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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

مقدمة :
الحمد هلل رب العاللمن االالا و االما ل ااب ال عاث رممال لاعاللمن ناند ل
ا اب آله اصح ه ام ت عهم بإمملن إلب يثل الدي ابعد .
مكم الشرع في ااقع ملل أا لزلل طارأ
فإن الفتثى اهب اإل ن االكشف
أا أماار ممااتحد مماال أ يمااع أهاام الف ااه رتمااه أا تااتعنر بنل ااه نااثا تعاا ال ناالن بثقاال ع
الااانل أا اجتمل نااال أا تربثيااال أا فكريااال أا اقتالااال يل أا
أماااثال علصااال أا لمااال
ننلننل اأعنرتهل أعطرهل .
االفتثى امتحلن لاف نه الاعلمل أيضل فم رأى م النلس منكرا أا انتشكم أمارا
في الدي مهمل ظم ت ه أا هلن فانس له إأ نؤال أهم العام  .اإذا ام الجاثاب فاانس
له إأ العمام باه يل ال اأ يكفناه الماكث ا اإل كالر االماؤال  .بام قاد يحارل اها ا
امتحل ه  .ال ا رلن" فل العي المؤال " رمل أع ر الن ي . 
االف نه إ مل يمتح في الكشاف ا مكام الشارع اإظهالر امرمال الكتمالن أا
اقت الحلجل  .م را ما أن ياجام باجالل ما الر ياثل ال نلمال رمال تث اد
تتعنر ال نلن
الن ي . 
اقد يكثن في ال نلن فتنل في فمه اأهاه أا ملله  .اقد أ تشفع لاه مكل تاه الاث رالن
رأنل فاي العاام االادي  .ف اد ناج ام مال ا ا بثا ا اب المجارمن اأ اد امال ذا إأ
بم ب الفتثى .
ف ااد باارب أبااث جعفاار المنالااثر اإلماالل أباال مننفاال بللماانلط بااربل ااديدا اراال
الر ند أن ي تم اإلملل الشلفعي من قتم ن عل م العاثين الكا اإلمالل جاب بحفال ه
ثم ب ثو مجته  .اجاد جعفر ب نانملن اإلمالل مللكال ثمال ن ناثطل اقاد مادا فاي الح ام
بن يديه متب عاعثا رتفنه  .ابرب المعتالم اإلملل أممد ب من م بللمانلط متاب عاعات
يدا ام س م مل طثي ارل ت فتنل ام مل اث التهم اتحماها أذى أ فماهم جالو ل مال
امفظل لدينهل اقداا لهل أبد الدهر (. )1
ايمكا ال ااثل  :إن ملجال الناالس إلاي الفتااثى أ تكال تنفااع ا ماالجتهم إلاب مفاال
الدي أا النفس أا الملل أا النمم أا الع م ف اد تكاثن نا ن ام دمال يتثقاف انهال مفال
ه الضرارا أا الكانل ال مس فتتع مكم م دمل الثاجب .
 332اترتناب المادار ات رياب
( )1أبث مننفل اآراؤ في الع ندو اإلن منل لادرتثر نليل ه إبا
22
أباي زهارو
الممللع لا لبي نلض  232/1االشـلفعي الار اآراؤ اف هاه لاشان
اال دايل االنهليل أب الكثنر . 243 232/12
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فاإن عطثرتهال
اإذا رلن ه ا عطر الفتاثى ا ظانم ات هل فاي مفال الضارارا
ر لع ا ظنم ت هل فاي تفثيات اي ما ها الضارارا أ ظام .اها ا اتن الفتاثى إذا
بم صلم هل ثم غاثى  .فاام ياراع فنهال رباه ف ادل عاث نااطلن المنلنال  -ماث  -ااب
ناطلن ربه فتعفي رامل م ند ناطلن جل ر أا لم يكتف بللمكث متب زي له ظاماه
أا جهاه  .أا قد ينحر بللفتثى لهثى يت ع فنه ملأ أا منال ل أا اجلهل ا حث ذلاع ما
اينمااب أ ااه م اان ا ه أ ا هااثى فمااه فااللح ل م ال أماااه ه
امهااثا المهاكاال
االحاارال ماال مرمااه ف ا يفتاارل باماال ه الك ا ب اااب ه اهااث المح ا ر لااه ال ل اام   :اأ
ت ثلثا لمل تالف ألمنتكم الك ب ها ا ما ل اها ا مارال لتفتاراا ااب ه الكا ب إن الا ي
يفتران اب ه الك ب أ يفاحثن . 
اقد يهثن ال طب  -اأ يهثن  -أن لث رلن ذلع في علصال فماه إذ يكفناه أ اه أال
م تمعر بهم النلر اأن ياجم باجلل م لر اتندل أقتلباه فنادار بهال رمال يادار الحمالر
برماال  -ناالذا باالهلل  . -رماال تث ااد الن ااي  أالئااع المفتاان ظااللمي أ فمااهم  .لكا ال طااب
ام ظم أن يفتي العلمل ب أ فنتعا اثن باه ابفتاـثا ايعمااثن بهال يل ال اااقعال  .اهاـث
إ مل ي نح لهم محرمل أا يُاَ س اانهم فناه أا يُاؤه راهم مرامال اناحتل  .أا ي ارر لهام منكارا
لااثأ م كاارا انااعثا فااي تفنناار فماـكتثا ظناال ماانهم صااحل الفتااثى اصااد قل اهاال .
اجه منهم أن م أفتلهم قد عر معاثمل م الدي أا صل ل الل  .فش في فتاثا اهام
يجهاثن ا اذ اأ يظهار لهام ما مللاه أ اه إ مال يااـثذ بشا اذ فتاثا ما عاث بارر
يالن ه أا يرجث بهل مفنمل امطمعل بم النلس أا أراثا مرامل .
اه ا مكم عطثرو الفتثى اتعظنم ت هل إذا ا بهال المفتاب فلناتح أ اد تحا ير
ا اب ألنم تث د به ه تعللب ارناثله م ما بام اأبام بفتاثا ااب اام فكالن با لع
ابل بعظم ا تشلر فتثا ابكثرو م بم بم ه .
ن ل لفثايل غنر اب لهم  .فنمتح
اا ت لرا ل طثرو الفتثى الشلذو اب العلمل علصال اا تشالرهل ا ماثل اأبات
بهل في ه ا العالر ف د أالنتهل مزيد نليل في ه ا ال حث .
ناي
اا ت لهل اتن نهل لعظم تن الفتاثى ا ظام عطثرتهال إذا ا حرفات أا ا
بتمرهاال امصااثلنثن االف هاال أيماال نلياال فا يكاال رتاالب – افااي أصااثل الف ااه علصاال -
ي اث م التعرض لافتثى االمفتب االممتفتب  .اقد أفار رثنار ما العامال لهال أبثابال فاي
رت هم بم أفر لهل العدياد مانهم مالانفل علصال  .اصادراا أباثاب الفتاثى امالانفلتهم
ب نلن ظم تن الفتثى ا ظم عطثرو اأ حرا بهل م غنر أهاهال  .اما ذلاع افتتال
د الرمم المعرا بلب الال م دمل رتلباه " فتالاى اممال م ابا
اإلملل ثملن ب
الال  .ف لل رممه ه  :لمل ظم تن الفتثى في الدي اتمنم المفتثن منه ننلل المنل
اراال ثا قاارا ام اان أ تمااام بهاام اااب رثاارتهم أ اان اأنااتثا فنعا بهاام فااي إ الاالر ل
ل الفنل اتفل ت بتفل نهم أ ديل ذا العا  .ااب أن امرض أ ت ااث ما قال م بللحجال
إلب أاان اأ تهل  .رأيت أن أنات نر ه تعاللب اأناتعننه اأناتهديه اأناتثف ه اأت ارأ ما
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الحااثل اال ااثو إأ بااه فااي تااتلنف رتاالب فااي الفتااثى أ ا بللثقاات  .أفالااح فنااه إن اال ه
تعااللب ا ااراط المفتااي اأاصاالفه اأمكلمااه ا ا صاافل الممااتفتي اأمكلمااه ا ا
رنفنل الفتثى ااأنتفتل اآ ابهل  .جلمعل فنه مم فل س ألت طهل ما ع ليال الراايال اعفليال
الزاايل امهمل ت ر بهل أ ن أ نلن الف هل ايرفع م قدرهل م رثر مطللعلته ما
مضنض الضعفل  .م دمل في أاله بنالن
الفهمل ات ل ر إلب تحالناهل رم م ارتفع
اار مرت اال الفتااثى اعطرهاال االتن نااه اااب آفلتهاال ا ظاانم غررهاال لاانعام الم الاار ا
تاهل المتجلنار انهال أ اه ااب النالر يماجر النعار متعلطنهال المضانع ارطهل أ اه
لنفمه يضنع اي مر النت لصر نهل ال لصران ال ي إذا ا تز اثا ااب منالاب تادريس
ااعتامااثا ذراا ماا ت ااديم اتاارينس جاال ثا جل ااب المحتاارس ااث ااثا اااب الفتناال اث ااال
المفترس  .الاهم فعلفنل اا ف نل اأمانال منهال بللمحام المف اثط اأ تحانال منهال بللمحام
المفمثط ااجعم مل عل نه منهل ااب افا هادا انا ل اأصا بنننال ابان ربال إ اع
ه أ إله إأ أ ت مم نل ا عم الثرنم .
قلل اإلملل أممد ب ممدان في م دمل رتلبه  :لمل رالن المفتاب هاث الم ار بحكام ه
تعااللب لمعرفتااه بدلناااه هااث الم اار ا ه بحكمااه  .اقناام هااث المااتمك ما معرفاال أمكاالل
الثقل ع ر ل بللدلنم مع مفظه مرثر الف ه ظم أمر الفتثى اعطرهال اقام أهاهال اما
ي اال إثمهاال اعطرهاال اأقاادل انهاال الحم ااب االجهاالل اربااثا فنهاال بلل ناام اال االل
ااغتااراا بلإلمهاالل ااإلهماالل اارتفااثا بااز مهم أ هاام م ا العااد ب ا ااد الاانس معهاام
بتهانتهم عط أمد اامتجثا بلنتمرار مللهم في المد با ماد اغارهم فاي الاد نل رثارو
امماا االماا مل اقااال اإل كاالر االم ماال  .أم اات أن أباان صاافل المفتااي االممااتفتي
ااأنااتفتل االفتااثى ا ااراط امربعاال اماال يتعا ا ب ا لع م ا ااجااب امنااداب اماارال
الفتاثى أا يكاف نهال غنار أهاهال .اياتازل بهال رفؤهال ابعاهال
امكرا ام ل لننكف
ايعام ملل المل م االممئثل ايمنع منهل م أ ملصم له اأ محالاثل اهاث إلاب الحا
بعنااد الثصااثل اإ ماال أبااه الحمااد االنكااد االفضااثل ام ا أ يالاااح لافتااثى أ يالاااح
لا ضل .
ه ا ا اإن الشااكثى االضااجر م ا بعااض المفتاان قااديم متااب فااي الاار رثاار فنااه
المجتهدان فمل بللنل في ه ا العالر الف نار ف هال اار ال  .اأمال الفتاثى الشالذو فا كال
جد لهل ذررا في امالن اأمل اآلعري فحد اأ مرج اأ مثل اأ قثو إأ ه .
اقد ابعت ه ا ال حث في م حثن

:

 الم حث امال  :في الفتثى الشلذو اعطثرتهل .
 الم حث الثل ي  :في بعض تط ن ل الفتثى الشلذو .
اه أنتل التثفن االمدا . ...
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المبحث األول
في الفتـوى الشـاذة
تعريف الشذوذ :
الش اذ في الافل  :مالدر ا يشا ا اذا إذا ا فار ا غنار  .االشالذ  :المنفار
المااثل ا ا الانااث  :ا
ا غناار أا ال االرج ا الجمل اـل اما الناالس عا
الرجاام  :إذا ا فاار ا أصااحلبه  .ار ا ا راام ااي منفاار فهااث االذ  .اقاالل ااد العزيااز
في النلر "; بتن الشلذ م عللف بعد المثاف ل ي الل :
ال لرل في قثله م  ":م
()1
ال عنر ا د إذا تثمش بعدمل رلن أهانل .
الجمل ل بعد الدعثل فنهل  .ثم بن ذلع
ال لرج
قلل الفزالي  :الشلذ لرو
بتن م عم في اإلجملع أ ي م ع فه بعد اهث الش اذ  .أمل ال ل لم يدعم أصا فا
يممب لذا ( . )2امثاه قـثل اآلمدى  :الشلذ هث الم للف بعاد المثاف ال أ ما عاللف ق ام
المثاف ل ابمثاه قلل الشثرل ب أيضل (. )3
اقلل في ال حر  :اعتاف فاي الشا اذ امال هاث ف ف نام  :هاث قاثل الثاماد اتار
قثل امرثر اقلل أبث الحمن ب ال طلن  :هاث أن يرجاع الثاماد ا قثلاه فمتاب رجاع
نه نمي لذا رمل ي لل  :ال عنار ا اإلبام بعاد أن رالن فنهال  .فتمال قاثل امقام فا
معنب لتممنته لذا ; م ه لث رلن لذا لكلن قثل امرثر لذا (. )4

()1
()2
()3
()4

رشف امنرار . 77/3
الممتالفب . 147/1
اإلمكلل لآلمدل 292/1اإر ل الفحثل . 162/1
ال حر المحنط .429/6
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ا ر

بت ه ال ل لم يكثر قل اه أل لم يالدر م جمل ل .

الجمل ل بعد الدعثل فنهال اما عام
ال لرج
اقلل الفزالي :الشلذ لرو
في اإلجملع أ ي م ع فه بعد اهث الش اذ أمل ال ل لم يدعم أص فا يمامب الذا فاإن
اأثنان
قنم ف د قلل انه الم ل  :انكم بللمثا ام ظم فإن الشنطلن مع الثامد اهث
أبعد  .قانل أرا به الشلذ ال لرج اب اإلملل بم للفل امرثار ااب اجاه يثنار الفتنال اقثلاه
اأثنن أبعد أرا به الحث اب طاب الرفن في الطري اله ا قالل اناه الما ل
اهث
()1
االث ثل ررب .
الشذوذ في االصطالح :
ر اب مزل الشلذ بللمعنب العلل بت اه  :ال لطام ف الل  :لانس اي فاي الشاريعل
ه تعاللب ا ا رناثله م فهاث ما
لذا تعللب ه أن يازمنل الشثاذ بم رم مل جل
االح أ يكثن لذا اإ مل الشلذ ال لطم (. )2
ا ر اب ال نم الشلذ بللمعنب العلل أيضل بت اه  :مال عاللف الحا اإن رالن النالس
راهم انه إأ اامدا منهم فهم الشلذان اقد النلس راهم زم أممد با من ام إأ فارا
يماانرا فكاال ثا هاام الجمل اال ارل اات ال ضاالو مننئا االمفتااثن اال انفاال اأت ل ااه راهاام هاام
الشلذان ارلن اإلملل أممد امد هث الجمل ل (. )3
اقد ينماب الشا اذ إلاب ال ل ام باه أ إلاب ال اثل رمال ار أطفانش ناد ر ماه ا
الا طل ( . )4االطحلال في مشكم اآلثلر ( )5اأرثار مناه اآلمادل فاي اإلمكالل رمال ار
ب لع رثنر م الف هل اامصثلنن اهم إ مل يريدان المحم .
الذ فإ اه يانل اناه اأ يضارب
ا ند أهم الافل أن الفالنح إذا أرا بنلن عل
ذرر اهث يريد اأ يتتي بع لرو مع قرا الل اب قالاد التعمانم اهاث ي فاب النال ر
قلل الشلفعي  :الشلذ ينتحب بللنل انه اأ يرا اب ال الث بللالنفل العلمل (. )6
اقاالل الفزالااي  :لاانس ما را ل العاارب إرا و الناال ر الشاالذ بااللافل الا ل ظهاار منااه
قالد العمثل إأ ب رينل ت ترن بللافل (. )7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

الممتالفب . 124/1
اإلمكلل أب مزل . 544/2
إ ل المثقعن . 397/3
ر الننم ا فل العانم 157/12
مشكم اآلثلر لاطحلال . 123/1
ال رهلن في أصثل الف ه . 346/1
الممتالفب . 129/1
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تعريف الفتوى الشاذة :
َّر " الفتثى الشالذو " ب الثصاهل اإن تكاماثا ا اممكالل
لم أقف اب م
المتعا ل بهل  -م مناث مفهاثل الشالذ نادهم رمال نانتتي  . -لكا إذا جرينال ااب المعناب
الحكم  .أا اإلفتل بمعنل العالل اهاث  :اإلع الر ا مكام
العلل لافتثى اهي  :اإلع لر
الشلرع في أمر م اممثر بنل اب انت را ام لل اإت لع م تضنلتهل  .اإذا رفنال الشالذ
بمعنل العلل أيضل اهث  :ال لطم أا مل عللف الح  .أمك ال ثل  :باتن الفتاثى الشالذو هاي
 :الحكاام المالاال ل لاانل الكتاالب أا الماانل أا راالن لفظهماال أا ألتهماال أ يحتماااه تتاياام
المفتب أا رلن مكمه مالل ل لمل ام م الدي بللضارارو أا مالال ل لم لصاد الشارع
أا قثا د أا م ل ه ; اذلع من الحكم أ يكثن بلط مر ا ا إأ في ه الحلل  .فمل رالن
م الفتـثى به الالفل فهي الفتثى الشلذو .
ابلنت را مثابع انتعملل الف هل لافل " الشلذ " اصفل ل ثل أا رأى فإ ـهم ناد
اإلط أ ي الدان به المعنب ال ل ذرر  .أ تراطهم فاي المفتاب اراطل ي عاد معهال
أن ي ااع فااي فتااثى أا قااثل أا رأى ه ا ا اصاافه  .اإن أرا ا الااثا اااب أن ه ا ا ال ااثل
مر ا لمالل مته لنل الكتلب أا المنل أا م لصد الشلرع ام ل ه .
ا انااه فاالل ثل أا الاارأل أا الفتااثى الشاالذو بااللمعنب ال اال فااي إط ا الف هاال
اامصثلنن مل رلن اع في مثل أ لال الشارع جماال  .اأ يشاكم ااب ذلاع قاثل إمالل
الحرمن  :إن الفتثى في الدي بفنر ألال أا إمالرو عطات فااث اتف اثا اناه رال ثا مجمعان
اب ال طت ( . )1فه ا يفند م ر مه  :أن الفتثى الشلذو ظنر لا ثل ال طت ; م ه قثل فاي
الدي با لنام لكا مالاطاح الفتاثى الشالذو نادهم أعال ما الفتاثى فاي الادي بفنار
ألل ; م ه ندهم قثل بدألل  – .رمل ننت ن . -

