك

إذا أريد بو صرؼ المفظ عف ظاىره إلى ما يخالؼ ذلؾ لدليؿ يقترف بو، فمـ يكف 
كتاب اهلل عز  ذا، كال ىك معنى التأكيؿ فيالسمؼ يريدكف بمفظ التأكيؿ ى

 .(ّٕ)كجؿ"
كقد أجمع السمؼ عمى إثبات الصفات هلل تعالى عمى حقيقتيا، دكف الحاجة إلى 

 ىهمه جه ين ُّ بما ينفي التشبيو مصداقنا لقكلو تعالى:  تأكيميا، كلكف

 . (ْٕ)َّحي جييه
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ق(: " أىؿ السنة مجمعكف عمى اإلقرار ّْٔيقكؿ الحافظ ابف عبد البر)ت
بالصفات الكاردة كميا في القرآف كالسنة، كاإليماف بيا، كحمميا عمى الحقيقة ال 

ذلؾ، كال يحدكف فيو صفة محصكرة، مف  عمى المجاز، إال أنيـ ال يكيفكف شيئنا
كأما أىؿ البدع كالجيمية كالمعتزلة كالخكارج فكميـ ينكرىا، كال يحمؿ شيئنا منيا 

ا مشبو، كالحؽ فيما قالو القائمكف بما نطؽ عمى الحقيقة، كيزعمكف أف مف أقر بي
 .(ٕٓ)، كىـ أئمة الجماعة، كالحمد هلل"بو كتاب اهلل كسنة رسكلو

فيـ يثبتكف كجكد الصفة، ال يثبتكف تحديدىا كال كيفيتيا، كاإليماف بيا دكف 
 السؤاؿ عف كيفيتيا. 

كالمقصكد بذلؾ إف أخطأ متأكؿ في التأكيؿ، فميس إنساف  العذر بالتأويل:
 معصكـ مف الخطأ، فيؿ يأثـ عمى ذلؾ، أـ يمتمس لو العذر؟ 

  هناك ثالث حالت لذلك:
كذلؾ بأنو قد يتحرل الدليؿ الصحيح، ككاف تأكيمو غير  الحالة األولى:

نفسو ممف مخالؼ لقكاعد العربية كال ألصكؿ الشريعة اإلسبلمية، ككاف المتأكؿ 
اجتمعت فيو صفات المتأكؿ، كلكف كاف تأكيمو بعيدنا، ففي ىذه الحالة يككف 
ف كاف تأكيمو  ممف ييعذر بجيالتو، كال يدخؿ بالطبع في تمؾ الفرؽ الضالة، كا 

 مردكدنا. 
كذلؾ بأف يستند المتأكؿ إلى دليؿ، كلكنو غير صحيح، بؿ  الحالة الثانية:

ينقدح بشبية، أك كاف تأكيمو مخالفنا لقكاعد المغة، أك كاف التأكيؿ صادرنا ممف 
ليس أىبلن لو مف الجياؿ بأحكاـ الشريعة، فحينئذ ال يككف معذكرنا في تأكيمو، بؿ 
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عمى خكض ىذا  يككف تأكيمو مردكدنا، كيدخؿ في أىؿ البدع؛ كذلؾ لتجرأه
 المجاؿ دكف أف يتسمح بأدكاتو. 

كيككف مف المتأكليف قكـ ال يعذركف كال أجر ليـ؛ فيـ  الحالة الثالثة:
نما يتحكمكف  يعتمدكف عمى اليكل، ليس لدييـ شبية في إرادة ىذا التأكيؿ، كا 
إلى اليكل كالمصالح الشخصية، كفي الحديث عف عمي ) رضي اهلل عنو( قاؿ: 

يقكؿ:" سيخرج قكـ في آخر الزماف  -صمى اهلل عميو كسمـ-اهللسمعت رسكؿ 
أحداث األسناف، سفياء األحبلـ يقكلكف مف قكؿ خير البرية ال يجاكز إيمانيـ 
حناجرىـ، يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية، فأينما لقيتمكىـ 

فاقتمكىـ، فإف في قتميـ أجرنا لمف قتميـ يكـ القيامة"
(ٕٔ). 

ما قاؿ اإلماـ ابف القيـ)رحمو اهلل(: " فإف ىؤالء منيـ مف يككف تأكيمو كذلؾ ك
لنكع ىكل مف غير شبية، بؿ قد يككف عمى بصيرة مف الحؽ، كمنيـ مف يككف 
تأكيمو لنكع شبية عرضت لو أخفت عميو طريؽ الحؽ، كمنيـ مف يجتمع لو 

 .(ٕٕ)األمراف: اليكل في القصد، كالشبية في العمـ"
********************************** 

 نماذج من التأويالت الفاسدة وخطرها عمى اإلفتاءالمطمب الثالث: 
رأينا مف قبؿ خطر التأكيؿ الفاسد، ككيؼ أنو انحراؼ كتغيير لمعاني القرآف 
الكريـ، كىك أصؿ خراب الديف كالدنيا، كليس ذلؾ فقط في اآلراء العقيدية، كلكنو 
كذلؾ في األحكاـ الشرعية، كانتقاؿ األحكاـ الشرعية إلى عكاـ الناس يككف عف 

   الفتكل، كدكر الميفتي. طريؽ الفتاكل الشرعية، كليذا ندرؾ أىمية 
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ال شؾ أف الفتكل ىي الطريقة التي يصؿ بيا الحكـ الشرعي إلي عامة الناس، 
كلذلؾ كما سبؽ فإف خطره عظيـ؛ إذ ال يككف الشخص مسئكالن عف نفسو فقط 
نما عف عمكـ الناس، كلذلؾ فإف احتاج المفتي في فتكاه إلى التأكيؿ، فإنو يجب  كا 

ال لك كاف فاسدنا، لكاف  أف يتحقؽ كأف يتدقؽ مف صحة دليمو الذم يستند إليو، كا 
 اإلفتاء باطبلن كتحقؽ ما كنا نخشاه مف ضياع الديف كالدنيا. 