( )1ال رهلن . 329/2
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إطالقات لفظ الشاذ عند العلماء :
ت تاف إط قل الشلذ  -في جمال  -ند العامل فاه مفهثل ند ال را االمفماري
االمحدثن رمل أن له مفهثمل ند الف هل اامصثلنن .
إطالقات الشاذ عند القراء :
نال َدَهَل عَاط
الشلذ فاي ا ه
صاط ال ارا َ هك ُ
اس هال ُمت َ َاثاتر ا هال ُمت َ َاثات َر نادهم ق َارا َ و َ
الا َحف مااع صا َّحل النَّ هاام فنهاال َا َمجنئ ُ َهاال اااب هالفَالاانح ما لُفَاال هال َعا َارب قاالل ال َّ
شا هن ُ أبااث
هال ُم ه
اعت َ َّم أ َ َمد ُ ه هام َ هر َرلن الث َّ َ ثَل أ ُ ه
َل َملَ :فَ َمتَب ه
اع هال َارا َ و أ هال َالذَّو قالل  :اقاد
طاا َ ااب ت ها َ
َال اناه أباث ُم َح َّما بد َمكاي با أباي َ
ب
َلر إلَاب ذلاع َج َمل َال ما هام َ َّمال هال ُمت َ َادمن َ َا َّ
طللا ب
أَ َ
هال َن َهر َاا ي (. )1
ااي جاا ل الااادي ال ُا ننااي  :ال ااارا و تن ماام إلاااب متااثاتر اآمااال ا ااالذ.
قاالل ال لبا َ
فللمتثاتر :ال ارا ا الما عل المشاهثرو .ااآلمال  :قارا ا الث ثال الَّتاي هاي تَمالل العشار
اياح بهل قارا و الالاحلبل .االشالذ :قارا و التَّالبعن رالم َ مش ايحناب با اثَّالب اابا
عر م َّمال نان رر  .قالل اإلمالل ابا الجازرل قالل
ُج نر ا حثهم .اه ا الك ل فنه ظر يُ َ
فااي أ َ َّال رتلبااه [النشاار] :راام قاارا وب ااف اات العربنَّاال الااث بثجااه اااف اات أَمااد المالاالمف
ننَد ُهل فهي ال را و الالحنحل التي أ يجثز ر هال اأ يحام
العثمل نل الث امتملأ اص َّح َ
إ كلرهل بم هي م امَمر الما عل الَّتاي ازل بهال ال ارآن ااجاب ااب النالس ق ثلهال;
غنرهم م ام َ مل الم اثلن  .امتاب
العشرو أَل
ام َ مل الم عل أَل
نثا رل ت
اعت َّم رر م ه امَررلن الث ثل أُطا انهل بعنفل أَا لذَّو أَا بلطال نثا رنات ا
المااااااااااااااااااااااااااااا عل أَا َّمااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااث أَر ااااااااااااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااااااااااااانهم.
ماااف اال اااف صا َّار ب ا لع الاادا ي امكااي
الااحنح نااد أ َ ماال التح ن ا م ا ال َّ
ه ا ا هااث ال َّ
اا أَماا بد ماانهم ع فااه.
ماااف الاا ل أ يعاار
االمهاادال اأَبااث االمل اهااث ماا هب ال َّ
قلل أَبث لمل في [المر د الثجنز] :أ ين في أَن يُفتر بكام قارا و ت ُ هعازَ ى إلاب أَماد الما عل
ايطا انهل لفل الالحل اأ َ هل أ زلات هكا ا إأَّ إذا عاات فاي ذلاع الضالبط .امننئا أ
غنر اأ ي تل ذلع بن اهل نهم بم إن ات ا غنارهم ما ال َّارا
ينفر بن اهل
َ
الالا َّحل فاإن اأ تمال ااب اناتجملع تااع اماصال أ ااب َما
ف لع أ ي رجهل
تنمب إلنه ; َّ
قلرئ م الم عل اغنرهم من مامل إلاب المجماع
فإن ال را و المنمثبل إلب رم
ب
انه االشلذ غنر أ َ َّن هؤأ الم عل لشهرتهم ارثرو الالحنح المجماع اناه فاي قارا تهم
غنرهم (. )2
ترر النفس إلب مل م نهم فث مل ين م

( )1ال حر المحنط في أصثل الف ه . 323/1
( )2اإلت لن في اثل ال رآن . 223/1
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بن اممل قالل العطالر  :اأ تجاثز ال ارا و بللشالذ
الا را و الشلذو أثر في ال
أل مل م قرآ ل آمل ا أ في الال و اأ علرجهال بنال ااب امصاح المت ادل أ اه لانس ما
ال رآن ات طم الال و به إن غنار المعناب ارالن قلر اه لمادا للمال رمال قللاه الناثال فاي
فتلايااه االالااحنح أ ااه ماال ارا العشاارو أل الما عل اقاارا ا يع ااثب اأبااي جعفاار اعاااف
فها الث ثاال تجااثز ال اارا و بهاال افلقاال لا فاـثل االشاان اإلماالل االااد المالاانف – الما كي-
م هل أ ت للف رنم الم ع م صحل المند اانت لمل الثجه في العربنل (. )1
اقلل ال رملال اتكر قرا و مل صح م غنر المتثاتر اهاث الشالذ ال اناه
اإلملل أممد قدمه اب مفاح في " فرا ه " .
اقلل في التح نر :اعتااف العامال فاي الشالذ فللالاحنح ما ما هب اإلمالل أمماد
ا انه أصحلبه  :أن الشلذ مال عاللف مالاحف ثمالن با فالن  -رباي ه ناه  -الا ل
رت ه اأرناه إلب اآلفل  .فتالح الال و ب را و مل ااف ه اصح نند اإن لم يكا ما
العشرو ل انه اإلملل أممد  .قلل اب مفاح في " فرا ه "  :تالح بمل ااف ثمالن
افلقل ل مل امربعل زا بعضهم  :اب امصح (. )2
اقللثا إن ال را ا الم ع متاثاترو فنمال لانس ما ق نام ام ا امال صاح ما الشالذ
الم يتاثاتر اهاث مال عاللف مالاحف ثمالن حاث فالانلل ث ثال أيالل متتلبعال ففاي صاحل
الال و بهل راايتلن اقلل ال فثى م الشلفعنل هث مل ارا العشرو قلل أبث الع الس قاثل
أ مل الماف  :إن مالحف ثملن هث أمد الحرا الم عل أ مجمث هل االشالذ مجال ناد
د ال ر إجمل ل (. )3
إملمنل االحنفنل اذرر اب
اقلل أبث المعللي الجثيني في " ال رهلن "  :إن الشلفعي إ مل لم ي ام بللتتالبع راتبي
مننفل ; من ند أن الشالذ أ يعمام باه ات عاه الفزالاي فاي " المن اثل " اال شانرل
اإلكنل اابا المامعل ي فهاؤأ الجمل ال تالبعثا أبال المعاللي  .امماتند فاي ذلاع  :ادل
إيجلب الشـلفعي التتلبع في الالنلل في رفلرو النمن مع قرا و اب ممعث  .قالل بعضاهم :
اهث جنب فإن دل اإليجلب يجثز أن يكاثن لعادل ث اث ذلاع ناد الشالفعي أا ل نالل
معلرض (. )4
اقاالل ابا العربااي  :ال اارا و الشاالذو أ تثجااب اماال اأ ما ثاام قاالل  :قاالل أبااث
مننفل تثجب العمام قالل  :م اه ع ار ااماد فتاج ات العمام رمال ر أع الر اآلمال قانال أ
يان ه ا التح ن بتبي مننفل رممه ه م اجهن أمدهمل إن العمم بلل رآن إ مل هث فارع
اب مالثل العام بطري ل ; من م نل اإل جالز اطري ال التاثاتر فاإذا مالام ها ا امصام
ممت را ظر بعد في الفرع اهث اجثب العمم االثل ي أن قرا و أبي رعب ا د ه با
ممعث ( فالنلل ث ثل أيلل ) زيل و في امصم االزيل و في امصم إذا لم ين م ام امصام
( )1مل نل العطلر اب جمع الجثامع . 322/1
( )2التح نر ر التحرير  . 1322/3اإلت لن في اثل ال رآن .
( )3الم تالر في أصثل الف ه . 72/1
( )4التح نر ر التحرير  1325/3ا. 1395
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ااب الانل

ند أبي مننفل نلقطل فكنف ي ثل بهل في مثام ها ا اأيضال فاإن الزيال و ناد
م ا م ال رآن أ يجثز إأ بمثاه (. )1
العم ال اثل الفالام ههنال مال ذرار الدبثناي مان قالل  :حا اثل إن اأمتجالج
بلل را و الشلذو نلقط االادلنم اناه انئلن أمادهمل ال ارآن قل ادو اإلنا ل امن اع الشارا ع
اإلنااه الرجااثع فااي جمنااع امصااثل اأ أماار فااب الاادي أهاام منااه اامصاام أن راام ماال جاام
عطر ا ظام مثقعاه فاي أمار الادي فتهام ام يالن يتثاطئاثن ايتف اثن ااب ااه امفظاه
اتتثفر اا نهم اب ذلع فاث رل ت ه ال را و م ال رآن ال ل أ زله ه تعللب لن م
ممتفنضل الشلع ذلع في أهم اإلن ل امن لم ين ام ل أ اه لانس ب ارآن اإذا لام يكا ما
ال رآن ال ل أ زله ه تعللب لم ي م به مجل ; م ه لث رلن مجل لكالن مجال ما ها الجهال
ب ننال أن أ ع ار ا الن اي م فنمال أ ادا ما اممكالل أ ما جهال التاثاتر اأ ما جهال
اآلمل ارث ه مثجث ا في بعض الماللمف لم يث ات أ اه قارآن فما أل اجاه ياد ثن قنالل
الحجل به اقثلهم إن ال را و الشلذو تنزل منزلل ال ار الثاماد ها ا اثى اأ يعار ها ا
ابتل لنم تنزل منزلل ال ر الثامد ا ح عاام أ اه أ ام فاي ها ال ارا ا أ ما ق ام
التااثاتر اأ م ا ق اام اآلماال اي ااثل أصااحلب الن ااي م أجمعااثا فااي زم ا أمناار المااؤمنن
ثملن با فالن رباي ه ناه ااب ها ا المالاحف الا ل ياد ب اإلمالل اهاث الا ل بان
أظهر اال اأطرمااثا ماال اادا اراى أ هاام مرقااثا ال االقي  :اقناام  :إ ااه ف ا اقااد اام
ابطراب اب ممعث في ذلع غنر أن الالحلبل لم ياتفتثا إلب ابطرابه ااتف اثا ااب مال
اتف ثا انه (. )2

الشاذ عند المفسرين :
بلنت را انتعملل مالطاح الشلذ ناد المفماـري ياحال أن الشالذ نادهم مال رالن
تفمنرا لافل بمعنب أ ي تضنه أا أ يحتماه الافل أا رلن امتملل المعناب باعنفل رمال
التفمنر الشلذ إذا افت ر إلب قرينل أا لنم الم يثجد .
أ هم يع ران
ام امال  :تفمانر قثلاه تعاللب   :فامال ت ان لاه قالل أ اام أن ه ااب رام اي
قادير  ب طاع املاف اقااد رال أن ه جام ذرار أمنال بعضااه ثام أرا رناف أمنال باالقي
جمد  .قلل قتل و  :إ اه جعام ينظار رناف يثصام بعاض ظلماه إلاب بعاض ; من أال مال
عا ه منه رأنه اقنم له  :ا ظار ف الل ناد ذلاع  :أ اام ب طاع املاف أل أ اام ها ا .

( )1المحالثل أب العربي . ××/1
( )2قثاطع ام لل في امصثل . 415/1
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اقلل الط رل في قثله   :فامل ت ن له  أل لمل اتضح له نل ل مل رلن مماتنكرا فاي قادرو
ه ند ق م نل ه قلل  :أ ام .
قلل اب طنل  :اها ا عطات ; م اه ألازل مال أ ي تضانه الافال افمار ااب ال اثل
الشلذ ااأمتملل الضعنف اه ا ندل لنس بإقرار بمل رلن ق م ينكر رمل ز م الط ارل
بم هث قثل بعثه اأ ت الر رمال ي اثل اإل مالن الماؤم إذا رأى انئل غري ال ما قادرو ه
تعللب  :أ إله إأ ه ا حث ه ا  .ار لع قالل مكاي با أباي طللاب  :إ اه أع ار ا فماه
ندمل لي م قدرو ه تعللب في إمنل ه الماثتب فتان ذلاع بللمشالهدو فاتقر أ اه يعاام أن
ه اب رم ي قدير (. )1
اما الثاال ي  :تفماانر قثلااه تعااللب   :اقترباات الماال ل اا ش ا ال ماار  ف ااد راى
الس
مديث اأ ش ل جمل ل منهم د ه ب مر ام يفل اج نر ب مطعام اابا
اأ ااس ب ا مللااع ا اااب ه ا ا جمنااع المفمااري إأ أن قثماال ا اا ف االلثا  :نننش ا يااثل
ال نلماال  .اقااد راى ثماالن ب ا طاال ا أبنااه حااث ذلااع اه ا ا ال ااثل الشاالذ أ ي االال
اإلجملع ; امن قثلاه   :اا شا  لفال مالض اممام لفال الملباي ااب الممات م يفت ار
إلب قرينل تن اه ا لنم لانس مثجاث ا افاي قثلاه   :اإن ياراا آيال يعرباثا  لنام ااب
أ ه قد رلن ذلع (. )2
الشاذ عند المحدثين :
اعتاااف المحاادثثن فااي معنااب الشاالذ ف االل الشاالفعي  :هااث أن ياارال الث اال مااديثل
ي للف مل راى النالس الانس ما ذلاع أن يارال مال لام ياـرا غنار امكاي ذلاع اـ
جمل ـل م الحجلزين  .اال ل انه مفلظ الحديث أن الشلذ مل لنس له إأ إنانل ااماـد
يش به ث ل أا غنر ث ل ايتثقف فنمل به الث ل اأ يحتج به اير مل به غنر الث ل .
افر ند المحدثن بن راايل المنفر ف يعد الذا ابان م للفتاه لاث ال فها ا
هث الشلذ ندهم  .قلل اب ال نم  :قد يتثهم بعض ما يكتاب الحاديث أن الحاديث إذا ا فار
الرجم م لنس بللمشهثر م أصحلبه رلن ذلع اذا  .اإ مل الشالذ مال عاللف باه
به
الث لب أ مل ا فر به نهم  .اقلل الشلفعي  :لنس الشلذ أن ينفر الث ال ا النالس بحاديث
إ مل الشلذ أن ي للف مل راا الث ل (. )3
قلل الناثال  :قالل العامال  :الحاديث ث ثال أقمالل صاحنح امما اباعنف
قللثا  :اإ مل يجثز اأمتجلج م الحديث في اممكلل بللحاديث الالاحنح أا الحما  .فتمال
الضعنف ف يجثز اأمتجلج به في اممكلل االع ل د اتجثز راايته االعمم به في غنار
اممكلل رلل الل افضل م ام ملل االترغنب االترهنب  .فللالحنح مل اتالام ناند
( )1تفمنر ال رط ي . 296/3
( )2زا الممنر . 22/2
( )3إ ل المثقعن . 46/3
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م ا هب
بن اام العاادل الضاالبط ا مثاااه م ا غناار ا اذ اأ ااال  .افااي الشاالذ ع ا
الشلفعي االمح ن أ ه راايل الث ل مل ي للف الث ل  .ام هب جمل ل ما أهام الحاديث
اقنم  :إ ه م هب أرثرهم  :إ ه راايل الث ل مل لم يرا الث ال اها ا باعنف ( . )1ا ااب
ر ل الشلفعي االمح ن فإن تفر الث ل ان م للفل غنر فحديثه صحنح النس لذا .
اذرر الشن أبث مرا الدمشا ي  :إذا ا فار الاراال بشاي فاإن رالن مال ا فار باه
م للفل لمل راا م هث أالب منه بللحفل ل لع االض ط رلن مل ا فر به لذا مار ا ا اإن
لم يك فناه م للفال لمال راا غنار بام هاث أمار راا هاث الام يارا غنار فاإن رالن ادأ
ملفظل مثثثقل بإت ل ه اب طه ق م مل ا فر به اإن لم يك مم يثثا بحفظاه رالن ا فارا
مناز الالاحنح  .ثام هاث بعاد ذلاع ا ار بان مراتاب متفلاتال
به جلزمل له مزمزمل له
بحمب الحلل فنه فإن رلن المنفر به غنر بعند م رجال الحالفل الضالبط الم اثل تفار
انتحمنل مديثه ذلع الم حطه إلب ق نم الحديث الضعنف اإن رلن بعندا م ذلاع ر ال
مل ا فر به ارلن م ق نم الشلذ المنكر .
فحالم م ه ا أن الشلذ المر ا قمملن أمدهمل الحديث الفر الم للف.
االثال ي الفاار الا ل لاانس فااي راايااه ما الث اال االضا ط ماال ي ااع جاالبرا لماال يثج ااه
التفر االش اذ م النكلرو االضعف .اقاد جعام الشان أا مار المنكار فاي معناي الشالذ
ف االل  :االالااثاب فااي المنكاار التفالاانم ال ا ل بنناال فااي الشاالذ فإ ااه بمعناال فااللمنكر يكااثن
قممن اب مل ذرر ال فاي الشالذ اقاد اد ال از ال المجهاثل ما الشالذ اا ظار تفريعاه
انه إذا قلباه ال نلس (. )2

( )1المجمثع . 92/1
( )2رشف امنرار . 563/2
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الفتوى الشاذة واالختالف الفقهي :
ت تاف الفتثى الشلذو بللمعنب العالل  -أل المالال ل لانالاث  -ا اأعات
الف هي المعت ر اعت فل اانعل  .م منث امصم ال ل ي ناب اناه رام منهمال اما مناث
ا ت االر امثاار أا الحكاام  .فااللفتثى الشاالذو – رماال نااـ – إ ماال ااـ لف اادا هل الممااـتند
الشااـر ب أا لمالااـل متهل الاانل أا ل راجهاال ا ال ثا ااد االم اال ئ المؤصااال ف هاال
المعت رو ر ل  .فمل بني اب ذلع فنهل أ يحتمم إأ الر ; م ه أمر ممل لنس اناه رتالب
أا ننل بطري م ل ر أا غنر م ل ر .
الف هي فهث ملزال في ا ارو ال اثل جماال أا تفالان إذ امصام فاي
أمل اأعت
اجهل النظر أا اأجتهل فاي الانل أا فاي الت اريج اناه
الف هي اعت
اأعت
أا فاي ال ثا اد امصااثلنل أا الف هنال المعت اارو فاي الما اهب أا فااي الت اريج انهاال أا
منلطال العاام ااممكالل
منلهج اأنتن لط ت عل ل ثا اد الما هب أا أعات
أعت
فاي طار
اأعات
أا في ت ريج المنلطل أا تن نحهال  .اما أاناع مراجاع اأعات
منهج الجمهثر رمال اعتافاثا فاي اأناتدأل
أأ املفلظ فلعتاف منهج الحنفنل
بللمفلهنم م منث اأ ت لر بهل م دمه ثم رلن لا ثا اد المتعا ال بدألال املفالظ محام
ما منااث ألاال العاالل االمطاا االم نااد اأمكلمهماال ارا ا املفاالظ المشااتررل
ل عاات
اانتعملأتهل ثم بلب التعلرض بن ظثاهر النالث ما مناث أنا لبه اأمكلماه متاب
ابع امصثلنثن له بلبل علصل به هث بلب " الترجنح ند التعلرض "  .أبف إلب ذلاع
في طر ظر امصاثلنن فاي اأناتن لط ااأمتجالج عالثصال فنمال إذا رالن
اأعت
الحديث ع ر آمل أا عللف ال نلس اأمل يث المراننم اقاثل الالاحلبب االمالاـللح
المرنال ااأنـتحملن ااأنـتالحلب اإجملع أهم المدينل  .افي مثل مال نامب بلم لال
الم اثل
فاي الجماال اراهال فاي طال ال ا
الم تاف فنهل  .فها هاي محالل اأعات
أا في ألتهل الانس اي
م نل النظر ااأجتهل في النالث
المل غ ; م ه اعت
م ل اه  .اذلاع أمار م تااف أ رياب ا ا ارو الشالذ
منهل مالل ل لانل أا علرج
بالب اعات
أصثل الشرع ام ل ه فللش اذ في الفتثى بلب منفالم
الم تث
الف هل .
العم الف هل اامصثلنن لام يفار اا لافتاثى الشالذو بلبال ي الاهل أتفالقهم ااب أن
اأجتهل أ يالح اأ يمث إأ إذا اقع م أهاه افي محااه اافا باثابطه  .فما افت اد
امهانل لم ي م منه فتاثى بحالل ارالن فتاثا المنماثبل إلاب الشارع قاثل فاي يا ه با
لنم .
اه ا تن نه مهم لفهم مالاطاح " الشالذ " ناد امصاثلنن االف هال
ااإلط  .اه ا مل يتعن فهمه اتفالناه .
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ناد اأناتعملل

الشاذ عند األصوليين والفقهاء :
ي تاااف معنااب الشاالذ فااي اصااط
اأصط مي :

الف هاال اامصااثلنن ت عاال أعاات

المعنااب

الشاذ أو الضعيف في اصطالح الحنفية :
الشلذ أا الضعنف ند الحنفنل هث مل قلبم الالحنح  .جل في مل نل اب لبادي :
امصح م لبم لاالاحنح االالاحنح م لبام لاضاعنف لكا فاي مثا اي ام ا ل ل نارل :
ين في أن ي ند ذلع بللفللب  :م ل اجد ل م لبم امصح الراايل الشلذو .
اقد منع الحنفنل ال ضل بللراايل الشلذو فب الم هب مل لام يكا العمام انهال  .قالل
اب ا لباادي  :ان ال لبااي الم اااد أ يحكاام إأ بظاالهر الرااياال أ بللرااياال الشاالذو إأ أن
ينالثا اب أن الفتثى انهل (. )1
اجاال ف اي الاادرر  :لاانس لا لبااي أن يحكاام بماال ي االلف ظ الهر الرااياال ابللرااياال
الظالهر  .أماال إذا لاام يثجاد فااي ظاالهر
الشالذو ماال لاام يالار بااتن الفتااثى هاي اااب عا
()2
ظلهر الراايل .
الراايل ي فنتعن أن يحكم ب
المللكنال  :ناب المللكنال بتفالانم مال باه الفتاثى نادهم رمال
الشلذ في اصط
نثا ب نلن الشلذ االضعنف اهمل في م لبم الالحنح االمشهثر .
قلل الدنثقي لرمل قثل عانم  :مل به الفتثى  :إمل مشهثر ف ط أا راجح ف اط
أا مشهثر اراجح االمرجح مال قاثل لنااه االمشاـهثر فناه أقاثال قنام  :إ اه مال قاثل
لنم فنكـثن بمعنب الاراجح اقنام  :مال رثاـر قل ااه اهاث المعتماد ثام قالل  :الفتاثى إ مال
تكثن بلل ثل المشهثر أا الراجح م الم هب (. )3
ايمتعمم المللكنل الشلذ في م لبم المشاهثر قالل ابا الحلجاب  :إذا ذرار المشاهثر
فللم لبم لذ امثاه قلل ال ر ي  :الشلذ م لبم لامشهثر االضعنف فاي م لبام الاراجح
 .ا انه فلل ثل الضعنف االشلذ م بلب المرجث أ يفتي اأ يحكم به في م لبم الاراجح
االمشااهثر  .اقااد يطا ااثن الضااعنف رللشاالذ اااب راام ماال ي لباام المشااهثر االااراجح اباان
.
الضعنف م منث مثبث ه االشلذ ع
فلل ثل الضعنف  :هث مل لم ي ث لناه اي لبم الراجح اين مم إلاب قمامن باعنف
م ي ابعنف المدر .
( )1ر المحتلر . 292/5
( )2رر الحكلل المل و . 627/4 1221
( )3الدنثقي . 22/1
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 – 1فتمل امال  :ف د لرباه مال هاث أقاثى مناه فنكاثن باعنفل بللنما ل لمال هاث
أقثى منه اإن رلن له قثو في فمه .
 – 2اأمل الثل ي  :فهث الا ل عاللف اإلجمالع أا ال ثا اد أا الانل أا ال نالس
الجاي فنكثن بعنفل في فمه .
اأمل ال ثل الشلذ  :فهث ال ل لم يكثر قل ااه اي لبام المشاهثر اي مال أن ال اثل
الضااعنف يعت اار مرجثماال بللنما ل لمثاز اال أ لاال امقااثال بعضااهل با عض فن اادل ماال لناااه
أقثى اب مل لناه أبعف أا اب ال ل أ لنم له .
اأمل ال ثل الشلذ ف د يكثن لناه قثيل إأ أن صفل التفر لم ت ث أملل م لباه اهاث
المشهثر الا لع ُمناع الم ااد ما العمام بللشالذ ف الممرى الضاعنف ; م اه أ ينظار إلاب
اناه فاي الما هب ما
اإ مال ي ااد المنالاث
ام لل لعدل اأنتعدا ابعف الماؤه
جنس مل رجح أا هر أا جرى به العمم .
أمل المجتهد ف د يعمم بلل ثل الضاعنف ل نالل مثجاب أا بالل ثل الشالذ إذا ظهار
له مجته اقلل ند لناه .
حاالت العمل بالضعيف والشاذ :
يعمم بللضعنف االشلذ في مللن :
امالب  :العمم بهمل في م لبم الراجح أا المشهثر في طل مل جارى باه العمام
 .فمال جارى باه العمام فناه بللضاعنف االشالذ  .افاي اثازل اممكالل لارهاث ي  :إن ال اثل
الشلذ إذا جرى اناه مام ال ضالو االمفتان ااناتمر مكمهام باه م ادل فاي امعا باه ااب
ال ثل المشهثر فنجب اب ال لبي الحكم به ايمضي مكمه به اأ ين ض .
الثل نل  :أ ه يفتي بهمل في مللل الضرارو اما أجام ذلاع ذرار فاي رتاب الف اه
امقثال الضعنفل االشلذو بجل ب امقثال المعتمدو .
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قلل صلمب مراقي المعث :
إذ ذا ااااااا افااااااالقهم قاااااااد ا حظااااااام
ايحفاااااال ال َمااااااد َهر َ ماااااا لااااااه ا تناااااال

ف لاااااانس لاعماااااام
اذراااااار ماااااال ُ
بااااااع َ
ماااااااااانل
باااااااااام لاترقااااااااااي لماااااااااادارج ال َّ

ط

ط

اقلل الشن الممنلال رممه ه :
ذرر امقثال مع امتنلع الحكم بفنر المشهثر أمران :
 اتملع النظرو امعرفل مدار امقثال . -النعمم بللضعنف في فمه إذا تح

برارته .

اأ يجثز لامفتي أن يفتي بفنر المشهثر ; م ه أ يتح
رمل يتح هل م فمه .

الضارارو بللنما ل لفنار

الشن التلا ل ب نـث و  :إن فل دو مكليل امقثال الضاعنفل اصاثرهل
اجل
هث الرجثع إلنهل ند الحلجل االعمم بهل ندمل يعمر اممر في غنرهل.
ايثافاا الحنفناال أيضاال فااي إمضاال العماام بللضااعنف أا الشاالذ إذا صاادر مجاام
الضرارو أا رلن الحلرم م أهام العمام االتارجنح  .ف اد ذرار ابا لبادي اناتثنل ما
منع الحكم بللضعنف منث قلل  :إأ لعلمم له برارو أا له معرفل .
شروط العمل بالضعيف أو الشاذ في حالة الضرورة :
فم جمال تاع الشراط :
 – 1أأ يكثن ال ثل الضعنف أا الشلذ ديد الضعنف اذلع م جهل لناه .
 – 2أن يث ات ازا أل ما ته إلاب قل ااه عااث
لضعفه في الدي أا العام أا الثرع .