كأكؿ مف خمؽ ىذا الداء األعظـ ىـ الخكارج، ثـ المعتزلة، كغيرىـ مف الفرؽ 
الضالة التي تؤكؿ لمذىبيا كتنتصر لو بشتى الطرؽ، كلذلؾ فإف تأكيبلتيـ 

يدة عف العقؿ كالمنطؽ مما أدت بيـ إلي تحريؼ النصكص كالمركؽ سطحية بع
 .(ٖٕ)عف الديف

 ومن النماذج عمى تمك التأويالت الفاسدة في مجال المسائل الفقهية ما يمي: 
التي تخالؼ العقؿ كالمنطؽ تأكيميـ في حكـ  السطحية من تأويالت الخوارج( 1

:" لك قاؿ أف إلى النصكص بظاىر تمسكو أدَّاه مىف الخكارج مفأكؿ ماؿ اليتيـ، ف

 رث يت ىت ُّ  أف رجبلن أكؿ مف ماؿ اليتيـ كجبت لو النار لقكلو تعالى:

 َّ لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

 لـ-تعالى–، بينما لك قتؿ اليتيـ أك بقر بطنو لـ تجب لو النار؛ ألف اهلل (ٕٗ)
 يرل الخكارج، مف الميمكنية زعيـ العجردل ميمكف ىك كىذا ينص عمى ذلؾ".

 ":فيقكؿ ذلؾ عمى كيستدؿ كاألخكات اإلخكة أكالد كبناتاألكالد  بنات نكاح جكاز
 كاألخكات، كالبنات، األيميات، بالنسب النساء تحريـ فى تعالى اهلل ذكر إنما

 بنات كال البنات بنات يذكر كلـ األيخت، كبنات األخ، كبنات كالخاالت، كالعمَّات،
 رجبلن مف أف كييركل ".األخكات أكالد بنات كال اإلخكة، أكالد بنات كال البنيف،
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: ليا قاؿ مذىبو عمى جارية لو ككانت مذىبو، أىؿ مف جماعة أضاؼ اإلباضية
 مؤمنة جارية تبيع: لو فقيؿ األعراب، مف ليبيعيا فحمؼ فأبطأت، ،شيئنا قىدِّمى

(َٖ) َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي ُّ  :فقاؿ كفار، قكـ مف
.
 (ُٖ) 

لغيبلف بف سممة لما أسمـ عمى  -اهلل عميو كسمـ صمى -( تأكيميـ لقكؿ النبيِ
، فأكلكه عمى معنى أف اإلمساؾ (ِٖ)عشر نسكة:" أمسؾ أربعنا كفارؽ سائرىف"

نما كاف بعيدنا ألنو لـ ينقؿ عنو كال عف غيره تجديد  ابتداء نكاح أربع منيف، كا 
رؼ نكاح مع كثرة إسبلـ الكفار المتزكجيف كككف الرجؿ حديث عيد بإسبلـ ال يع

 .(ّٖ)ىذا المعنى الشرعي، فبل يمكف مخاطبتو بو"
اما قالو بعض الحنفية جمعنا بيف الحديثيف المشيكريف: "( 3 تٍ  اٍمرىأىةو  أىيُّمى  نيًكحى
ًليِّيىا ًإذىفً  ًبغىٍيرً  يىا كى لىيىا -مىرَّتىٍيفً - بىاًطؿه  فىًنكىاحي ا كى ا أىٍعطىاىىا مى ابى  ًبمى ، (ْٖ) "ًمٍنيىا أىصى

ـي كحديث: " األيِّ
ذنييا نفًسيا، في تيستأمىر كالًبٍكري  كًلييا، ًمف بنفًسيا أحؽُّ   (ٖٓ)  كا 

ماتييا ، فقد قالكا: إف المراد بالمرأة في الحديث األكؿ األمة، بينما في (ٖٔ) "صي
الحديث الثاني ىي الحرة، كىذا يفيد بأف نكاح المرأة نفسيا )التي ىي أمة( باطؿ 

 بخبلؼ نكاح الحرة البالغة العاقمة نفسيا.  
 كىذا الجمع كالتأكيؿ باطؿ لما يأتي:   

كليس فى كبلـ العرب إرادة النادر الشاذ  ،إف العمكـ فى الحديث قكل :أوًل 
 كؿ يشمؿ عاما كاف أطمؽ إذا المرأة فمفظ، ظير منو قصد العمكـ مبالمفظ الذ

ا مف أدكات أيضن  يكى، مف كممات الشرط، كقد أكدت بما مكممة أ ، ثـ إفامرأة
  .الشرط
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يترتب عمى تأكيؿ المرأة بأف المراد بيا األمة كقكع التعارض بيف صدر  ا:ثانيً  
صريح فى أحقيتيا لممير  " فإف دخؿ بيا:" الحديث كعجزه، فإف عجز الحديث

 .(ٕٖ)حينئذ، كمعمكـ أف األمة ال تستحؽ المير ليا فميرىا لسيدىا
إذف  نفيـ مف ذلؾ أف كقكع الشرط الذم ىك نكاح أم امرأة كلكف الحرة بدكف   

كلييا يترتب عميو الحكـ بالبطبلف، كمما يدؿ عمى أنيا الحرة استحقاقيا المير 
في حاؿ الدخكؿ بيا، أما األمة فبل تستحؽ المير، كقد فصمت كتب الحديث ما 

 إف كانت بكرنا أـ ثيب. 
( تأكيؿ إلزاـ تبييت النية مف الميؿ في الصياـ عمى صياـ القضاء كالنذر، ْ