أن يكاثن مما أ ي تاادل باه إماال

 – 3أن تتح الضارارو فاي فاس المماتفتي إذ أ يجاثز لامفتاي أن يفتاي غنار
بفناار المشااهثر ; م ااه أ يتح ا الضاارارو بللنما ل إلااب غناار رماال يتح هاال ما فمااه
ال ا لع نااداا ال ريعاال ف االلثا تمنااع الفتااثى بفناار المشااهثر عااث أن أ تكااثن الضاارارو
مح ل أ مجم أ ه أ يعمم بللضعنف إذا تح ت الضرارو يثمل مل .
الثللثل  :إذا ظهر المالاحل في امع بللشلذ اه ا اإلملل الملزرل اهث المشاد
في تر الشلذ يفتي بللشلذ فاي مماتلل اناتح ل امرض ما ياد الفلصاب اذلاع لظهاثر
المالاحل التي لم يتعا له بهل غرض فمال ي اعاللف المعهاث ما ل تاه ما الثقاث
مع المشهثر اه ا لنس تنلقضل مع قثله الملب ; م ه قرر هنال لازال المشاهثر عشانل
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ت رع أهم الفمل لافتثى بللشلذ لافتاثى بللشالذ االضاعنف أمال مناث يظهار الثجاه الا ل
المشهثر إلب الشلذ ف مل ع .
يمك م أجاه العدال
الرابعل  :أن يحكم أا يفتي بللشلذ أا الضعنف إذا اقع اب ن نم تحارل الالاثاب
ف ااد ذراار أبااث ااد ه المنثنااي  :أن الحكاام بفناار المشااهثر االااراجح أ ياان ض إأ فااي
اممثال التللنل :
 – 1أن يكثن الحكم عطت بننل .
 – 2أن ي الد الحلرم إلب الحكم بشي فنحكم بفنر غاطل .
 – 3أن يكثن الحكم الثاقع م الحلرم بللشلذ أا الضعنف لم ي ع اب ن نم تحرل
الالثاب بم اب ن نم قالد الهثى االمنم لامحكثل له .
ف د مالر أبث د ه المنثني أمثال ض الحكام بفنار المشاهثر االاراجح فنمال
ذرر ايمتفل م الحللال الثللثاـل أن الحكام بللشاـلذ أا الضاعنف يجاـثز ايمضاي إن اقاع
اااب نااـ نم تحاارل الالااثاب أ اااب نااـ نم قالااد الهااثى االمناام لامحكااثل لااه اه ا ا
الرأل مطا نثا رالن ال لباي م اادا أا مجتهادا ااب أن بعاض الف هال ا اترطثا فاي
ال لبي لكي يمضي مكمه بللشلذ أا الضعنف  :أن يكاثن ما أهام التارجنح اأن يكاثن
ل لع الحكم مدر ترجح ند ذلع الحلرم (. )1
اقد يكثن ـ اذ ال ثل ند الف هل لمعلربته مقثال ام مل اال ل ام باه مجهاثل
رم ا ترط أن يكثن المفتب مشهثرا أا أن يكثن صلمب م هب متب ي م قثلاه ف اللثا
 :أ يشترط في المفتاب الشاهرو اأ أن يكاثن صالمب ما هب رمال قالل فاي ال حار ا ا ذ
قثل م قلل ب فه قلل :أ يشترط في المجتهد ال ل يعت ار قثلاه أن يكاثن مشاهثرا فاي
الفتنل بام يعت ار قاثل المجتهاد ال لمام ع فال لا عض الشالذي مناث فالام بان المشاهثر
بللفتثى فنعت ر قثله ان غنر ا ام ل لع بتن الع رو بمل فنه ما الالافل أ بشاهرته
 .اأ يشترط أن يكثن صلمب م هب بم يعت ر قثله مهمل ام أ ه مجتهد م اثل الفتنال
بدلنم أن ال ل ل اب صحل اإلجملع متنلال له اأ م رج نه فنعت ر قثله (. )2
امثاه اذ م عللف قثل مللع في أملن المارأو  .قالل مللاع  :أمالن المارأو جال ز
ار لع ندل أملن الع د االال ي إذا رالن الالا ي يع ام اممالن  .اقالل غنار  :ينظار فناه
اإلملل بلجتهل قلل أبث مر :اهث لذ لم ي م به أمد م أ مل الفتثى (. )3
( )1شـر ال نث  272/2ارفع العتلب االم ل  64ا  75امل نل ال نل ي اب الزرقل ي  124/7ابافال
المللع  332/2امجمث ل رنل م اب لبدي  42/1ا تل ج اممكلل في النثازل ااممكلل لارهاث ي
 46/1اذلع ا أصاثل الفتاثى اال ضال فاي الما هب الماللكي  547ا ظريال امعا بمال جارى باه
العمم  44ا  51ا  53بتالر فنهمل .
( )2ال حر المحنط  427/6ات نن الح ل . 125/5
( )3التلج ااإلرانم . 559/4
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الاام جااد تعريفاال لااه نااد الشاالفعنل الاام يع اار الحنلبااال فنماال عااام بللشاالذ فنشااماه
الضعنف امنعهم العمم به ان ترجنح .
ر مهم
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مخالفة المجتهد منفردا ال تعد شذوذا :
اعتاف امصثلنثن في المجتهد إذا عللف غنر م أهم اإلجملع  .افنمل إذا عللف
منالثصاال ناادهم  .قاالل الشااثرل ي  :إذا عااللف أهاام اإلجماالع اامااد ما المجتهاادي ف ااط
ف هب الجمهثر إلب أ ه أ يكثن إجمل ل اأ مجال  .قالل الالانرفي  :اأ ي الل لها ا الذ ;
من الشلذ م رلن في الجمال ثم رنف يكاثن محجثجال بهام اأ ي اع انام اإلجمالع إأ
به  .قلل  :إأ أن يجمعثا اب ي م جهال الحكليال فنازماه ق اثل قاثلهم أمال ما جهال
اأجتهل ف ; من الح قد يكثن معه .
اقلل الفزالي  :االم هب ا ع ل إجملع امرثر مع م للفه امقام ا ااه اآلمادل ا
ب جرير الط رل اأبي الحمن ال نلط م معتزلل بفدا قالل الشان أباث الجاثيني
االد إمالل الحارمن  :االشارط أن يجماع جمهاثر تااع الط ال ااجاثههم امعظمهام المانل
شترط قثل جمنعهم ارنف شترط ذلع اربمل يكثن في أقطلر امرض م المجتهدي .
امل قللاه الشاثرل ب امكاب فناه ما هب الجمهاثر إ مال هاث ااب ما هب ما أ يعاد
المجتهاااد الثاماااد ااأثناان معت ااارا فاااي مثاجهااال جمهااثر المجتهااادي  .الااا ا قااالل
عاا
ال ل  :إن أجمع الجمنع اب انتعملل أمد رأيان إأ
الجالل في معرض ر مه
نهم ا لبثا اب الثامد مل ذهب إلنه فللعمم اب مل اجتمعت انه الجمل ال
اامدا
 .قاالل الجالاال  :اه ا ا يحتماام اجهاان  :أماادهمل ا ااه لاام يعااد ذلااع الشاالذ ع فاال اااب
الجمهثر اإن رلن م أهم الرهم اإن رط اإلجملع ند اتفال مثام ها الطل فال
اأن م ا فر نهم رلن لذا اب م هب م أ يعد الثامد اأ اأثنن م أهم العالار
ها ا الثاماد اانهم إذا رالن ما
ع فل اب ظم الف هل  .االثجه اآلعر أ ه يعتد ب ا
أهاام العالاار فااي مكاام الحل ثاال التااي أ أثاار فنهاال إأ أ ااه أ يعتااد بااه فااي ال اال االعاالل
اال ااري المتضاال ي ماا جهاال أ ااه جعاام اجتماالع الجمهااثر اااب مكاام أمااد ال ااري
نهم م ثيل ل رهم ا اأ ااب أ هام قاد اماثا ما ال ار
اإظهلرهم النكنر اب م
اآلعر ب رهم ال ل اتف ثا اب انتعملله لثأ ذلع لمل نال لهام النكنار ااب م اللفهم فاي
ذلع اهث ممل يمث اأجتهل فنه .
اأ يرى الجالل لظهثر النكنر اب المجتهد أا دل ظهثر أثر ا اام لا لع
ب ثله  :من م أ يعتد ب فه أ ي تاف ملله في ظهثر النكنر انه مما عاللف اناه أا
الثامد اب الجمل ال  .ا ام ا نماب با أبالن
تررهم ذلع ند رثنر مم يعتد ب
ع فه ف د ناث نماب با أبالن اجتهال الارأل فاي ال اري المتضال ي االمالانر إلاب
()1
قثل الثامد الشلذ ان الجمل ل إذا لم تعب الجمل ل اب الثامد مل ذهب إلنه ما ذلاع
 .اقد بن الجالل ن ب قثل نمب ه ا فنرجع إلنه في المرجع الم رثر .
( )1الفالثل في امصثل  412/1اإر ل الفحثل . 162/1
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ما يتعلق بالشاذ من أحكام :
العمم أا الفتنل أا ال ضل بلل ثل الشلذ ي تاف بللنم ل لامجتهد االم اد االعلمي.
أمل المجتهاد  :فإ اه أ يجاثز لاه الت اناد فاي الجماال  .اإ مال اناه النظار فاي ام لال
االتاارجنح بننهاال انااـثا فااي ذلااع العمااـم فااي م ا فمااه أا فااي اإلفتاال اال ضاال اأ
يثصف قثله بللش اذ لمجر م للفل إملمه أا أمد ام مل  .هـ ا بللنم ل لامجتهد المطا .
اأمل المجتهاد فاي الما هب  :فعاناه النظار ااأجتهال فنمال ذهاب إلناه إمالل الما هب
اأصحلبه فنعمم بمل يرا أرجح أا أصح في ظر ; ل ثو لناه الث رلن ه ا الرأل الذا
مرجث ل نه  .اأ يعد اعتنلر قثأ إلملمه الث مرجث ل نه اذا  .رمل قد ياثهم قاثل
المثنث ل الف هنال الكثيتنال ( : )1أن مال رالن را لع فهاث ما الشالذ  .اممال يار ها ا الاثهم
اااب ن ا نم المثاالل  :أن لاشاالفعي قااثلن ال ااديم االجديااد االجديااد هااث الالااحنح ا انااه
العمم من ال ديم إذا عللفه الجديد مرجثع نه إأ مل انتثني م ال ديم  .اقد أفتب بعاض
ف هل الشلفعنل بلل ديم في بعض الممل م ف يعت ر اعتنلر ه ا ال ثل ا اذا رمالأ يعت ار
ه ا م ه ل لاشلفعي اإ مل يحمم اب أن ال ي أفتاثا بلل اديم أ اهام اجتهال هم إلناه لظهاثر
لناااه ناادهم قاالل أبااث ماارا با الال ا  :يكااثن اعتناالر أماادهم لا ااديم فنهاال م ا ق ناام
اعتنلر م هب غنر الشلفعي إذا أ ا اجتهل إلنه فإ ه إن رلن ذا اجتهل ات ع اجتهال
اإن رلن اجتهل ا م ندا مشثبل بت اناد ام ذلاع الشاثب ما الت اناد ا ذلاع اإلمالل اإن
أفتب بن ذلع في فتثا قلل النثال  :م هث أهم لات ريج ااأجتهـل في الم هب يازماه
ات لع مل اقتضل الدلنم في العمام االفتنال اأن ي ان فاي فتاثا أن ها ا رأياه اأن ما هب
الشلفعي ر ا اهث مل ل انه في الجديد  .ار لع رالن أصاحلب أباي مننفال يتعا ان بمال
قثل لناه في ظرهم الث رلن مرجث ل نه قلل أبث يثناف  :مال قاات قاثأ عللفات فناه
زفر أ ه قلل  :مل عللفت أبل مننفل في اي إأ
أبل مننفل إأ قثأ قد رلن قلله ارال
قد قلله ثم رجع نه قلل اب لبدي  :فه ا إ لرو إلب أ هم مل ناكثا طريا ال ا
باام قااللثا ماال قااللثا ا اجتهاال ارأل  .اقااد ذراار الشاان ااانش  :أن فل اادو تااداي ام ماال
ل قثال التي رجع نهل إملل الما هب أ اه يالاح أن يا هب إلنهال المجتهاد أا ما بااغ رت ال
الترجنح اقد اجد ذلع لفنر اامد م نثخ أهم الما هب افعااه ابا ال لنام فاي ث ثال
شر مثبعل م الكتلب اتا ل بلل ثل أ هب انحنثن .
افي فتح العاي المللع  :عراج الم اد م العمم بللمشهثر إلب العمام بللشالذ الا ل
فنه رعالل م غنر تت ع لارعل صحنح ند رم م قلل بعدل لزال ت اند أرجح .
اأمل الم اد لم هب م الم اهب  :فإن امصم المتف انه في الجماال أن العمام أا
اإلفتاال أا ال ضاال إ ماال يكااثن باالل ثل المشااهثر أا الااراجح أا الالااحنح فااي الما هب ان
( )1المثنث ل الف هنل الكثيتنل . 325/25
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بللنم ل لام اد  -اهث م لم ي ااغ رجال اأجتهال
ال ثل الشلذ  .ذرر الشن انش ال
االعلمي  -هم يجب انهمل التازال ما هب معان أا أ ف اهام يجاثز ال اراج مناه أا أ ف
اهاام يجااثز لااه أن ي اااد المفضااثل أا يجااب انااه ال حااث ا امرجااح اماال ف قاالل الشاان
اانش بعاد ذلاع  :إذا رفات ها ا انات لن لااع أن عاراج الم ااد ما العمام بللمشاهثر إلااب
العمم بللشلذ ال ل فنه رعالل م غنر تت ع لارعل صحنح ند رم ما قالل بعادل لازال
في ذلع ينظر مالطاح ( اجتهل ات اند )  .اقلل ابا أباي
ت اند أرجح  .الاف هل تفالن
زيد  :أ يالح ت ننر الم اد بم يتعن ال ثل الراجح فإن تتهام لاتارجنح اجاب امرجاح
برجحلن ال ل م بنل اب أن المالنب في اأجتهل يال ااماد اأن ت اناد المفضاثل ماع
اجث الفلبم ممنثع اه ا ال اثل تعضاد ال ثا اد امصاثلنل ا اناه بناب مجال اإلنا ل
الفزالاي ااإلماالل الماالزرل اها ا هااث الحا االتح نا اما ناااع نا ن غناار ذلااع فااي
ال ضل االفتنل ف د ات ع هثا اهاع في بننل الطري فللعمم باللراجح متعان ناد رام
في ممتلل ت اله افنهال قاثل راجاح بشاهرو أا
للم متمك اإذا اطاع الم اد اب ع
ماام أا غنرهماال تعاان انااه العماام اااب الااراجح اأ يفتااي بفناار إأ لضاارارو فل ماال
االتزال مفمدو اابحل  .اقلل أبث إنحل الشلط ي  :الم اد أا المفتاي أ يحام لاه أن يفتاي
إأ بللمشهثر (. )1
اأيل رلن تفالنم الك ل في الفتثى الشلذو في مالطاح الف هل ناثا رل ات قاث ل
مجتهد أا مجتهد في الم هب أا رلن م ادا فلن قثله أ ين ض الا ا قالل ابا ال انم :
أ يمث ض أمكلل الحكلل افتلاى أهم العام بكث هل عللفت قثل اامد م ام مل (. )2
مكاام ال ضاال بللشاالذ  :منااع الحنفناال الحكاام بللرااياال الشاالذو قاالل ابا لباادي فااي
اث رنام المفتااي  :اأ يجاثز بللضااعنف العمام اأ باه يجاالب ما جاال يماتل  .اذراار
أيضل أن ال لبي أ ي ضي بللضعنف منث قلل :
لكنمااال ال لباااي باااه أ ي ضاااي
أ ناااااانمل قضاااااالتنل إذ قنااااااداا

اإن قضااب فحكمااه أ يمضااي
باااراجح المااا هب مااان قااااداا

ط

ط

ار ا منعثا الفتثى بللراايل الشلذو في الما هب مال لام يكا العمام انهال  .قالل ابا
لبدي  :إن ال لبي الم اد أ يحكم إأ بظلهر الراايل أ بللراايال الشالذو إأ أن ينالاثا
اب أن الفتثى انهل (. )3

( )1المثنث ل الف هنل الكثيتنل بتالرفل .
( )2إ ل المثقعن . 172 /4
( )3مجمث اال رناال م اب ا لباادي  42/1ا
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اجاال فااي الاادرر  :لاانس لا لبااي أن يحكاام بماال ي االلف ظاالهر الرااياال ابللرااياال
الظالهر  .أماال إذا لاام يثجاد فااي ظاالهر
الشالذو ماال لاام يالار بااتن الفتااثى هاي اااب عا
()1
ظلهر الراايل .
الراايل ي فنتعن أن يحكم ب
اقد فالم أبث الفضم قلنام الع ال ي ما المللكنال ف الل  :إن مكام ال لباي بللشالذ
المشهثر إلب الشلذ فاإن مكام باه لمظنال أ اه المشاهثر
ينظر في الحكم ال ل دل به
ض مكماه اإن مكام باه ماع العاام بت اه الشالذ إأ أ اه تارجح ناد فاإن رالن ما أهام
النظر مم يدر الراجح االمرجث مضاب مكماه اإن لام يكا ما العاام بها المنزلال
مثاف ل مثم ه ا أل الم يمض مكمه .
زجر
اقااد راالن الماالزرل  -اهااث فااي ط اال المجتهاادي نااد المللكناال  -أ ي اارج ا
الفتثى بللمشهثر اأ يربب ممم النلس ااب ع فاه  -لكناه أفتاب مارو بللشالذ اذلاع فاي
مللع مع ا ترافه بضعفهل ا ا اذهل فاي مماتلل اناتح ل امرض ما
راايل الداا ل
يد الفلصب بعد الزرا ل اعراج اإلبالن اعاللف المعهاث ما ل تاه ما الثقاث ماع
المشاهثر اماال انااه الجمل اال االجمهااثر لاتشااديد اااب الظاماال االمتعاادي ما أهاام ال فااي
االفمل اهث متلث في الشرع اقثا د الم هب .
اقلل الم كي  :إذا رلن لاحلرم أهانل الترجنح ارجح قثأ من ثأ بدلنم جند جالز
ا ف مكمه اإن رلن مرجثمل ند أرثر امصحلب مال لام ي ارج ا م ه اه الانس لاه
أن يحكم بللشلذ الفريب فاي م ه اه  -أل ااب أ اه ما الما هب  -اإن تارجح ناد ; م اه
م ه ه فاث مكم ب ثل علرج ا م ه اه اقاد ظهار لاه رجحل اه فاإن لام
رلل لرج
يشرط انه اإلملل فاي التثلنال التازال ما هب جالز اإن ارط اناه باللافل أا العار لام
يالح ; من التثلنل لم تشماه  .اقلل الحنلبال  :أ يجثز لم ا تماب لما هب إمالل معان أن
يت نر في ممتلل ذا قثلن إلملمه أا اجهن ممد م أصحلبه فنفتي أا يحكم بحمب مال
ي تلر منهمل بم انه أن ينظر أيهمل أقرب م ام لال أا قثا اد م ه اه فنعمام باه ل ثتاه
(. )2
العاام ال ا ل ياارجح م ا ذلااع قااثل الحنلبااال فاالن الت ناار أ يمااث إأ مااع تماالاى
الدلنان ا ـتن ما لدياه قادرو ااب النظار فاي أ لال الما هب أن يت نار مال يماند الادلنم
امقثى اأ محم لاحكم بللشلذ في ه الحلل .
الفتوى بالقول الشاذ :
ال ثل الشلذ االمرجث أل الضعنف أ يجاثز اإلفتال بثاماد منهمال اأ الحكام باه
اأ يجثز العمم به في علصل النفس ; من مل به الفتثى إمل مشهثر ف اط أا راجاح ف اط
( )1رر الحكلل المل و 627/4 1221
( )2المثنث ل الف هنل  352/25اال رهلن في أصثل الف ه .64/2
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أا مشهثر اراجح  .االمرجح ند المللكنل  :مل قثل لناه  .االمشهثر فنه أقاثال  :قنام
 :إ ه مل قثل لناه فنكثن بمعنب الاراجح اقنام  :مال رثار قل ااه اهاث المعتماد اقنام :
مللع في المدا ل االفتثى إ مل تكثن بلل ثل المشهثر أا الراجح ما
راايل اب ال لنم
الم ا هب اأماال ال ااثل الشاالذ االماارجح أل الضااعنف ف ا يفتااب بهماال ف ا يجااثز اإلفتاال
بثامد منهمل اأ الحكم به  .اقد ل المللكنـل اب ذلاع ارجحاثا اناه – إ الالفل مانهم -
قثل م هب آعر في الممتلل ذاتهل فن ادل العمام ب اثل الفنار اناه من قاثل الفنار قاثل
في م ه ه .
لك المللكنل اعتافثا في العمام بللشالذ فاي علصال الانفس فا رر الحطالب ا ابا
مر جثاز العمم بللشلذ في علصال الانفس اأ اه ي ادل ااب العمام بما هب الفنار ; م اه
االثل ي اعتنلر المفلربال
قثل في الم هب  .قلل الدنثقب  :امال هث اعتنلر المالرين
فاي المماتلل قالل :
رمل قرر ن نل  .اقالل ال ر اب فاي ارمه ل انام بعاد ذرار ال ا
الحكاام ال ا ل تجااب بااه الفتااثى أل اإلع الر بااللحكم الشاار ي ب ا إلاازال اال ضاال أل
اإلع االر بااه بااإلزال االعماام بااه فااي علصاال الاانفس اهااث المشااهثر ال ا ل رثاار قاال اث
االراجح ال ل قثل لناه فتحـرل الفتاثى اال ضال االعمام بللشالذ االضاعنف اي ادل
ت اند حث أبي مننفل االشلفعي اأمماد ااب العمام بللشالذ االضاعنف ناد الضارارو قللاه
متااتعرا المالاارين  .اقاالل متااتعرا المفلرباال  :ي اادل العماام بهماال اااب الت انااد ناادهمل
اقتاللرا اب الم هب اتممكل به مل أمك (. )1
اقد د المللكنل في تر الشلذ اامع بللمشهثر في الما هب قالل فاي فاتح العااب
المللااع  :إن بناالن المشااهثر اتمننااز ا الشاالذ ما أ ظاام الفثا ااد فااإن أهاام زمل ناال إ ماال
ي ثلثن في فتاثاهم ااب المشاهثر إذا اجادا اقاد قالل اإلمالل المالزرل بعاد أن اهد لاه
بعض أهم زمل ه بثصثله إلب رجال اأجتهال أا مال قالرب رت تاه  :امال أفتنات قاط بفنار
المشهثر اأ أفتي  .افي اب رفل  :أ يعت ار ما أمكالل قضالو العالار إأ مال أ ي اللف
المشااهثر ام ا هب المدا اال  .اقاالل أيضاال  :ما المعاااثل أ ااه يجااب اأقتالاالر فااي ال ضاال
االفتثى االعمم اب المشهثر أا الراجح اطر الشلذ االضعنف .
َّ
الحطلب  " :اأ تجثز الفتثى بفنر المشهثر اأ بفنر الاراجح  . " ...اقالل
قلل
الدنثقي  " :أ يجثز ال ضل إأ بللراجح م م هب إملمه أ بم هب غنر ابللضاعنف
م ا م ه ااه "  .امنااه يعااام أن المللكناال يطا ااثن لفاال " المرجااث " ايشاامم ناادهم الشاالذ
االضعل .
اقلل الزرقل ي  " :إن مكم ال لباي يكاثن بللمشاهثر أا الاراجح ما م ه اه اأ
يجثز الحكم ار ا اإلفتل بللضعنف اأ الحكم بم هب غنر .
( )1فتح العاب المللع 172/1ا 173منح الجانم  21/1امل نل الدنثقي  22/1ا ر م تالر عانم
لا ر ي . 36/1
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اقد فر ال رافاي فاي الحكام االفتاثى باللراجح االمشاهثر بان المجتهاد فمناع مناه
اأجنز لام اد  .فتجلب اب نؤال  :هم يجب اب الحلرم أن أ يحكم إأ بللراجح ناد أا
له أن يحكم بتمد ال ثلن اإن لم يك راجحل ند ف  .جثابه  :أن الحلرم إذا رلن مجتهادا
فاا يجااثز لااه أن يحكاام أا يفتااي إأ بااللراجح نااد اإن راالن م ااادا جاالز لااه أن يفتااي
بللمشاهثر فااي م ه ااه اأن يحكاام بااه اإن لاام يكا راجحاال نااد م ااادا فااي رجحاالن ال ااثل
إملمه الا ل ي ااد فاي الفتنال اأمال ات الع الهاثى فاي الحكام االفتنال فحارال
المحكثل به
إجمل اال  .عاام اعتاااف العاماال إذا تعلرب ات ام لاال نااد المجتهااد اتماالا ا جااز ا
الترجنح هام يتمالقطلن أا ي تالر اامادا منهمال يفتاي باه ف قاثأن لاعامال فعااب ال اثل أ اه
ي تلر أمدهمل يفتي به  .ي تلر أمدهمل يحكم به مع أ ه لانس أرجاح ناد باللطري امالاب
; من الفتنل رع لل اب المكافن إلب قنلل المل ل االحكم ي اتل بللثقال ع الجز نال
فإذا جلز اأعتنلر في الشرا ع العلمل فتالب أن يجثز في اممثر الجز نل ال لصال  .اها ا
م تضب الف ه اال ثا د ا اب ه ا الت ادير يتالاثر الحكام باللراجح اغنار الاراجح  .الانس
الترجنح امالاثل التمالال اأمال الفتنال
ات ل ل لاهثى لك بعد ب ل المجهث االعجز
االحكم بمل هث مرجث فم للف لإلجملع  .فل ظر اتتمم قثل ال رافاي رناف مناع المجتهاد
م الحكم االفتنل إأ بللراجح ند اأجلز لام اد أن يفتي أا يحكم بللمشهثر اإن لام يكا
راجحل ند اأ صحنحل فاي ظار ماع رث اه أها لانظار ا لرفال بطار التارجنح اأ لال
التشهنر االتالحنح فإذا ظر ارجح ند غنر المشهثر جالز لاه أن يفتاي بفنار الاراجح
ند إن رلن مشهثرا ند إملمه اإن رلن لذا مرجثمل في ظار لكث اه ي ااد فاي تارجنح
المشهثر إملمه ال ل قاد في الفتثى (. )1
اقااد اال الماالزرل اااب أن العاادال ا المشااهثر أا ماال رجحااه اانثخ الم ا هب
المللكي م بعف العام اقال الادي اها ا هاث الحا االتح نا اما نااع نا ن غنار
ذلع في ال ضل االفتنل ف د ات ع هاثا اهااع فاي بننال الطريا فللعمام باللراجح متعان
فاي مماتلل ت الاه افنهال قاثل راجاح
ند رم للم متمك  .اإذا اطاع الم ااد ااب عا
بشهرو أا مم أا غنرهمال تعان اناه العمام ااب الاراجح اأ يفتاي بفنار إأ لضارارو
قل مل االتزال مفمدو اابحل (. )2
الشاالذ الم نااي اااب الماادر الضااعنف فإ ااه أ يرفااع
ا اام ال رافااي أن ال اا
بم يان ض فاي فماه إذا مكام باللفتثى الم ننال ااب المادر الضاعنف ثام قالل
ال
لرمل  - :إن الفتثى أا الحكم  -أ ن ضه لمالاحاـل اممكالل  .ايظهار بها ا الت ريار نار
قثل الف هل  :إن مكم الحلرم في ممل م اأجتهال أ يان ض ايرجاع إلاب قل ادو ف هنال