ا، بخبلؼ دكف شير رمضاف؛ ك  الفرؽ أف زمف رمضاف متعيف لصيامو فرضن
تىٍأًكيًؿ القضاء كالنذر، كقاؿ بعض الناس: إف ىذا التأكيؿ في البعد كالندارة  كى

ذىًلؾى أًلىفَّ قىٍكلىوي:  مىى اٍلميكىاتىبىًة، كى ًليٍّ عى ًديًث النِّكىاًح ًبغىٍيًر كى ـى »حى ًصيغىةي « الى ًصيىا
ؿي اٍلكى  ، فىيىتىنىاكى كىافى قىًريبنا، عيميكـو ، كى ازى اًجبى كىالتَّطىكُّعى، فىًإذىا خىصَّ ًمٍنيىا التَّطىكُّعى ًبدىًليؿو جى

يىاـً  افىًة ًإلىى أىٍصنىاًؼ الصِّ ضى مىى  ،ًلًقمًَّة التَّطىكًُّع ًباإلًٍ رى ىىذىا اٍلعيميكـي عى ا ًإذىا قىصى أىمَّ
ٍكـي  صى ذىًلؾى أًلىفَّ النٍَّفؿى يىٍخريجي ًمفى اٍلعيميكـً ًباتِّفىاؽو، كى ا نىاًدرنا، كى اًء كىالنٍَّذًر، كىافى بىًعيدن اٍلقىضى

ـٍ يى  ، فىمى ٍصـً ميتىعىيِّفه ٍتبىةن ًعٍندى اٍلخى يىاـً ري افى الًَّذم ىيكى أىٍعمىى الصِّ اءي، رىمىضى ٍبؽى ًإالَّ اٍلقىضى
، فىييكى ًلذىًلؾى نىاًدره  ةو اًرضى ٍكـي اٍلكىفَّارىاًت، كىًىيى كىاًجبىةه ًبأىٍسبىابو عى صى ، كى  .(ٖٖ)بعيد كىالنٍَّذري

 َّ خئحئ  جئ يي ُّ  تأكيؿ قكلو تعالى:( 5

عمى الميدَّ، أم أنو  (ٖٗ)

ا؛ فدفع حاجة الشخص الكاحد  يجكز إطعاـ مسكيف كاحد ستيف ميدنا في ستيف يكمن
ا تعادؿ دفع حاجة ستيف مسكيننا في يكـ كاحد.  في ستيف يكمن
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ككجو بعده عند الشافعية كالمالكية أنيـ جعمكا المعدكـ كىك طعاـ ستيف    
كىك إطعاـ الستيف )أم األشخاص مسكيننا )أم الطعاـ نفسو( مذككرنا، كالمكجكد 
 الستيف اجتماع في كبركتيـ الجماعةأنفسيـ( عدمنا، ثـ إنو بذلؾ افتقد فضؿ 

 .(َٗ)بخبلؼ الكاحد مستجابنا فييـ لعؿ لئلجابة، أقرب فيككف لممحسف، كدعاؤىـ
نما الشراب الذم شربكه ليس تأكيميـ ( 6 لمخمر بأنو عصير العنب النيء، كا 

ىك الخمر، بؿ لو اسـ آخر إما النبيذ أك غيره، كىؤالء استحمكا المحرمات بما 
ظنكه مف انتفاء االسـ، كلـ يمتفتكا إلى كجكد المعنى المحـر كثبكتو. ككذلؾ 

اء مطمقنا، كلمرجاؿ شبيتيـ في استحبلؿ الحرير كالمعازؼ، بأنو أبيح الحرير لمنس
في بعض األحكاؿ، فكذلؾ الغناء كالدؼ قد أيبيح في العرس كنحكه، كأيبيح منو 

داء كغيره، فظير ذـ الذيف ييخسؼ بيـ كيمسخكف في الحديث:   ًمفٍ  ًليىكيكنىفَّ  »الحي
ًريرى  (ُٗ)ًحرَّ الٍ  يىٍستىًحمُّكفى  أىٍقكىاـه  أيمًَّتي ٍمرى  كىاٍلحى ... كىاٍلخى    (ّٗ).(ِٗ)«كىاٍلمىعىاًزؼى

 َّجي يه ىه ُّ قكلو تعالى:  في التأكيؿ في المعب كمف

مو يفع ما ،(ْٗ)
 عمامة مف كاممة حمة لبس قد ،اا عادين رجبلن عامين  رأيت بقكليـ: " بعض العكاـ

 رجؿ: لو فقاؿ كاممة، بدلة أم ،(ٓٗ)ةبى صٍ نى  يسمكنو مما جميؿ كحزاـ صقيؿ كثكب
 تعالى: قاؿ كما نصبت، عممي مف فرغت لما لو: فقاؿ فبلف؟ يا ةبى صٍ النن  ىذه ما

ٍب( فىرىٍغتى  )فىًإذىا   فىاٍنصى
ا لي تعرؼ أال لزميمو: كيقكؿ يده، في ما لقمة يتكجع آخر سمعت كما  شخصن
 كذب كالنصب عميو؟ تنصب كلـ لو: فقمت منو، قرضة آخذ أم عميو، أنصب
 قاؿ: اهلل ألف بأس، فبل خالية كيده شيء، اإلنساف عند يكف لـ إذا فقاؿ: ،كحراـ
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ٍب(، فىرىٍغتى  )فىًإذىا  أصحاب أك لجيميـ، العامة عميو يتجرأ مما كأمثالو كىذا فىانصى
 .(ٔٗ)"لنحميـ األىكاء

مف تمؾ النماذج السابقة نرل كيؼ أف الخطأ في التأكيؿ الذم ىك متعمؽ 
بتفسير النصكص كبياف معانييا يؤدم إلى التغير في المعاني، مما يؤدم بدكره 
إلى الكذب عمى اهلل كرسكلو المنيي عنو، فإف كاف صاحبو معذكرنا كحاكؿ 

المؤكؿ مجتيد  فإ تو؛ إذآرائو كأدللتماس الدليؿ كلكنو لـ يكفؽ، فعميو أف يراجع إ
لعب كىكل، فيككف  فإنما ىكبل دليؿ، بصيب، كلكف إف كاف خطيء كقد يي قد يي 

حكمو كحكـ أىؿ الفرؽ الضالة، فعميو أف يبتعد عف ذلؾ كينجك بنفسو كدينو مف 
 الدخكؿ في شيعتيـ. 

، فما بالنا إذا انتقمت تمؾ التأكيبلت إلى عامة المسمميف عف طريؽ الفتاكل
غيرىا، فتككف الفتكل بيناءنا  عف الحكـ الخاص بتمؾ المسائؿ أكبأف ييستفتي كذلؾ 

، أم أنو لـ يقتصر األمر عمى عمى ىذا التأكيؿ، الذم ىك باألصؿ تأكيؿ فاسد
الخراب المبيف  أىؿ التخصص، كلكنو انتقؿ إلى المستفتي كغيره، فإف ذلؾ ليك

كالقنبمة المكقكتة التي تنفجر في ، فتككف الفتكل في ىذه الحالة في الدنيا كالديف
 انا اهلل مف ىذا الفساد(.) نجٌ  كجو المجتمع بدمار الديف كالقيـ

************************************** 
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  الخاتمة
ـي ال ى، المصطفى  عمى عبدهً  كأسمـ ، كأصميالصالحاتي  حمد هلل الذم بنعمتو تت

 ى، ثـ أما بعد...... كنبيو المجتبى 
تكصؿ إلى أنو ثمة عبلقة نأف  نامف خبلؿ تمؾ الدراسة المكجزة استطع فإنو

كثيقة بيف التأكيؿ كاإلفتاء؛ فكبلىما يسعى لتحقيؽ ىدؼ كاحد كىك خدمة النص 
يمو إلي المستفتيف عف طريؽ القرآني، كفيمو كالكقكؼ عمى تفسيره، ثـ تكص

اإلفتاء قد كذلؾ فإف ، ك مكذلؾ أف التأكيؿ ىك نكع مف االجتياد بالرأ ؛الفتاكل
 يعتمد عمى االجتياد فيما ليس فيو نص.

كلذلؾ فقد تعرضت في ىذا البحث لشركط المفتي لبياف عظـ ىذا الدكر، ثـ 
نما  تكرع السمؼ عف قياميـ بيذا الدكر، ليس ذلؾ كتماننا لمعمـ المنيي عنو، كا 

الفتكل، فإف لـ ألف كؿ كاحد منيـ يرل أف غيره أعمـ كأكفأ منو لمقياـ بكاجب 
 الشديد.  يكجد فإنيـ كانكا يفتكف مع حذرىـ

تأكيؿ الفاسد كخطكرة الكقكع فيو، ليتبيف لنا خطر الكقكع فيو ثـ عرضت لم 
عمى الفتكل، ثـ لنماذج مف تمؾ الػتأكيبلت الفاسدة المردكدة التي لك بينيت الفتاكل 

ك حبلؿ، كالنتقمت تمؾ عمييا لتغيرت األحكاـ بتحميؿ ما ىك حراـ أك تحريـ ما ى
ف عمى غير ما أراد الشارع الحكيـ، كتظير أىمية كخطر األحكاـ إلى المستفتي

اإلفتاء في تمؾ اآلكنة في ظؿ التقدـ المعرفي الكبير، ككسائؿ اإلعبلـ كغيرىا مف 
كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، حيث كجدنا الكثير ممف يتصدر لمقياـ بميمة 

ف لـ يكف م ؤىبلن ليا، لذلؾ كاف البد مف التكعية بخطر ىذا الدكر اإلفتاء حتى كا 
كااللتزاـ بالضكابط كالشركط الصحيحة التي كضعيا سمفنا الصالح كعمماؤنا 
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األجبلء حتى اليتحكمو اليكل كاألغراض الشخصية، كما ال تؤثر فيو األحكاؿ 
اهلل  السياسية أك الثقافية أك االجتماعية التي تمر بيا الببلد، فبل يككف شرع

عيرضةن لمتغيير مع الكاقع، بؿ يككف مجتيدنا كلكف بما ال يخالؼ نصكص الكتاب 
 كالسنة. 

 ه العظيـكلذلؾ البد مف التكعية بصفة دائمة كمستمرة بأىمية اإلفتاء كدكر 
، كالحقيقة أف حتى ال نقع فيما يسمى فكضى اإلفتاء اللتزاـ بضكابطو كشركطوكا

ا بعقد الندكات  دار اإلفتاء كالمراكز البحثية اإلسبلمية، كغيرىا يقكمكف دائمن
 لمتكعية بخطر اإلفتاء كشركط المفتي كغير ذلؾ مما يتعمؽ بيذا المكضكع.

ا لكجيو الكريـ، كأف أككف  ذا العمؿ متقببلن أف يككف ى -كأدعك اهلل -ىذا خالصن
، كما كاف مف تكفيؽ فمف فيوأىـ النقاط  قد ألممت ببعض مف -كجازتو عمى-

اهلل كحده ىك نعـ المكلى كنعـ النصير، ك ما كاف مف تقصير فمني كمف 
 الشيطاف. 
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 مش الهوا
                                                             