( )1فتح العاب المللع . 62/1
( )2فتح العاب المللع . 76/1
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اهي أن الحكم إذا ف
.
التشلجر اال اللل
()1

اب م هب مل أ ين ض اأ ير

اذلع لمالااحل اممكالل ارفاع

اقد ل المللكنل اب مرمل أن يت ع ال لبي أا المفتي فاي ت اناد الشالذ هاثا فاإن
أبفض الل أا رالن ما ذال ال ماثل اد اناه ف ضاب اناه اأفتال بللمشاهثر اإن
أم ااه أا راالن لااه انااه مناال اراالن م ا أصاادقل ه أا أقلربااه اانااتحنل منااه لكث ااه م ا ذال
الثجلهل أا أبنل الد نل أفتل أا قضب له بللشلذ ال ل فنه رعالل امكب ابا فرماثن فاي
منع ذلع اإلجمالع اذلاع أن ال اثل الشالذ اإن رالن م ال ماث فاام يت عاه ها ا الم ااد مجام
م ن ته بم مجم متلبعل هثا به .
اقااد قاالل بعااض المفمااري فااي ناار قثلااه تعااللب لااداا انااه الم ا ل   :اأ تت ااع
الهثى  بعد أمر له أن يحكم بللح أن فنه إ لرو إلب أن اأمتثلل أ يكاثن بمجار الحكام
بللح متب يكثن ال ل ث اب الحكم به أم نته أ ات لع الهثى فنكثن مع ث م اتالاف
به ا هثا أ مثأ  -جم ا  -متب إ ه إذا لم يجد هاثا فاي الحا ترراه اات اع غنار ه
أمل م قاد ال ثل الشلذ ; م ه م في م م قلل به افي م م قاد الام يحمااه اناه
مجر الهثى بم الحلجال ااأناتعل ل ااب فاع بارر يناي أا ناثل ثام اكر ه تعاللب
اب رثن ذلع ال ثل ااف غربه الث لم يجد م الح مل يثافا هاثا أجارا اعال ه
تعللب فه ا ترجب له الم مل في ت نند ذلع (. )2

( )1أ ثار ال را . 51/4
( )2فتح العاي المللع . 61/1
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تطبيقات الفتوى بالراجح مع ذكر الشاذ :
ل الف هل اب الفتثى بلل ثل الراجح في رثنر م الممل م مع ذرر ال ثل الشالذ
اجتهل .
ا دل التشننع انه ; م ه
اقااد ا تنااب المللكناال ب ا رر الشاالذ م ا امقااثال فااي الم ا هب افالاااثا فااي ماالل
تعلربه مع الراجح االمشهثر  .ايانهم في ذرر الشلذ في فراع ممل م الم هب الشالفعنل
االحنفنل اننعرض أاأ لحلل التعلرض ناد المللكنال اتط ن التهم ثام ت عاه بتط ن ال
الشلذ ند الشلفعنل االحنفنل .
صور التعارض عند المالكية :
امالب  :أن يكثن أمد ال ثلن مشهثرا ام لبااه الذا ركارا امرض بمال ي ارج
منهل فللمشهثر المنع االشلذ الجثاز .
الثل نل  :أن يكاثن أماد ال اثلن راجحال ام لبااه باعنفل رللتفرقال بان الالا نلن فاي
المضلجع فللراجح دب التفرقل ند العشر ننن االضعنف دبهل ند الم ع .
الثللثاال  :أن يكااثن أمااد ال ااثلن راجحاال ام لباااه مشااهثرا بااعنف الماادر رتحاناال
الال ي بلل هب أا بللفضل أا إل لنه الحرير ال للل فاإن الاراجح هاث التحاريم فاي ما
الال ا ي االم لطااب بااه النااه االمشااهثر جااثاز تحاناال الال ا ي بللفضاال ارراهاال تحانتااه
بلل هب ارراهل إل لس الثلي الحرير له .
الرابعااال  :أن يكاااثن أماااد ال اااثلن مشاااهثرا اراجحااال ااآلعااار ااالذا اباااعنفل
رللجاثس اب الحرير ال للل لارجلل فإ ه مرال اب المشاهثر لكثارو قل ااه امارال
ااب الااراجح أيضال ل ااـثو لناام التحاريم اهااث هناه  الرجاالل ا ل الس الحرياار فااإن
الجاثس انه م جمال الا لس بدلنم قاثل أ اس با مللاع  :إن ها ا الحالانر قاد أناث ما
طثل مل ل س امعاثل أن ل لس الحالنر هث الجاثس اناه اأمال قاثل ابا الملجشاثن :
إن الجاثس لنس م الا الس فاي اي فمار ا بكا ل أ اس المت ادل اأمال تتايااه را ل
أ س بت ه رلن يجعم مالنر غطل ف عند جدا اها ا ااب تماانم أن النهاي إ مال ار ا
الجاثس أيضل فنكثن م لبااه اهاث الجاثاز الذا
الا لس ف ط النس ر لع بم ار
()1
.
ابعنفل اهث أب الملجشثن ابعض الشلفعنل االكثفنن
تطبيقات الشاذ عند المالكية :

( )1ظريل امع بمل انه العمم

. 45
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في ص و الجمعل  :اعتاف أهم الم هب فنم صاب الظهر ارلن ما أهام الجمعال
فااي اقاات نااعي الجمعاال ثاام فلتتااه الجمعاال هاام يعنااد ظهاارا أربعاال أباادا أل أ  .فللمشااهثر
اإل ل و االشلذ دمهل اهث قثل اب لفع ااب اهب  .قلل الملزرل  :ال اثل المشاهثر
م رج اب أن الثجثب تعا بللجمعل فعاب ه ا ي ضاي أربعال ; م اه لام يالام الثاجاب
انااه اال ااثل الشاالذ م اارج اااب أن الثجااثب تعا ا بااللظهر ايم ا ط اجااثب الظهاار
الجمعل ف ي ضي ; م ه أتب بللثاجب انه ! .
امنهل  :قرا و الفلتحل  :قرا و الفلتحل ر أا بعضل في ملل ال نلل اأ يعجز ا
ذلااع جللماال فإ ااه يجاااس اي اارأ الفلتحاال بعااد قنلمااه لتك ناارو اإلماارال اقاادر ماال يطن ا م ا
الفلتحال اياتتي بمال جاز ناه منهال جللماال ااب ال اثل بثجثبهال فاي رام ررعال ا اااب
ال ثل الشلذ ال ل ام بثجثبهال فاي ررعال ي اثل ب ادر مال يمكناه ايما ط ناه معجاثزو إأ فاي
امعناارو فاانجاس ايااتتي بااتل ال اارآن أا بعضااهل اامتاارز ب ثلااه فلتحاال ماال لااث جااز ا
المثرو امدهل فإ ه يتررهل ايالاي قل مل ايررع إثر قرا و الفلتحل (. )1
امنهل  :م أمر بلمذان أا اإلقلمل م أمر بلمذان فترره أ ت طم ص ته اأمال
م أمر بلإلقلمل فتررهل نـهثا لم ت طم ص ته اأمل العلمد ففنه قثأن المشاهثر اأ هال
أ ت طم الشلذ أ هل ت طم اها ا مال ي تضاي أن ما تار امذان لمادا أ إ ال و اناه فاي
اد الما ل ما مكليال ال اثل الشالذ
الثقت اأ بعد اهث ر لع إأ مل اقع في را ل ابا
()2
بلإل ل و في الثقت اهث غنر معرا رمل قلل اب لجي .
ثانيا ً  :تطبيقات الشاذ عند الشافعية :
فااي اا ر اأ تكاال  :إذا اا ر ا تكلفاال متتلبعاال ا اارط ال ااراج منااه إن اارض
لرض مثم مرض عفنف أا نل و مريض أا اهث جنالزو ا زيالرو أا صا و جمعاـل
أا رط ال راج أ تفلل بعام أا لفرض آعر م أغاراض الاد نل ااآلعارو صاح ارطه
اب الم هب ل انه في الم تالار اقطاع باه امصاحلب فاي جمناع الطار امانهم
المالنف في التن نه إأ صلمب الت ريب االحنلطي فحكنل قثأ لذا أ ه أ يالاح ارطه
م ااه م االلف لم تضاال ف طاام رماال لااث اارط ال ااراج لاجماالع فإ ااه ي طاام بلأتفاال
اتلبعهمل اب مكليل ه ا ال ثل الشلذ إملل الحرمن اغنار ما المتاتعري اهاث غرياب
بعنف اهث م هب مللع اامازا ي ا لنام الما هب أ اه إذا ارط ال اراج لعالرض
فكت ه رط اأ تكل في زملن ان زملن اه ا جل ز بلأتفل قلل أصاحلبنل فاإذا قانال

( )1ر مدا اب رفل
( )2مثاهب الجانم . 462/1

. 69
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بللم هب ظر إن ن ث ل ف الل  :أ أعارج إأ لعنال و المرباب أا لعنال و زياد أا تشاننع
الجنل ز أا جنلزو ايد عرج لمل ننه (. )1
امنهل  :في اأقتدا بللمحد  :لث اقتدى بم ظنه متطهرا ف لن بعد الال و محادثل
أا جن اال فا قضاال اااب المااتمثل الناال قااثل  :إن راالن اإلماالل للماال بحدثااه لاازل المااتمثل
ال ضل اإأ ف االمشهثر المعرا ال ل قطع به امصحلب أن أ قضل مطا ل قاات
 :ه ا ال ثل الشلذ اه صلمب التا نل (. )2
امنهل  :الث قلل مجن نال إذا كحتاع فت ات ااي رظهار أماي لام يالاح ايجاي فناه
ال ثل الشلذ في مثاه في الط (. )3
نال الالاثل رأيالن  :امال
امنهل  :في إط الننل في الالثل  :لاف هل في إط
اهاث قاثل المللكنال االشالفعنل االحنلباال ااناتدلثا لاه بت اه
 :دل الالحل ماع اإلطا
صثل ااجب فثجب تعنن الننل له االثل ي  :صحل الالثل اهث قثل الحنفنل اراايال
أممد ااجه لذ لاشالفعنل مكال صالمب التتمال ا الحانماي ااناتدلثا لا لع بت اه
فرض ممتح في زم بعننه ف يجب تعنن الننل له (. )4
امنهل  :في اأمت ل  :م امتام الم يجـد مننال فا غمام اناه  .قالل ابا المنا ر :
أجمع ااب ها ا رام ما أمفال ناه ما أهام العاام  .الاث اناتن ل ااجاد المناي الام يا رر
امت مل فعانه الفمام لمال را ل شال رباي ه نهال  :أن الن اي م نائم ا الرجام
يجد ال ام اأ يا رر اأمات ل قالل  " :يفتمام " ا ا الرجام يارى أ اه اماتام اأ يجاد
ال ام قلل  " :أ غمم انه "  .اأ يثجد ما ي اثل غنار ذلاع إأ اجهال الذا لاشالفعنل
اقثأ لامللكنل (. )5

()1
()2
()3
()4
()5

المجمثع . 522/6
المجمثع . 267/7
رابل الطلل ن . 261/7
المثنث ل الف هنل الكثيتنل . 65/5
المثنث ل الف هنل الكثيتنل .96/25
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ثالثا ً  :تطبيقات الشاذ عند الحنفية :
في مرمل المنتل  :رثنرا مل يع ر الحنفنل بللشـلذ فنمل عللف ظلهر اآليل أا الحاديث
أا عللف قثل الجمهثر أا عللف مل انه العمم  .رحرمل المنتل قلل الجالل  :قد أع ار
الن ي م أن تحريم ه تعللب إيلهل اب اإلط قد أاجب تحريم بنعهل رمل أاجاب تحاريم
اب جريج ا طال أ اه ياده بشاحثل المنتال ظهاثر الماف اهاث
أراهل  .اقد ذرر
()1
.
قثل لذ اقد ار امثر بتحريمه ااقتضب ظلهر اآليل مظر
امنهاال  :اإلمماال ا الح ناال االمااعثط فااي الالااثل  :قاالل الجالاال  :الضاارب
امرم االشرب االجملع ا ارط فناه
ال ل مالم انه اتفل الممامن هث اإلممل
الح نل االمعثط ااأنت ل مادا إذا ما الفام
لمل ف هل امماللر مع ذلع اإلممل
ام النالس ما أ يثجاب فاي الح نال االماعثط قضال اهاث قاثل الذ االجمهاثر ااب
ع فه (. )2
امنهل  :في فمال اإلجالزو بللشانثع  :بت اه ياؤجر الان ل ما ار أا الان ه ما
ار مشتررل م غنر ريكه أا م أمد ريكنه لك رم الن ه أا بعضه م اريكه
فنجثز اجثاز بكم ملل ا انه الفتثى لك ر الع مل قلنم فاي تالاحنحه باتن مال
في المفني لذ مجهثل ال ل م ف يعثل انه  .افي ه ا إ لرو إلب م الشالذ ناد الحنفنال
مل رلن مجهثل ال ل م (. )3
امنهل  :في ال اع  :ال اع إذا جرى بافل ال اع مع ذرر العثض الم يناث باه انئل
فهاث طا ارجحااه الرافعاي فاي المحاارر ااعتالر اإلمالل االفزالااي اال فاثل ا ال فااي
ال ديم أ ه فم االثللث أ ه لنس بشي ; م اه رنليال فاي الطا الام يناث ال اناه فاي
قالل
امل اهث الم تلر ; م ه لم ي ام لنام ااب صارامته أ فاي الطا اأ فاي الفما
ال طنب تلج الدي  :مل اعتلر الشن اإلملل م أن ال ااع لانس بشاي ما هب لنفماه اهاث
م هب الشلفعي اإن رلن قاثأ الذا فا ي ااد فناه ما يرياد ت اناد
معرا بت ه علرج
الشلفعي فانعام ذلع ثم إ ه بعد ه ا لم ي رر في ر المنهلج ا ر المنهلج متتعر ا
ذرر ه الممتلل فاعاه رجع نه ا تهي (. )4