 .(ُُْ/ٕ، ) األندلسي ((ُ
 .(ُّٖص، ) أبك زىرة ((ِ
 (.ُْٖ/ُ ،ََُِ ) الطبرم، ((ّ
 (.ّٓ/ّ، ) اآلمدم ((ْ
كتدبره كىك جاىؿ بالسنة  (، ب: فيمف تأكؿ القرآفِّٖٔ، )قُّٕٖبد البر، ابف ع)  ((ٓ
،ِ/َُِْ.) 
 .]ّٓاألعراؼ: آية[  ((ٔ
 .(ُٔٗ/ِ، قَُِْ) البغكم ،  ((ٕ
 .(ِّ/ِ، ـُٗٗٗ) الشككاني،  ((ٖ
 .(ّٓ/ُ، ) اآلمدم ((ٗ
 .(َٖٓ/ُ ـ،ََِِ، ) ابف قدامة ((َُ
 .(ُّٖ، صـَُِّ) الدريني،  ((ُُ
 .]ٕآؿ عمراف: آية[  ((ُِ
 .[ٓ آية طو: ] ((ُّ
 .[ِٗ آية البقرة: ] ((ُْ
 (.ّٗ/ٓـ، ُْٗٗ) الزركشي،  ((ُٓ
  (.َِٖ/ُ، ـََِٓ) الحنفي،  ((ُٔ
 (.ّْٗص ـ،ََِٕ) الغرناطي،  ((ُٕ
 .]ّالمائدة: آية [ ((ُٖ
 .(، إسناده صحيحُٓ/ٕفي لزـك السنة، ٔب:  (،َْٔٔ)ـ، ََِٗأبك داككد ، ) ((ُٗ
 (.ُّ، صقَُْٖ) النككم،  ((َِ
 (.ُْ)المرجع نفسو، ص ((ُِ
 (.َُْ، صـُٕٔٗدعكة، أصكؿ ال) زيداف،  ((ِِ
 (.ُٗٔـ، صُٕٔٗ، ( ) زيداف(ِّ

 (.ّّْ/ ُ(، ب: التكقي عف الفتيا كالتثبت فييا، ََٖ) البييقي) ((ِْ
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 (. ِّْ/ُ(، ب: التكقي عف الفتيا كالتثبت فييا، ٖٕٗنفسو) ) المرجع ((ِٓ
 (.ُُِْ/ِ، ب: تدافع الفتكل كذـ مف سارع إلييا، (ُُِِ، )ـُْٗٗ)ابف عبد البر،  ((ِٔ
 (.َّٓ/ُ(، ب: التكقي عف الفتيا،ُِْ)،ـ ُّٖٗ، غكمالب ) ((ِٕ
 (.ُّٕ/ِ، قُُِْالبغدادم، ) ((ِٖ
 (.ُٕٗ/ُـ،ُٓٔٗ) اليحصبي،  ((ِٗ
 (.اسـ الطائي: ضعيؼ، كفيو أبك القْٕٓ/ُ(، ٕٔٔمعجـ ابف عساكر))  ((َّ
 (.ُِٖ، صـََِٔ، ابف الجكزم)  ((ُّ
 (.ِٕٕ/ِ، ـََِٔ، الزحيمي)  ((ِّ
 (.ْص، قَُّٖ) الحنبمي،  ((ّّ
 .(ُٗ، صـَُْٖ، النككم)  ((ّْ
ؿى  ((ّٓ : دىخى ، ثنا شىًريؾه أىنَّوي سىًمعى أىنىسى ٍبفى مىاًلؾو يىقيكؿي ٍعفىرو ، ثنا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي جى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي ثنا عى

ـى -رىجيؿه اٍلمىٍسًجدى كىرىسيكؿي اهلًل  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : يىا رىسيكؿى اهلًل،  -صى ميعىًة فىقىاؿى مىى اٍلًمٍنبىًر يىٍكـى اٍلجي عى
كفى ًإلىٍيًو أىًف =تىى السَّاعىةي؟ فىأىشىارى ًإلىٍيًو النَّاسي أىًف اٍسكيٍت، مى  ، كيؿُّ ذىًلؾى ييًشيري ثى مىرَّاتو فىسىأىلىوي ثىبلى

، مىاذىا أىٍعدىٍدتى لىيىا  ؾى ٍيحى ـى عىٍندى الثَّاًلثىًة: " كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ذى اٍسكيٍت، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى كىرى " ى
، البييقي في السنف الكبرل) ًديثى  .ُّّ/ّ(، ب: اإلشارة بالسككت دكف التكمـ، ّٕٖٓاٍلحى

ق(، ُِِْ/َُ/ّ)ي أمبله أ/ حمكد بف عقبلء الشعيب ((ّٔ
com-https://www.cia.gov/library/abbottabad ، :األربعاء يـك تمت مشاىدتو

 ـ.ِِ:َُ، الساعة:َُِٗ/ٗ/ُُالمكافؽ 
كرشة عمؿ تحت عنكاف: " نحك مؤشر عالمي لحالة الفتكل في العالـ "، بالقاىرة ) الشرؽ  ((ّٕ

ـ، تمت َُِٖأكتكبر ُٖق، َُْْصفر ٖ، الخميس:]ُْٗٔٓرقـ العدد ]  األكسط(،
 مساءنا. ُٕ:َٕالساعةـ، َُِٗ/ٗ/ُٔمشاىدتو يـك األحد المكافؽ 

 (.َٕ/ُ،) النككم ((ّٖ
 .(ُّْ، صـََُِ) عبد الكىاب،  ((ّٗ
 (.ّٗ/ِ ،ـُِٖٗ) السيناكني،  ((َْ
 (.ّٓ/ِـ، ََِٓ) السيكطي،  ((ُْ
 ِّ-ُٕ ص ،ـُٕٗٗ) لكح،  ((ِْ

https://www.cia.gov/library/abbottabad-com
https://www.cia.gov/library/abbottabad-com
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 .]ُُُاألنعاـ:آية [ ((ّْ

 .]ّٔة :آينحؿال [( 2)
 (.ُِٕٖ/ْب: النار يدخميا الجباركف،  -ُّ(، ِْٖٔمسمـ) ) ((ْٓ
 .(.77/6996 م،7991 الطيبي،) ((46
 .]ٕٓص: آية [ ((ْٕ
 (َِِ، صـََِٓ) الحنفي،  ((ْٖ
    .]ُٖٓاألنعاـ: آية [ ((ْٗ
 (.ّٔٗ/ُ، قَُْٖ) الجكزية،  ((َٓ
 (.ُٖٗ /ُ، ) المرجع نفسو ((ُٓ
 (.َّالخثعمي، ص)  ((ِٓ
 (.ُّْص ق،ُّْٗ التميمي،)  ((ّٓ
 (.ُِّٓ/ّ، ـََُِ، عكاجي) ((ْٓ
 .]ُٖاألنعاـ: آية [ ((ٓٓ
 (.ََِق، صَُْٖ،  ) الجكزية ((ٔٓ
 (.ّْص ـ،ََِِ العثيميف،)  ((ٕٓ
 .نسبة غير مف ٓٔ/ ّ (،ُُّٖ)األدب مجاني فيالبيت  ((ٖٓ
، إسناده ّْٖ/ٗ(، ب: ذكر بطبلف النكاح الذم نيكح بغير كلي،َْْٕ)ابف حباف، ) ((ٗٓ

 حسف(.
 (.ُٓ/ْالشيف، ؾ: النكاح، )  ((َٔ
 [ٕٔ آية البقرة: ] ((ُٔ
 (.ُٕ/ِ) الذىبي، ((ِٔ
 (.ُٕٖ/ٔق، ُِّْ) الجكزية،  ((ّٔ
 .ُٖٖ/ٔ، المرجع نفسو ((ْٔ
 (.ّٓ، صـُْٖٗ، الشنقيطي)  ((ٓٔ
 (.َِْ/ٓ، ـُُٗٗ، ابف تيمية)  ((ٔٔ
 .]ْٔالنساء: آية [ ((ٕٔ
 (.ّٗٓص ـ،َُٗٗ حكمد،)  ((ٖٔ
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 (.ّْٗ/ٔ، ـُٓٗٗ، ابف تيمية)  ((ٗٔ
 (.ْٖٓ/ُِالمرجع نفسو ، )  ((َٕ
 (.ُُْ/ٕ، ـُْٔٗ، القرطبي)  ((ُٕ
 .ُٗ/ِ، قُِّْالجكزية،  ((ِٕ
 (.َّّ/ُ، قَُْْ، ابف تيمية)  ((ّٕ
 .]ُُالشكرل: آية [ ((ْٕ
 (.ُْٓ/ٕ ق،ُّٕٖ بف عبد البر،) ا ((ٕٓ
ديف بعد إقامة الحجة عمييـ، ، ب: قتؿ الخكارج كالممح (َّٗٔ)ق، ُِِْ، البخارم)  ((ٕٔ
ٗ/ُٔ.) 

 (.ِٕٓ/ِ، قُِّْ) الجكزية،  ((ٕٕ
 .(َِٖ/ُـ، ََِٓالحنفي،  ) ((ٖٕ
 .]َُالنساء: آية [ ((ٕٗ
 .]ِٕٓالبقرة: آية [  ((َٖ
 (.َِّ/ِالذىبي،)  ((ُٖ
، قاؿ الشيخ األلباني: حديث ٓٔٗ/ٗ(، ب: نكاح الكفار،ُْٕٓ) ،ابف حباف  ) ((ِٖ

 . (صحيح
 (.ِْْ، صـََِٕ، المحسي)  ((ّٖ
، كحسنو ّْٖ/ٗ(، ب: ذكر بطبلف النكاح الذم نكح بغير كلي،َْْٕ) ،ابف حباف)  ((ْٖ

 .(الترمذم كصححو الحاكـ عمى شرط الشيخيف
األيـ مف النساء، التي ال زكج ليا، بكرنا كانت أك ثيبنا، كمف الرجاؿ الذم ال امرأة لو،  ((ٖٓ

)لساف العرب، ابف منظكر، فصؿ األلؼ، مع الياء كالميـ،  كتجمع عمى أيايـ، كأيامي.
ُِ/ّٗ.) 
 .(، الحديث إسناده صحيحّْٖ/ّ(، ب: في الثيب،َِٖٗ) ،أبك داككد ) ((ٖٔ
 (.ُِْ/ِ ـ،ُُٗٗ الشافعي،) ((ٕٖ
 (.ٕٕٓ/ُ، ـُٕٖٗ، الصرصرم)  ((ٖٖ
 .]ْالمجادلة: آية [ ((ٖٗ
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 (.َّ/ِ، ـُِٖٗي، السيناكن)  ((َٗ
ًحٌر: فرج المرأة، كيجمع عمى حٌرات.) تكممة المعاجـ العربية، رينيارت بيتر، ترجمة:  ((ُٗ

 (.َُْ/ّمحمد سميـ النعيمي، 
 (.َُٔ/ٕ(، ب: ما جاء فيمف يستحؿ الخمر،َٗٓٓق )ُِِْ) البخارم،  ((ِٗ
 (.ِٖٓ-َٖٓ/ِ ـ،ُِٗٗ لشاطبي،ا)  ((ّٗ
  [.ٕالشرح: آية ( ](ْٗ
(: أصؿ صحيح يدؿ  ((ٓٗ بى ٍعنىاهي أىفَّ  عمى إقامة الشيء كاستكائو، كمنو بمعنى العناء:)نىصى مى كى

. )معجـ مقاييس المغة، ابف فارس، مادة)نصب(،  تَّى ييٍعًييى ٍنسىافى الى يىزىاؿي ميٍنتىًصبنا حى  .ّْْ/ٓاإٍلً
 (.ُْٓصـ، َُُِ المنياكم،)  ((ٔٗ
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 والمراجع المصادر فهرس
، دار الببلغة نيج شرح عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد،، حديد أبي بفا -