()1
()2
()3
()4

أمكلل ال رآن لاجالل . 165/1
أمكلل ال رآن لاجالل .265/1
ر المحتلر  42/6االع ث الدريل تن نح الحلمديل . 122/2
فتلاى الم كب .297/2
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تطبيقات الشاذ عند األصوليين :
قلل الجالل في ال ر ال ل إذا لام يكا لاه معناب يحمام اناه بت اه الذ فن ام
نمب ب أبلن قثله  :أ ي م ع ر عال فاي ر اي ما ال ارآن ظالهر المعناب أن
يالنر علصل أا منمثعل متب يجي ذلع مجنئل ظلهرا يعرفه النلس ايعمااثن باه مثام مال
الن ي م أن " أ اصانل لاثار " ا " اأ تانكح المارأو ااب متهال " فاإذا
جل
جاال ها ا المجااي فهااث م ااثل ; من مثاااه أ يكااثن اهماال  .اأماال إذا رال ا رنااثل ه
م مديث عل ارلن ظلهر معنل بنلن المن ااممكلل أا رلن ين ض ننل مجمعال انهال
أا ي للف نئل م ظلهر ال ارآن فكالن لاحاديث اجاه امعناب يحمام اناـه أ ي اللف ذلاع
ممـم معنل اب أمم اجثهـه اأ ـ هه بللمن اأاف ه لظلهر ال رآن فاإن لام يكا معناب
يحمم ذلع فهث لذ (. )1
ا اام ا نمااب أيضاال فااي ال ااري المتضاال ي إذا ماام الناالس باالمال منهماال
اال ل يعمم بلآلعر ـلذ علمم  .ايمث امالثن اأجتهل لهؤأ ارلن نا ناه اأجتهال ;
م هااام قاااد ناااثغث اإن ااالبث اااانهم فللعمااام ااااب امال اأ يعمااام بااالآلعر  .ا اااا
اب قاثل نماب ب ثلاه  :اها ا يادل ااب أن مارا ب ثلاه فاي العالل اال ال
الجالل
فعمم بعض النلس بتمد ال ري االعلمال ت للفاه أن المنفار ااماد الذ أ يعتارض بمثااه
الجمل ل في ذلع ( .)2افي المنت ب ي م ممل قلله الجالل في الديـل فاي
اب ع
()4
()3
 .ف د ذ قثل م قلل  :إن الفنم ي لل لهل بد ه .
الشـفتن
اقلل اآلمدل  :اتف ال ل اثن بللعمثل اب جثاز ت الناله اب أل ملل رلن م
امع لر ااممر اغنر ع فل لش اذ أ يؤبه لهم في ت الناله ال ر (. )5
طط

اقلل  :اتف الجمهثر اب جاثاز ما مكام ال طالب إذا رالن بافال التتبناد ر ثلاه
صااثمثا أباادا ع فاال لش ا اذ م ا امصااثلنن ا لناام جااثاز أن الممااتلل الثللثاال اتف ا
الجمهثر اب جاثاز ما مكام ال طالب إذا رالن بافال التتبناد ر ثلاه صاثمثا أبادا ع فال
لش اذ م امصثلنن (. )6
اقلل  :اعتافثا في جثاز إجرا ال نلس فاي جمناع اممكالل الشار نل فتث تاه بعاض
الش اذ مالنرا منه إلب أن جمنع اممكالل الشار نل ما جانس ااماد الها ا تادعم جمنعهال
تحت مد اامد اهث مد الحكم الشر ي اتشتر فنه اقد جلز اب بعضاهل أن يكاثن ثلبتال
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الفالثل في امصثل لاجالل  156/1االم مثط . 142/2
الفالثل في امصثل لاجالل . 429/1
ا ظر المنت ب في ر المثطت  23. /7ار ا أمكلل ال رآن أب العربب . 291/3
ا ظر المجمثع  231/1االمفنب أب قدامل  42/9االفتلاى الك رى .429/1
اإلمكلل في أصثل اممكلل . 322/2
المرجع الملب . 147/3
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رلن جل زا ااب ال القي اهاث غنار صاحنح اذلاع
بلل نلس امل جلز اب بعض المتملث
أ ه اإن عات جمنع اممكلل الشر نل تحت مد الحكم الشر ي ارلن الحكم الشار ي ما
منث هث مكم ر ي جنمل لهل غنر أ هل متنث ل امتماليزو باتمثر مثج ال لتنث هال ا ااب
ه ا ف مل ع أن يكثن مل جلز اب بعضهل اث ت له أن يكثن ذلع له بل ت الر عالثصانته
اتعننه أ بل ت لر مل به اأ ترا اهث لل لهل رنف اإن ذلع ممل يمتنع لث ثل أاجه (. )1
متعا امماتند يثجاب
اقلل  :اتف الكم اب أن اممل أ تجتمع اب الحكم إأ
اجتمل هل ع فل لطل فل لذو فإ هم قللثا بجثاز ا ع ل اإلجمالع ا تثفنا أ تثقناف باتن
يثف هم ه تعللب أعتنلر الالثاب م غنر ممتند (. )2
اقلل  :م هب الجمهثر م العامل جاثاز ت الانل العماثل بللادلنم الع ااي ع فال
لطل فل لذو م المتكامن (. )3
اقلل أيضل  :اتف العامل اب جثاز م الات او ان الحكام اباللعكس ا ما همل
معل ع فل لطل فل لذو م المعتزلل (. )4
اقاالل الما كي  :ينما الحكاام ان الاات او مثاام قثلااه تعااللب متل اال إلااب الحااثل آياال
ابللعكس مثم مل م الشان االشان ل إذا ز نال فلرجمثهمال ال تال اينما لن معال رمال رال
ل شل قللت  :رالن فنمال أ ازل شار رباعل معاثمال فنما ب ماس يجاثز ما
الحكم ان الت او ابللعكس ا م همل معل اعللف في ذلع راه بعاض الشالذي ااناتدل
في الكتلب لكم م الالثر بللثقثع (. )5

()1
()2
()3
()4
()5

المرجع الملب . 69/4
المرجع الملب . 323/1
المرجع الملب . 339/2
المرجع الملب . 154/3
اإلبهلج في ر المنهلج . 241/1
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أسباب الشذوذ في الفتوى وآثاره :
إذا رل ت الفتثى الشلذو – في المالطاح ال ل قرر ل نلب ل – هاي الحكام المالال ل
لنل الكتلب أا المنل أا رلن لفظهمل أا ألتهمال أ يحتمااه تتايام مال ذهاب إلناه المفتاب
أا رلن مكمه مالل مل لمل ام م الدي بللضرارو أا منلفنل لم لصد الشارع أا قثا اد
أا م ل ه  .فإ نل في ممنس الحلجل إلب بنلن امن لب التي تؤ ى إلب اناتن لط مكام ينما ه
المفتب إلب الشرع اهاث فاي الثقات ذاتاه مكام الذ مار ا أ ا ت الر لاه فاي ماثل أ لال
الشاارع  .اإذا راالن ه ا ا ممااتفربل مماات عدا اقث ااه نااد ف هل ناال امقاادمن ف ا ن الفتااثى
ندهم مل رل ت تؤعا إأ ما ف ناه مجتهاد أيال رل ات رجتاه أا ط تاه فاي المجتهادي أا
راالن م ااادا فنت نااد بماا هب إملمااه أا ي اارج اااب قثا ااد إملمااه أا فرا ااه أا فااراع
الما هب  .الا ا لاام يتكامااثا ا الفتااثى الشاالذو بللثصااف الا ل ذرر اال آ فاال  .اإ ماال الشاالذ
ندهم أعل م ذلع قثل م نب في الجمال اب لنم ا ظار لكا باعف مدرراه أا
المتفا اااي فااي الم ا هب أا راالن م االب لاااراجح أا حااث مماال ن ا
راالن اااب عا
الم لل فنه .
اأمل في زمل نال ها ا ف اد اه أصا ح لافتاثى الشالذو ناث را جال إذ غادا منادان
الفتثى نلمل اانعل م لمل يدعاه ماع ال انام ما أهااه رثنار ما غنار أهااه  .فا باثابط
تمنع م الع ث اأ اراط الاهام إأ أن يكاثن المفتاي ملمام اهل و فاي الشاريعل أا فاي
غنرهل يمتثيلن مث  .فشهل و الشريعل لنمت إث ال ااب مرت ال اأجتهال  .اام كاب ما
ه ا ا أن ت اادل فتااثى المتفنه اان اااب م ا هاام م ا أهاام النظاار ااأجتهاال اااب الح ن اال
فتطمس فتثى الح ايعا اب الم فتثى ال لطم اتشاهر فاي انال م اإل ا ل منم ال
قااد أمما تكاااف إعراجهاال  .متااب ا ت اار قل اهاال – افتاارا – اااب ه االلم امماال اف نههاال
الم جم الم دل  .النس الم الث م هؤأ المفتاب الا ل يمااع ال ادرو االماكال التاي تمكناه
م معرفل مظالن اممكالل فاي رتاب الما اهب الف هنال فنن ام نهال اقاد ي ادر أن يت نار
مفت م اد لقم م ر بحدا امه معتر بفضم الملب ن فه ا ممدا اب فعاه  .لكا
الم الث ههنل ذا ال ل يد ب ام امالن ااآلعري ايرى في فماه افتاثا أ اه رجام
رلم ماال ام ا ل  .فهاام رجاالل اهااث رجاام فنتع ا م ا منااث أع ا اا م ل اارو م ا الكتاالب
االماانل اقااد أ يتع ا بلل ناالس ; م ااه لاام ياادر ااتا باام ل ا ي اادر اااب فهمااه اأماال
اإلجملع ف د ي ثل أيضل هم رجلل ا ح رجلل اأ ي للي .
الاانس م الااث ل ههناال اأنترناالل فااي اافل الفاناام م ا هااؤأ
فحمب لاك ل اب أن لب ه ا اأ حرا االش اذ  .فن ثل ابلهلل التثفن .

اإ ماال التمهنااد

إ ااه يمكا ذراار العديااد ما امنا لب إأ أ ااه يمكا أيضاال جمااع ااتلتهل فااي أمااري
إلنهماال يرجااع العديااد مماال قااد متحضاار م ا أن ا لب الش ا اذ فااي الفتااثى أالهماال  :اادل
انتكملل المفتب دو اإلفتل اثل نهمل  :مرا لو المفتب لتثجهل الملنل اأمثال المنلنل
.
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أوال  :عدم استكمال المفتي عدة اإلفتاء :
قااد نا تفالاانم فااي بناالن ااراط المفتااب اأن امصااثلنن ا ااترطثا فنااه ااراط
المجتهد ; من م ي ثل م لل اأنتن لط أبد اأن يعر ايمااع أ اا النظار ااأناتن لط
اأن يعاار رنفناال اناات دال ها ام اا أناات راج اممكاالل ما أ لتهاال التفالاانانل الا ا
رفثا ام امصثل بت ه معرفل أ م الف ه إجملأ ارنفنل اأنتفل و منهل املل المماتفند .
فم لم يماع ام اا أا ماكهال الام يعار رنفنال انات دامهل فاانس أصاثلنل اأ ف نهال ما
بلب أالب ; من رم ف نه أصثلنل اأ يازل العكس .
النس الم الث م ذلع أأ يفتب إأ م انتكمم راط المجتهاد  .فا لع مار أ
ي في ال لع عفف الف هل اامصثلنثن م ه الشراط مل ن بنل ه لكنهم لام ي ااث
ما الشااراط ت عال أنااتن لط مكام ممااتجد أا اأجتهال فااي الما هب أا معرفاال مظاالن
اممكلل ا م أقثال الم اهب .
ام النلس النثل – م ذا الالنف – م الاب فماه لع ال ه ينتظار ناؤالهم
ري يجنب بم قد يعرض فماه فاي المجاللس غنار هنالب اأ متار فاكام ناؤال ناد
التي يتثقف فنهل ام مل ام ا ل اإن تكاماثا فنهال قاللثا
جثابه الث رلن م المعض
 :أ درى  .اصلم نل دا أ أ رى  .اهث أ يدرى أن قد أصن ت م لتااه  .اهاث ق ام ها ا
مجمم الافال أا م نناه امطا اه أا م ناد
ابعد أ يحم قرا و رتلب ه الث نتلته
ا لمه أا علصاه لام تجاد لاه فنهال اام  .لهناع أن تماتله ا ال نالس اأ ثا اه االعاال
اقثا مهل  .اأمل رنف يفعم ند التعلرض ارنف يارجح ف الب لام ي ااغ نامعه مناه اي .
االع ل اااد االع ااال ا
ثااام هاااث يفتاااب فاااي الحااا ل االحااارال فاااي ام كحااال االطااا
االدمل  .فنفتي اب غنر ام فنضم ايضم اأ يضنر أصلبت فتثا أا
االمعلم
اعرجت اب النالاث اال ثا اد  .اأ يظا العلقام فاي
أا انت لمت أا
أعطت
هااؤأ إأ ال اام ارقاال الاادي  .إذ ماال ياادرل الممااكن أ ااه با لع ياات حم االر جهاانم ت حماال
لنت ثأ م عد م النلر جزا ت ثله ااب ه ارناثله صااب ه اناه اناـام مال لام يار فاي
رتلب اأ ننل الم ت م انه ألل ل أا إ لرته اأ امتثته قل دو معت رو اأ م ا
م الدا يتفنل الشرع .
اإن ممل نلهم في تعمن قالثر المفتب  -في أمما أمثالاه – ا
مل يممب بللت الل أا الت الل الدقن .

ر اممكالل

ل اد نالهم الت الال فاي العااثل الشار نل ماع الفالام فنمال بننهال ما جل اب اباان
اثل اآللل اب لصل ااثل الافال إلاب تعمنا قالاثر المفتاب ا ماكال اأناتن لط الماانم
اقالثر ا الاتمك ما انات دال أ اا اأناتن لط افا الضاثابط االشاراط المعهاث و
ند أهم ه ا الف  .اأهمهل الجمع بن معرفل الافل االتفمنر االحاديث ماع لازال معرفال
ـلمال لعام أصثل الف ـه  .امل رلن يتالثر ناد أهام العاام ما امصاثلنن أا الف هال أن
يمـت رج الحكم مـ أ اـم لاه بللافال أا أ صاال لاه بعاام الحاديث أا التفمانر أا اام
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امصثل م بلب أالب  .اأ مشلمل ما أن ااثل الشاريعل امادو اامادو أ ينفاع بعضاهل
بعض اب لصل في تن اأنتن لط .
ل د عات فريـل الت الل م اطئت رجم اأنتعملر أرض الممامن الطالهرو
ا مم جلهدا مجتهدا اب تعمن ه ا المفهاثل اتتصاناه اا طااب ااب المماامن تدلنماه
اتا نمه متب جعانل العاثل الشر نل قمملن  :ال مم امال  :أصثل الدي  :ايعناب بللع نادو
االتفمنر االحاديث  .ايكاثن الت الال الادقن فاي رام منهال منفار ا  .ثام اام الافال
اهث ت الل منفر .
اال مااام اآلعااار  :الشاااريعل  :ايعناااب بللف اااه االف اااه الم ااالرن اأصاااثل الف اااه
االمنلنل الشر نل  .ايكثن الت الل الدقن أيضل في رم منهل منفر ا .
اهك ا أص حت اثل الشريعل ثمل نل منفالال م بعد أن رل ت اامدو متحدو .
اين في ال ثل  :إ ه أ ا تراض ااب الت الال ما مناث هاث لكا اأ تاراض
اب الت الل مفالثأ مل يحتلج إلناه ما ب نال العااثل التاي أ يعمام الت الال مااه
ا هل بل ت لر أن اثل الشـريعل مـنجل اامـدا مترابطل اه ا النمنج الشر ي الشالمم
هااث امناالس الا ل ي نااب انااه الت الاال فنماال بعااد  .فا ينفاار نااه اأ يما ه  .ا اماال
الشريعل قديمل مل ا تهر أمد منهم في ام اذاع صنته فنه ا د طا ال العاام إلناه الرمالل
إأ بعااد أن انااتث ب العاااثل راهاال اارتحاام إلااب اآلفاال يطاااب اااثل الشااريعل المتنث اال
ا اثل الافل  .ثم تمنز أا قم ت الل في أمدهل انل له بعاد ذلاع ال اثل فاي رتالب ه
اننل رنثله م تفمنرا أا مديثل أا انتن لطل .
فللت الل مفالثأ مل يحتلج إلنه م ب نل اثل الشريعل هث ال ل عننه بللا ل
إذ هث الت الل ال ل أار اممل امل جزو يحمنثن ال ثل فنمل ت الالثا فناه اأ
يحماانثن ال ااثل أا النظاار فااي غناار اب لصاال فااي ااتن اأنااتن لط ااناات راج اممكاالل .
اصنف هؤأ هام الا ي ا الفتالاى ااب أياديهم اصال مت فتالااهم قثاطاع الشارع
ام ل ااه ام لصااد االعااثال لهاام ت ااع لظاالهر أمااثالهم اا تماالبهم إلااب أهاام العااام باام قااد
يكث ااثا هنئاال اماال أا هااث المفتااب العاالل اأ تشا الفتااثى مننئا إأ ل ااام فااي ت ناارهم
اتعنننهم امرا لو لم لصد ي تفنهل الحلرم أا أهم ال رار .
ثانيا  :مراعاة المفتي لتوجهات الساسة وأحوال السياسة :
لاام يك ا امقاادمثن يكتفااثن فااي المفتااي أن يكااثن مجتهاادا قااد ماااع أ اا اأجتهاال
اماكل ال درو اب اأنتن لط بم يضعثن مم ننرته اصافل نامعته ا انثع تزرنتاه
االشهل و الظالهرو فاي صا مه ات اثا فاي رفال م لباال لتااع بام هاي المطااب امهام فاي
مثج ل منالب اإلفتال  .الها ا الاثا فاي اراطه ااب ف اه الانفس اظهاثر الالا
ار اا فتثى الفلن الث رلن مجتهدا  .افي هؤأ قلل اإلملل د ه ب الم لر  :النالس
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إلب قانم م ام ب أمثج منهم إلب رثنر م العام  .فللتزرنال العلمال ماحال هالل فاي ت نار
المفتااب  .اراالن ها ا مماال يرا نااه ال افاال االما طن نااد تعناان المفتاان متااب فااي هااث
الظام أا عراب ال مم فمل رال ثا يجارؤان ااب تعنان ما ار بان العلمال أا العامال
رجل اأجتهل .
برقل الدي أا التطاع إلب المنلصب اابتفل المفل م الث رلن في أ
اأماال النااثل اقااد ابتعااد الحكاالل – جمااال  -ا اارع ه ابااعفت رقلباال الناالس
اتحااريهم ممااثر ياانهم اتماالهاهم فااي ااتن الح ا ل االحاارال اال ااثض فااي الحاارال
ا هلته تح ن ل ل هـثا اجمع اممثال  .الم يعد ند الكثنر مانهم اهتمالل ب اثل المفتان
الهاام فااي ذلااع منداماال فااي ظاار تعطااات فنااه أمكاالل الشاارع اغااد مرجعناال الحاالرم
االمحكثل قثا ن الفرب ا ظمه ا ي م أع قه .
اقد نل لاحكلل تعنن المفتن ممب مثاصفل امعلينر ننلننل أرثر منهال امنال
أا أن يرا ااب فنهاال صا الاادي اصا بل الحا اف ااه الاانفس .باام يت الاادان صاالمب
المامس الان الهن الممث ال ري الا ل تكفناه الشالرو ااإل الرو ا التعنان االتامانح
ا التالااريح لنتثجاه بااللفتثى مناث مثابااع ظاار الرباب اال ااثل االثنال الحما ما
ملرم أا صلمب قرار الث رلن فنه غضب الرب تعللب االرنثل م .
اه ا ب اع ازال اا حطالط بم الل الفتاثى ااإلفتال ا حطالط مال هاد الاث فاي
اإلن منل ظامل ابعفل  .اها ا اأ حطالط الناثل ينماجم
أماع الثر الدالل أا الداي
امال تعل نااه الادال اإلنا منل ما بااعف اهاثان اااي ه االنالس اها ا اثع ما الفااي
  :ام أ ارض ا ذرارى فاإن لاه معنشال
المتث د به م ه العزيز في قثله جم
باانكل  ارنااف أ يكااثن ه ا ا مللهاال اقااد أنااامت امماال قنل هاال لحكلمهاال رباال أا ررهاال
لاتحلرم إلب م اهب اماام ا حام أهام امرض غربنال ا ارقنل  .اأ زلثهال م الل رتالب ه
اننل رنثله م  .اأ يكل المفتب يجد له مثبعل إأ في قضاليل الازااج االطا ارؤيال
ها ل رمضاالن اإذا ا اات ه انتشانر فااي التالاادي ااب أمكاالل اإل ادال الم نناال اااب
أمكلل ال ثا ن الثبعنل  .املزال ه ا الحلل ممتمرا في العديد م ال اإلن منل .
إأ أن هاا الحللاال الطلر اال اااب امماال ا اااب مثقااع المفتااب فنهاال – اان رل اات
ثاهدهل ملزالت مثجث و في جمال الا الما منل – إأ أ اه قاد بادا ظار الت ادير يمارى
إلنهل بم صحثو الممامن العلمل التي ممات الحكلل اي تفننر مل هام اناه ما بانع
اب ل ابتفل ال رب م رباب ه ارناثله م  .اهاي صاحثو بالغطل اعترقات انئل
اأصا ح لهال فاي اللم
أا منزا م المنلنال ا انئل ما المعلماال ا انئل ما امعا
الثاقع اجث يحمب له مملب .
ام ه ا الثجث تهنت لامفتب مثقع ااهتملل في ال ضليل ال لصال ارا ا فاي ال ضاليل
المللنال بام تعادى
العلمل  .اب لصل الثقل ع الممتجدو الط نل ااأجتمل نل االمعالم
ذلع إلب بعض ال ضليل المنلننل .
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ارلن أال المنت هان إلاب أهمنال اعطاثرو ها ا المنالاب هام الحكالل الا ي مالفتئثا
يرصاادان راام ناالر امتحاار يشااتم منااه تهديااد أا عااراج ا الماانطرو مماال قااد يهااد
المنالب بطري م ل ر أا غنر م ل ر أا يمت طب النظر أا يكشف انئل ما العناثب
أا الظااام اماال إلااب ذلااع  .فت شااتاا ارا أا هنئاال لافتااثى أا مجاالمع ف هناال رناامنل
تعاارض انهاال ال ضااليل الممااتجدو ف هناال أا اجتمل ناال اغنرهاال  .مل اال ال ضااليل المنلناانل
ال حتل  .متنلنن أن اإلن ل له ظر امكم في نل ر ال ضليل ننلننل أا غنرهل .
اقد يكثن رثنر منهم صال قل فاي جهاد اب لاه
الننل االفليل
ابفض النظر
 .ف ااد عاادمت ه ا الاادار االهااـنئل االمجاالمع الممااامن امااات الكثناار م ا المعض ا
الف هنااال ااأجتمل نااال االفكريااال  .اهااا ا ممااال أ ينكااار إأ مكااالبر إأ أن قضاااليل اممااال
المنلننل لم تنم مظهل اافنل الم تشفم منزا ي رر في جدال أ ملل تاع الادار االهنئال
االمجلمع  .اربي أهام الف اه الشار ي أن تتار الفتالاى المنلنانل يفتاي فنهال الحكالل أا
مجللمااهم الشااثريل أا الننلبناال ا حثهاال  .اها ا ال ااام المنهجااي هااث الا ل ماادا بطل فاال ما
الش لب بم جمهرو منهم ابتفثا الحكم الشر ي م أهاه  .فتعلرض الحكمالن فاي رثنار ما
ال ضليل ارالن منهال ممال ين ناي اناه أثار ا مام فاتار اباطرابل فكريال ا مانال اماع
تكاارر الثقاال ع اتعاالرض اممكاالل تكث اات فااي المجتمااع طثا ااف م ا الش ا لب المتاادي أ
تمتمااام إأ لمرجعنتهاال  .الماال راالن العديااد م ا ه ا المرجعناال يعاال ي م ا قالااثر فااي
متطا اااال الفتااااثى اممااااتازملتهل أا غا اااات انااااه الحزبناااال أا الفئثياااال أا الطل فناااال
فلبطربت اب أثر ذلع الفتلاى ااعاتاط فنهال الالاثاب بلل طات أا الشا اذ متاب بااغ
اممار غليتااه فمااللت بما ب ها الفتاالاى ماال بريئاال اأ فاس بااللل أا مضاااال  .يتحماام
ر رهل مفتثهم م ل رو ايتحماهل م ل رو أيضل الثاقع المالل ل لاكتالب االمانل باتجهزو
إ ل أ تعنب إأ بتمجند امهثا اال لطم اتكريس الظاام اتازين ا حارا الحالرم الاث
بلنم الديم راطنل االحريل االمملااو  .في مثازي أ ا ت لر فنهل لادي ام ل اه اقثاطعاه
اذلع مامثس أ ينكر في أغاب هلتنع الثنل م اامجهزو .
اقاد ترتاب بما ب ذلااع مشالرم رثنارو ااباطراب فااي منالو المماامن فاي ااقعهاام
اأجتمل ي ااممني االمنلني االفكرل  .اظهر اب أثار مالاطاحل ديادو تنث ات
ألفلظهال ااعتافاات بنئلتهاال اأزمنال رااجهاال لكنهاال راهال تاادار مااثل اإلنا ل باام تعننااه
بطري ظلهر أا عفي أا جااي صاريح ف اللثا  :رجعنال ات ااف أا تعالاب اتزمات
أا تطاار اإرهاالب اغناار ذلااع م ا اصااط مل راجاات  .ام ا ارا هاال جمنعاال النهااث
االناللرى  -ربي م ربي ان ط م ن ط  -فه ا تالري هم لصاع ما عن ار متاب
ام دلس اقد ا تد مكرهم امربهم الالان نل االنهث يل في فامطن ااجتمعثا اأجمعاثا
بعد إن لطهم لا فل اب الحناثلال بان المماامن ا اريعتهم اب لصال فاي اتن تط ن هال
الث اناتد ب اممار تماننر الجناثب بام الاث اناتازل اإلبال ا الجمل نال بتنااحل الادملر
الشلمم  .ارم ذلع قد رلن امل يزال اأ ينكر إأ مكلبر أ مب .
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اأمل صال ذلع بللفتثى فإ هل اثن ل جدا إذ مال ا فكات الفتالاى ااب مادار التالري
اب لصل ه ا التالري ال رياب الا ل عنناه الن ام فاي الفتارو ما الحاراب الالاان نل إلاب
النااثل الحلباار .فااإن الفتاالاى اااب صاانفن أا أن أهاهاال فري االن .فري ا قااد جعاام الكتاالب
االماانل ام اال ئ الشاارع م دماال اااب راام ا ت االر فالاادر نااه فتاالاى تحاالرب الظااام
ااأنـتعملر اتعطنم الشرع ات ن الح ل بمثازينه النلصعل الظلهرو  .اإن جر انهال
ذلع م المالل ب ااأبت الشي الكثنر .االفري اآلعر قد جعم الب ننناه إربال
الم طن أا الملنال امرا الو أماثال المنلنال ااب افا اأتجال أا التثجناه أ ااب
اف م تضنل الشرع ام ل ه ام لصد .
فمل ح فناه الناثل ما أماثال طن ال أا مشاننل فاي اتب المنال ي فاإن لافتاثى فناه
محم اتتثنر ما الفاري ن افاي اتجالهن امالزال فناه فريا الضا ل االشا اذ متالادرا
امااؤثرا إلااب مااد ر ناار  .اأماالل الفريا امال فريا أهاام الحا با ل الجهااث المضااننل بماال
يتنلنب ا ر الم الد متب تكثن رامل ه هي العانال ايكاثن الادي رااه هلل االمانل و
فنه لاشرع .
اإزا ه الفجثو التاي أارثات اممال إبارابل فاي الفتاثى بان فتالاى فاي مجماهال
فر ياال ت الاار ا تا ناال رغ اال امماال اقااد يعتريهاال الش ا اذ اباان فتاالاى هنئاال أا
مجاالمع رناامنل أا ا ه رناامنل نااد ملجاال اباارارا ل ماال امااات العديااد م ا
اإل كلأ الفر يل ااأجتمل نل االفكريل  .اارتم ت امترال المهتمان بلل ضاليل الشار نل
ارا ا المؤنمال ال حثنال فااي الجلمعال ا ار ال حاث  .ا اااب رأس ها المجالمع مجمااع
ا لف ه اإلن مي المن ثا ما منظمال الماؤتمر اإلنا مي اأمثللاه العدياد ما المجالمع فاي
ال العربنل ااإلن منل .
إأ أن ه ا المجاالمع لاام تشااف غاناام امماال فااي مالاالبهل المنلنااي ب لصاال ال ا ل
امتثا اه االعنليال باه لمال فناه ما مملنانل اتضالرب مالاللح
قالر ه المجلمع
الاادال  .فعنااي بماال نااثى ال ضااليل المنلناانل الاام تمثاام ه ا ال ضااليل إأ مناازا محاادا ا
يتنلنب فع اط نعل ه المجلمع  .امع أهمنل مل ا تنت باه ها المجالمع إأ أن ال ضاليل
المنلناال تحتاالج إلااب مرجعناال جمل ناال أيضاال  .ات ااديرا مهمناال ه ا الفجااثو ا ااعثرا
ب طثرتهل ف د ل ى رثنر م الف هل بضاـرارو ناـد ها الفجاثو  .اظام ها ا النادا يعااث
اي فت متب تنل ى الف هـل إلب تتننس " اأتحل العللمي لعامل الممامن " .
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المبحث الثاني
بعض تطبيقات الفتوى الشاذة في العصر الحاضر
لمنل بالد انت الل الفتلاى الشلذو المالل مل ل ثاطع النالاث ما المفتان فاي
العالر الحديث بالفتهم الفر يل فاإن ها الفتالاى ماع عطثرتهال إأ أن عطرهال محادا
اب لصاال أن مثاام ها الفتاالاى تجااد ما ياار انهاال م ا العاماال امرفاال أا ما المج المع
الف هناال أا ما ع ا ل النااداا العامناال اممااب أهمناال ما أصاادرهل ما المفتاان اماادى
عطااثرو مثبااث هل فها ا مماال يطااثل  .الكا يعننناال تاااع الفتاالاى التااي تالاادرهل المجاالمع
الف هنل أا المفتثن بالفتهم المفتثن العلمـثن لادالل أا بالفتهم رؤنل مجلمع .
ايجاادر ال ااثل إن آفاال الفت اثى الشاالذو قااد تكااثن م ا جهاال الممااتفتي فن ااع المفتااي
بللتفرير .اقد تكثن آفتهل م جهل المفتي أا الجهل التي تالادر الفتاثى بلنامهل مجمعال أا
غنر .
انتعتلر فتثيلن امالب  :فتثى فضنال الشن محماث ااتث
في صنل ي التثفنر اهي مثلل آلفل الفتثى م جهل الممتفتي .

ان امزهار نالب ل

االثل نل  :الفتثى المنمثبل لمجمع ال حث اإلن منل بر لنل فضانال ان امزهار
الشن الدرتثر نند طنطلال في إبلمل الفثا د ال نكنال اها التاي آفتهال ما المفتاي
اننثلي ه الثل نل مزيد اهتملل ل طثرتهل .
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األول ى  :فتىىوى فضىىيلة الشىىيم محمىىود شىىلتوت شىىيم الجىىامع األ هىىر فىىي حكىىم
صناديق التوفير :
ف د نئم فضناته في أن بعاض النالس يث اثن أماثالهم فاي صانل ي التاثفنر التاي
ت ثل به مالاحل ال ريد في مالار فهام يحام لامماام أن يتعا العثا اد المانثيل التاي تادفعهل
اإليدا ل .
المالاحل رربح
فتجاالب فضااناته قاال  :إن ال ا ل أرا تط ن اال ل مكاالل الشاار نل اال ثا ااد الف هناال
المانمل أ ه م ل اأ مرمل فنه  .اذلع :
ل ه ا الع د مع مالااحل ال رياد لام يكا قربال إ مال هاث إمادا لامالااحل بزيال و
رأس مللهل لنتمع اناتثملرهل امعلم تهال اتكثار أربلمهال ما عا ل اناتف ل امماثال
في مثا تجلريل يندر فنهل – إن لم ينعدل – الكمل أا ال مران .
ه المعلمال بكنفنتهل اظرافهل ابضاملن أربلمهال معلماال جديادو لام تكا معرافال
لف هل نل امالن اقت أن بحثثا أ ثاع الشررل اا ترطثا فنهل مل ا ترطثا .
ام هنل يت ن أن الربح الم رثر لنس فل دو لدي متب يكاثن ربال اأ منفعال جرهال
قرض متب تكثن مرامل (. )1
اأ ااع أن الشاان اااتث بنااب مكمااه اااب أن مالاااحل ال ريااد تم اتثمر اممااثال
المتحالاااال لاااديهل الاااث اااام أ هااال لنمااات رااا لع لمااال أفتاااب بللحااام ي اااثل الشااان يثناااف
ال ربلال  :ذرار الث ال أن مالااحل ال رياد التاي تادير صانل ي التاثفنر أ تمااع أجهازو
لاتجلرو ااأنتثملر اإ مل تعطي الحالنال لا نث لتتع منهل فل ادو تثز هال – أا بعضاهل
– اب المشتررن فل تهب اممر إلب إقراض ال نع الك بثانطل ال ريد (. )2
ايجاااي الشاان اااي المااللثس المثبااثع فن ااثل ‘ :ن لاشاان فتثياالن متنلقضااتلن :
ن ب ه ا التنلقض ف الل :
إمداهمل تحرل اامعرى تحم اقد نتلت الشن نند نلب
إن فتثى التحانم صدر بعد أن أفهمثا فضنال اإلمالل أن هنئال تاثفنر ال رياد تماتثمر ها
اممثال اتتع جز ا م امربل اتعطي المث ن الجز اآلعر .
ثم قلل  :ابعد ه ا نتلت الدرتثر نمب د – رممه ه – فا رر أن هنئال ال رياد
تث ع اممثال في ال نث اتتع فثا دهل اأ ت ثل بتل انتثملر .
ثاام أباال الشاان نااند ناالب  :اماال الفاار باان أع ا الفثا ااد الربثياال م ا ال نااث
طري هنئل ال ريد ف
م ل رو ابن أع جز منهل

( )1فتلاى الشن اتث . 351
( )2فثا د ال نث هي الربل الحرال . 123
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ثم مدثني فضنال الشن ص أبث إنمل نم – رممه ه – بتن فضنال امنتلذ
ا لقشه في
أبث زهرو – رممه ه – ذرر في داو لثا اإلن ل أ ه الت ب بللشن اتث
فتثى التحانم ااقتنع بتحريم فثا د فتر ال ريد .
ارأى م ا فهل م ا رتلبااه فعلربااه قاال
نهل فم قرأ الفتثى قرأ التراجع .