 إحياء الكتب العربية.
، ـََِٔ ق،ُِْٕرج بف محمد، الف أبك الديف جماؿ ،ابف الجكزم،  -
 ، الدار األثرية.ِ، طالفتيا تعظيـ
، أدب ـََِِق، ُِِْابف الصبلح، عثماف بف عبد الرحمف تقي الديف،  -

 المدينة المنكرة، مكتبة العمكـ كالحكـ.، ّ، طالمفتي كالمستفتي
 التفسير دقائؽ، قَُْْ، الحميـ عبد العباس أبك الديف تقي، تيمية بفا -

 .القرآف عمكـ مؤسسة، دمشؽ، ِ، طتيمية ابف لتفسير الجامع
 درء، ـُُٗٗ ق،ُُُْ، الحميـ عبد العباس أبك الديف تقي، تيمية بفا -

 .سعكد بف محمد اإلماـ جامعة، ِ، طكالنقؿ العقؿ تعارض
 مجمكع، ـُٓٗٗق،ُُْٔ، الحميـ عبد العباس ابك الديف تقي، تيمية بفا -

 .فيد الممؾ مجمع الفتاكل،
 في لما التمييدق، ُّٕٖ، اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبكابف عبد البر،  -

 .اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة، المغرب، كاألسانيد المعاني مف المكطأ
 الناظر ركضة، ـََِِ ق،ُِّْ، الديف مكفؽ محمد أبك، قدامة بفا -
 .كالنشر لمطباعة الرياف مؤسسة، ّ، طالفقو أصكؿ في المناظر كجنة
، ـُٗٗٗ ق،َُِْ،الشافعي عمي بف الحسف بف الرحيـ عبد، اإلسنكم -
 العممية. الكتب دار ،لبناف بيركت، ،ُط ،الكصكؿ منياج شرح السكؿ نياية
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، األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ، الثعمبي سالـ بف عمي الحسف أبكاآلمدم،  -
 بيركت، المكتب اإلسبلمي.

، بف احمد بف عمي محمد أبك ،األندلسي - ، األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ حـز
 بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة.

 كاألىكاء الممؿ في الفصؿ، حـز بف احمد بف عمي محمد أبك ،األندلسي -
 . الخانجي مكتبة ،القاىرة، كالنحؿ
، البخارم صحيح ،قُِِْ ،اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف محمد، البخارم -
  ، دار طكؽ النجاة.  ُط

 الفقيو، قُُِْ، الخطيب ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبكالبغدادم،  -
 .الجكزم ابف دار ، السعكدية،ِط، كالمتفقو
 شرح ،ـُّٖٗ ق،َُّْ، الفراء بف مسعكد بف الحسيف محمد أبك، البغكم -
 .  اإلسبلمي المكتب بيركت، دمشؽ، ،ِط ،السنة
 تفسير في التنزيؿ ، معالـقَُِْ،الفراء بف حسيف بف محمد أبك، البغكم -
 .العربي التراث إحياء دار، بيركت، ُط ،القرآف
 ، السنفـََِّ ق،ُِْْ، بكر أبك عمي بف الحسيف بف أحمدالبييقي،  -

 .العممية الكتب دار ،، بيركت ّ، طالكبرل
، الترمذم سنف، ـُٕٓٗ ق،ُّٓٗ، سكرة بف عيسى بف محمد، الترمذم -
 .الحمبي بابي مصطفى مطبعة، مصر، ِط

 السنة أىؿ جكاب ،قُّْٗ الكىاب، عبد بف محمد سميماف أبك، التميمي -
 ، الرياض، دار العاصمة.ُط، كالزيدية الشيعة كبلـ نقض في
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، أحكاـ القرآفق، َُْٓالجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم،  -
 بيركت، دار إحياء التراث العربي.

 الصكاعؽ، قَُْٖ ،القيـ ابف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبكالجكزية،  -
 .، الرياض، دار العاصمةُط، كالمعطمة الجيمية عمى الرد في المرسمة
 ، إعبلـقُِّْ، القيـ ابف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبكالجكزية،  -

 السعكدية، دار ابف الجكزم.، ُ، طالعالميف رب عف المكقعيف
 العقيدة شرح، ـََِٓ ق،ُِْٔ، العز أبي بف محمد الديف صدر الحنفي، -

 .السبلـ دار، ُ، طالطحاكية
 الكقكع عف السميمة األلباب ذكم تنبيو، عامر بف مالؾ بف محمد الخثعمي، -
 ، الرياض، دار العاصمة.الكخيمة المبتدعة األلفاظ في
 اإلحساف، ـُٖٗٗق،َُْٖ، التميمي أحمد بف حباف بف محمدالدارمي،  -
 .الرسالة مؤسسة، بيركت، ُط، حباف ابف صحيح تقريب في
المناىج األصكلية في االجتياد بالرأم ـ، َُِّق،ُّْْالدريني، فتحي،  -

 ، مؤسسة الرسالة.ّ، طفي التشريع اإلسبلمي
 .كىبة مكتبة، ، القاىرةكالمفسركف التفسير الذىبي، محمد السيد حسيف، -
، الفقو أصكؿ في الكجيز، ـََِٔ ق،ُِْٕ، مصطفى محمد، الزحيمي -
 ، سكريا، دمشؽ، دار الخير.ِط

 في المحيط البحر، ـُْٗٗ ق،ُُْْ ، الديف بدر اهلل عبد أبكالزركشي،  -
 ، دار الكتبي.ُط، الفقو أصكؿ
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 إليضاح الجامع األصؿ، ـُِٖٗ، اهلل عبد بف عمر بف حسف السيناكني، -
 ، تكنس، مطبعة النيضة.ُط، الجكامع جمع سمؾ في المنظكمة الدرر
 المعركؼ) الجكامع جمع، ـََِٓ ق،ُِْٔ الديف، جبلؿ، السيكطي -

 .الشريؼ األزىر ،ِ(، طالكبير بالجامع
ق، ُُِْ، الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ الشاطبي، -

 ، السعكدية، دار ابف عفاف.ُط ،االعتصاــ، ُِٗٗ
 شرح عمى العطار حاشيةر، العطا محمكد بف محمد بف حسف، الشافعي -

 .العممية الكتب دار، الجكامع جمع عمى المحمي الجبلؿ
 منيج، ـُْٖٗ ق،َُْْ، المختار محمد بف األميف محمد، الشنقيطي -  

 .السمفية الدار، الككيت ،ْط، كالصفات األسماء آليات كدراسات
 الفحكؿ إرشادـ، ُٗٗٗق، ُُْٗالشككاني، محمد بف عمي بف عبد اهلل،  -
 ، دار الكتاب العربي.ُط، األصكؿ عمـ مف الحؽ تحقيؽ إلى
 جامع، ـََُِ ،قُِِْ، جرير بف يزيد بف جعفر بف محمد، الطبرم -   

 .ىجر دار، كالبحكث اإلسبلمية الدراسات مركز، ُ، طالقرآف تأكيؿ عف البياف
 شرح ،ـُٕٖٗ ق،َُْٕ، الصرصرم القكم عبد بف سميماف، الطكفي -

 .الرسالة مؤسسة، ُ، طالركضة مختصر
 اهلل أسماء، ـََِِق،ُِْْ، محمد بف صالح بف محمدالعثيميف،  -

 ، دار الشريعة.ُ، طمنيا السنو أىؿ كمكقؼ كصفاتو
، ُ،طالمستصفى، ـُّٗٗ ق،ُُّْ، محمد بف محمد حامد أبك، الغزالي -

 .العممية الكتب داربيركت، 
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، ـُْٔٗ ق،ُّْٖ فرج، بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبكالقرطبي،  -
 ، القاىرة، دار الكتب المصرية.ِط، القرآف ألحكاـ الجامع
، ـُْٗٗق،ُُْْ، البر عبد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك، القرطبي -
  .الجكزم ابف دار، السعكدية، ُ، طكفضمو العمـ بياف جامع
 إحياء دار ماجو، ابف سنف، يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ماجو ابف، القزكيني -
 .العربية الكتب
 إحياء دار، بيركت، مسمـ صحيح ،الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، القشيرم -
 . العربي التراث
نظـ  شرحـ، ََِٕق،ُِْٖالمحسي، فخر الديف بف الزبير بف عمي،  -
 ، الدار األثرية.ُ، طالكصكؿ إلي عمـ األصكؿ مرتقى
، ـَُُِ ق،ُِّْ، المطيؼ عبد بف محمكد المنذر أبك المنياكم، -

 المكتبة، القاىرة، ِ، طاألصكؿ عمـ مف األصكؿ مختصر شرح مف المعتصر
 .الشاممة
آداب المفتي ق، َُْٖالنككم، أبك زكرياء محي الديف بف شرؼ،  -

 ، دمشؽ، دار الفكر.ُ، طكالمستفتي
 عمى المستدرؾ ،ـَُٗٗق،ُُُْ، الحاكـ اهلل عبد أبك، النيسابكرم -

 .العممية الكتب دار،  بيركت، ُ، طالصحيحيف
 دراسة إلي المدخؿ، ـََُِ ق،ُِِْ، محمد جمعة عمىعبد الكىاب،  -

 .السبلـ دار، القاىرة، ِط، الفقيية المذاىب
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 إلى تنتسب معاصرة فرؽ ،ـََُِ ق،ُِِْ، عمي بف غالب، عكاجي -
 .   العصرية المكتبة ،جدة ،ْط، منيا اإلسبلـ مكقؼ كبياف اإلسبلـ
، المسالؾ كتقريب المدارؾ ترتيبـ، ُٓٔٗ، القاضي الفضؿ أبك، عياض -
 .فضالة مطبعة المغرب، ،ُط

، ُ، طالحديث شرح في الحديث المنيؿ، ـََِِ، شاىيف مكسىالشيف،  -
 .اإلسبلمي المدار دار
 ،" العالـ في الفتكل لحالة عالمي مؤشر نحك: " عنكاف تحت عمؿ كرشة -

ق، َُْْصفر ٖ، الخميس: ]ُْٗٔٓ[عدد رقـ  ،(األكسط الشرؽ)  بالقاىرة
 com-https://www.cia.gov/library/abbottabadـ، َُِٖأكتكبر ُٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cia.gov/library/abbottabad-com


                                             4243( وليو)ي 4ع، 35مح         (لغويات والثقافات المقارنةال )      كلية اآلداب خامعة الفيوم    مدلة 

 

 .صفاء عبد الرحيم عمر( د. الفتاوى المبنيت علي تأويالث فاسدة وأثرها علي الواقع المعاصر)

 

َٓ 

 

                                                                                                                                                  

Abstract 

The present study investigates a significant issue in today's 

context because it illustrates the judgments of Allah, namely 

Al-iftaa. Those who become muftis should meet 

qualifications agreed upon by scholars. In other words, not 

all people can meet these qualifications. The fatwa relies on 

interpretation. A question may raise "what are the 

consequences of a deviant or incorrect interpretation?". 

Simply, the fatwa is deviant and incorrect. The study is 

divided into sections and themes. It covers the abstention of 

Salaf from fatwa because they greatly avoided this issue in 

order not to tell lies about Almighty Allah. Then, it addresses 

the qualifications of the mufti. It also explores deviant 

interpretation in terms of types, danger, samples, and impact 

on fatwa. The author recommends tackling these issues that 

greatly affect reality, religion, and life. 

Keywords: Interpretation, Deviant, Al-iftaa, Mufti . 

 