 :أ باام ت ااب الفتااثى ايث اات تراجعااع

ااتف الشن لن اب ه ا  .قلل الشن ال ربلال  :اي دا أن امجم لام يمهااه فاام
ر ه ا الرجثع مث تل في رتلب الك الشن أبل زهرو ث ل ث ل .
قلل الشن اي المللثس  :اذرر الشن أبث زهرو ه ا المثبثع أرثر م مرو في
لجنل الف ه بمجمع ال حث اإلن منل التي رلن يرأنهل ارلن اممن آ ا الشان صا
أبث إنمل نم – رممه ه . -
اماادثنل الشاان ال رباالال بت ااه ناادمل راالن يجمااع أصااثل رتاالب التفماانر لاشاان
اتث ايعد لاط ع اقف ند تحريم فثا د فتر تثفنر ال ريد اذرار التعالرض ماع مال
جل في رتلب الفتـلاى ف لل له الشـن ـاتث  :أب فتثى التحريم  ..أب هال ( أجارؤرم
اب الفتثى أجرؤرم اب النلر ) (. )1
الثانيىىة  :الفتىىوى المنسىىوبة لمجمىىع البحىىوة اإلسىىالمية بر اسىىة فضىىيلة شىىيم
األ هر الشيم الدكتور محمـد سـيد طنطاوي في إباحة الفوا ىد البنكيىة
وهىىىذه التىىىي آفتهىىىا مىىىن المفتىىىي وسىىىنولي هىىىذه الثانيىىىة م يىىىد اهتمىىىام
لخطورتها .
ااثل اباالهلل التثفنا  :تااتتي ها الفتااثى فااي الثقاات الا ل باادأ فنااه ماانهج اأقتالاال
اإلن مي الم ني اب المشلررل بش طري ه العماي في أرجل الا اإلنا منل ايث ات
جلمه بتكثي قل ـدو ب مل م المتعلمان عثبل امكثمل امؤنمال مللنال ايادعم
الربل اي دل أ اا مللنل اناتثملريل لفتات ا ت ال
المث العللمنل بل ت لر ظلمل بدي
المؤنمل المللنل الفربنل متب اجد أن م مالاحتهل التعلمام ماع ها ام اا المللنال
التي تح الربح المنلنب مع رجل ر نرو م امملن بعنادا ا الم الطر الفل مال التاي
يعل ي منهل اأقتالل الربثل اه ا مل ل ه ال نث العري ل أن تفتح لهال ثافا ت اتل
بت ديم اأقتالل اإلن مي بم أ شت بعضهل بنثرل ممت ال في ذمتهل المللنل تتعلمام افا
أمكلل الشريعل اإلن منل اه هل و أ ت م الشع في ص منل مانهج المالل اإلنا مي
فااي رياال و امنااثا المللناال بتناااثب المشاالررل التنمثياال الح ن ناال بعناادا ا امناااثب
الربثل في مضلربل الن د بللن د لتثلند الفثا د الربثيل .

( )1فثا د ال نث . 123
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اتااتتي ها الفتااثى فااي الثقاات الا ل تااثاتر امبحاال العامناال المعم اال فااي الا
امجن نااال فاااي مراراااز بحثهااال افاااي جلمعلتهااال التاااي أراااد راهااال امنااال ا قااال المااانهج
اأقتالاال ل اإلنااا مي اقدراتااه ااااب الرياال و ااأناااتمرار باام ااال ى الاا عض مااانهم
بل ت لر الم اال الفعااي لمشالرم الماث العللمنال التاي مال فتات تتاثالب انهال امزمال
المللنل االهزا اأقتالل يل المدمرو بم ب المضلربل الربثيل العللمنل التي ر ات الادال
الف نرو بللديثن اأاقفت جال التنمنل فنهل فزا م غنب الفني ام ف ر الف نر .
تتتي ه الفتثى طعنل م أهم اإلنا ل اجادتاه فاي اقات ا تالالر غنار المماامن
لمنهج اإلن ل اأقتالل ل في محلربته لاربال ا ا هلته امال زا ما املام ا ما امناب
أن تالدر ه الفتثى أا بمعنب أ أن تنمب ه الفتثى إلب مجمع ال حث اإلنا منل
اناه
اهث م أقدل المؤنمل ال حثنل العامنل المعلصرو في للمنال اإلنا مي ايشار
امزهر الشريف الا ل يتحمام ار تلري نال مشاعم ااثل الشاريعل المعم ال ف هال اأصاثأ
امديثل اتفمنرا ا ندو ا ثو اهث ال ل يمثم أر ر جلمعل إن منل .
الث أن الفتثى م ت إلب فضانال ان امزهار لهالن ال طاب – اأ يهاثن – فها ا
رأل فضناته م ق م بافل أ لل الفتثى ارامهل الك أن يحمم ب ه الفتثى مجماع
ال حث اإلن منل فه ا م ر ال ر ا ظال م امماثر التاي شاب أن تشاث صاثرو امزهار
الشريعل اأمكلمهل اأن تهتز صاثرته فاي أذهالن العلمال أمال ال لصال
الرا د المنلفح
م ا الف هاال أهاام العااام م ا اماال امزهاار ا اماال امم ال اإلن ا منل فنعامااثن أن مجمااع
ال حث اإلن منل أر ار ما أن تالادر ناه ها الفتاثى م ن ال ايعاماثن ع ليال الزاايال
التي صدر م ع لهل ها الفتاثى ايعاماثن أن ما مضار الجامال أ يمثااثن المجماع
راه امل م مجمع يكتفاي بعاد أربعال شار ضاثا أا يزياد قاان االف هال الم تالاثن
ماانهم ث ثاال ف ااط مااع امترامناال ال االلغ ل ناال العاماال مما عتااز بعامهاام امكاال تهم ابتياادل
الف هاال قاارار مجمااع ال حااث اإلن ا منل فااي المثبااثع ذاتااه اتحريمااه الالااثرو الربثياال
ذاتهل اقد ن في ذلع المجلمع الف هنل في العللم اإلن مي راهل ف د أصدر قـرار فاي
مؤتمر الثل ي المنع د في هر المحرل  1325هـ ال ل يثاف ه مليث  1965ل ابحضاثر
زهل مل ل اعممن ف نهل يمثااثن عممال اث ثان الال إنا منل اصادر قارارهم التاللي
بلإلجملع بر لنل الشن مم متمثن ن امزهر ا ضثيل ر لر الف هال أمثالل الشاـن
اي الماليس اها ا
أبي زهرو ا اي ال فنف افرج المنهثرل ا د ه المشد ا
ل قرار :
" الفل دو ااب أ اثاع ال اراض راهال ربال محارل أ فار بان مال يمامب بالل رض
اأنته ري امل يممب بلل رض اإل تلجي ارثنر الربل في ذلاع اقانااه مارال ااإلقاراض
بللربل محرل أ ت نحه ملجل اأ برارو ااأقتراض بللربل محرل ر لع اأ يرتفع إثماه
إأ إذا ت إلنه برارو ارم امرئ مترا لدينه في ت دير الضرارو " .
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ل د مممت ه الفتثى المثبثع بلإلجملع ابحضاثر ها ا العاد الاثفنر ما أهام
ابتنااثب صانلغل ف هنال محكمال جلمعال مل عال عللنال ما الحشااث
الف اه ااأعتالال
االعلمنل أا ررلرل الترارنب الافظنل اهي الالنلغل المعهث و فاي الفتاثى التاي يترتاب
انهل مم فت ب ه الفتثى م تاع بحضاثر عممال ا شاري ابلمغا نال فا اع
أن ه ا ال رار أ يالاح ال تل اأ ي ثى اب ض الفتثى امصاانل اإذا رالن ف هلؤ ال قاد
قرراا أن اأجتهل أ ين ض بلأجتهل ه ا إذا نـام اأجتهل م ال ثا ااأ ترابال
اا نب اب أ لل اأنللنب اطرا اأجتهل المعرافل ند أهم اأعتالل .
أا
اق م الدعثل في منلقشل مضلمن الفتثى يجب أن حد محم النزاع اال ا
الام تحاارر
منالط الحكام فاي الفتاثى فاإن الفتاثى قاد عاطات بان محام الثفال اال ا
فاي
في تحديد الربح م ادمل منفالا ا غنار بام ال ا
منلط الحكم فانس ال
بملن اا تراط الربح افاي باملن رأس المالل افاي صافل ياد ال ناع ااب المالل هام
هي صافل أمالن أا باملن اإذا قنام  :باتن ال ناع ارنام مال هاي اآلثالر الم ننال ااب ها
الع قل ه ا مل رلن الثاجب جعاه محثر اأنلس الفتثى لتكثن الفتثى نانمل م النلمنل
المنهجنل العامنل الف هنل  .بعد ه ا دأ بمنلقشل هل ل امنل ف هنل لافتثى .
أوال  :عنوان الفتوى :
" انتثملر اممثال في ال نث التي تحد الربح م دمل " :
فااي تحديااد الااربح م اادمل اراتن اأنااتثملر ذاتااه
العنااثان يااثمي بااتن محاام ال ا
م ل مفرا منه ا نلصر المؤال المتعد و أغفاهل العنثان اصاحل العناثان أن يكاثن
" مكم انتثملر اممثال في ال نث الت انديل " لنشمم نلصر المؤال امل إذا رالن الاربح
محد ا م ادمل أا غنار محاد  .ايشامم ال ناع الا ل يحاد الاربح م ادمل االا ل أ يحاد لائ
يكثن لاعنثان مفهثل م للف .
ثانيا  :السؤال :
" إن م بناع الشاررل المالارفنل العربنال الدالنال ي ادمثن أماثالهم امادعراتهم
لا نع ال ل يمت دمهل ايمتثمرهل في معلم ته المشرا ل م لبم رباح يالار لهام ايحاد
الحكم الشر ي لها المعلماال " .
م دمل في مد يتف مع العمنم انهل رجث اإلفل و
االس زرااي اقااد أرفا ناانل ته مااع ال طاالب
ر انس مجاااس اإل ارو تثقنااع الاادرتثر مما
مثذجل لممتند التعلمم ال ل يتم بن الممتثمر اال نع ا ل ه ا النمثذج رلآلتي :
ال نع
الشررل المالرفنل العربنل الدالنل
التلري 2222 / / :ل
مملب رقم :
المند /
تحنل طن ل ابعد :
حنط نـنل تكم امل بت ه قد تم تجديد رصندرم طرفنل اقادر 122222جام ( ف اط مل ال ألاف
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جنناـه مالاارل أ غناار ) ا الفتاارو ما  2222 / 1 / 1متااب 2222 / 12 / 31ل بعل ااد %12
ننثيل االعل د قدر  12222جننهل مالريل
إجمللي الم اغ  +العل د في تلري اأنتح ل  112222جننهل مالريل
الم اغ الجديد مضلفل إلنه العل د متب  2222 / 12 / 31ل  112222جننهل مالريل
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المناقشة  :وتتناول السؤال ذاته والجدول المرفق مع السؤال :
أ  -رلن م الثاجب أن يحرر المجماع محام الماؤال اأ يمكا إصادار مكام ماع
ها ا اإلجماالل فنن فااي أن يمتفالاام ايمتفماار المجماع ا بعااض اممااثر التااي أ يكتماام
الجثاب االفتثى إأ بهل اهي :
ماال هااي صاافل ال نااع ال ل ث ناال ماان يمااتام أمااثال العما ف هاام هااث م تاارض أا
مضلرب أا ارنم ف  .امحم هـ ا المؤال ا اا نه أن معرفته هي منلط الحكم ام نال إذ
م المعاثل أن تمام ال نع اممثال إ مل هث اب صفل اأقتراض .
الم الث بع لرو اأنـت دال ااأنتثملر افي معلم ته المشرا ل .
اأنتفملر
مل هي ها اأناتثملرا التاي اصافهل ال ناع بت هال مشارا ل الفال مشارا ل ها ا مكام
اار ي يالاادر الماال م اهااث مالاال رو اااب الحكاام االفتااثى فلل نااع أ يماااع اصااف
أفعلله م النلمنل الشر نل اإأ ف محم لامؤال ابتدا .
امل الفر بن اأنت دال ااأنتثملر هام المارا أن ال ناع يمات دل ها امماثال
في ؤا ه اإل اريل ام لر ماه ااأنتثملر ي آعر .
ب  -الجااادال المرافااا لاماااؤال أ يطااالب الماااؤال اأ يكشاااف ااا مضااامث ه
فمضمثن الماؤال  :اناتثملر امماثال أل أن هنال مجالأ اناتثملر محاد و امعالم
اصااافهل بللمشااارا نل االجااادال يتضااام ااانئل آعااار  .ارااالن مااا المفاااراض أن يثنااار
تملؤأ بديهنل فإن الجدال صنفل بنكنل ربثيل صريحل تحمام الجاثاب ااب أن ال ناع
أ صال له بلأنتثملر إأ اأنتثملر الن دل الربثل منث ياد الن اد الن اد اها ااباحل
في الجادال أ تحتالج إلاب منا ظار  .فللعمنام أا ع م ااغ  122222مل اـل ألاف جننهال
مالريل لفترو م 2222 / 1 / 1ل متاب أصا ح فاي 2222 / 12 / 31ل أل بعل اد %12
ناانثيل  .اتاام مماالبه بإجمااللي الم اااغ  +العل ااد فااي هلياال الماانل لنال ا ح  112222جننهاال
مالريل  .فللجدال ربـثل صر غليل مل فنه تممنل الفثا د بللعثا د االع رو لامعال ي أ
ل لفلظ رمل هث متف انه ند أهم العام .
ثالثا  :الفتوى ومناقشتها فقرة فقرة :
أ  -الف رو امالب :
" ال ي يتعلماثن ماع بناع الشاررل المالارفنل العربنال الدالنال – أا ماع غنار ما
ال نث – اي ثمثن بت ديم أمثالهم امدعراتهم إلب ال نع لنكثن ارن انهم فاي اناتثملرهل
فااي معلم تااه المشاارا ل م لباام ربااح يالاار لهاام ايحااد م اادمل فااي مااد يتف ا مااع
المتعلمان انهل " .
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ل د تضمنت ه الف رو ث ثل أمثر :
أالهل  :أ هل بمت لاجـثاب بلإلبلفل إلب ال ناع الماـل م ب نال ال ناث اثل نهال :
اصااف ال نااع بت ااه ارناام ا م ااه اثللثهاال  :اصااف انااتثملراتهل أ هاال فااي معاالم
مشرا ل .
ا تنلال ه الث ثل اعلصل الثل ي االثللث منهل محم اإل كلل امحز :
أماال امماار امال  :اهااث تعماانم الحكاام لنشاامم مااع ال نااع الماال م غناار م ا ال نااث
الربثيل  .اه ا يفند أ ه أ عالثصنل لا نع المل م اإن رلن مممل قد يثمي بلعت فه ا
ال نث اأ ه قد يمتثمر في غنر المعهاث فاي اناتثملرا ال ناث  .فاللتعمنم قطاع بت اه بناع
مثم غنر م ال نث ل ا رلن الحكم اامدا .
أماال امماار الثاال ي  :إباافل صاافل الثرناام اااب ال نااع اه ا ا هااث مناالط الفتااثى فااإذا
اناات لل اناات لمت الفتااثى فااي ه ا الجز ناال اهااي أنلناانل جاادا اهااي التااي تكشااف ا
التكننف الشر ي لالفل ال نع .
صاافل الثرللاال ه ا أ تالااح ال تاال ; من الف هاال مجمعااثن اااب أن الثرناام يعماام
لمالاحل ابتثجنه المثرم الامثرم أن يعفنه اي ناه م الثرللل ; من الثرللال اد جال ز
غنر أزل ايد الثرنام ااب المالل ياد أمل ال أ يضام ال مالرو اتااف المالل إأ إذا ث ات
تعديه أا إهملله ات النر ت النرا أ يحد م أمثلله .
ثم إن الثرنم إمل أن يعمم في ملل مثراه مت ر ال أا باتجر اإن رالن باتجر فناازل
تحديد أجرته م افل م طث ل ايجنـز بعض الف هل أن تكثن أجرته ما ل ما رأس المالل
رمل أجمعثا اب أن ربح الملل في يد الثرنم راه لامثرم اعملرته التاي أ ياد لاثرنام
فنهل اب المثرم .
الاانس ااي م ا ذلااع يالااح فااي ه ا ا الع ااد فااإن ال نااع يمااتثمر أمااثال العم ا
بطري تاه ثام يعطانهم ربحال – مماب الرو الفتاثى – اها ا يعناي أن مال زا ا الااربح
المحد راه لا نع – رمل صرمت الفتثى في ف ارو أم ال – اها ا الم ادار ما الاربح غنار
محد اأ يطاع انه العم أربلب الملل المثرااثن  .ثام إن ال ناع اهاث الثرنام بالم
لا ملرو بام بالم صارامل لارأس مالل المثرام اربحاه المحاد م ادمل  .اها ا رااه قااب
لمفهـثل د الثرللل رأنل اب ب ف يمك ال تل أن يكثن ه ا د ارللل الم ي ام
اأ ي ثل أمد ند ممحل م ف ه أن ه ا د ارللل .
رمل أ يالاح أن يكاثن الع اد اد مضالربل بحناث يكاثن ال ناع مضالربل باتمثال
اهم أربالب المالل ; من ارط المضالربل المتفا اناه ناد جمناع الف هال  :أن
العم
يكثن الربح معاثل ال در فنحد النب المضلرب ما الاربح اال القي ما الاربح لارب
الماالل  .اأن يكااثن الااربح ما ل اال عل رللنالااف االثاااث االربااع فااإذا اارط م اااغ معاان
م طااثع م ا الااربح أا م ا ل محااد و م ا رأس الماالل بطااات المض الربل م هاال تااؤ ل إلااب
46

امتماالل قطااع الشااررل فااي الااربح ; أمتماالل أن أ يااربح المضاالرب غناار الم اااغ ال ا ل تاام
تحديد فاي اد المضالربل  .ثام إن ها ا رااه إذا اجاد رباح ما مام المضالرب فاإن لام
يحالاام الااربح فنضاانع اااب المضاالرب جهااد ايضاانع اااب رب الماالل الااربح اإذا
عمر رأس الملل ف ملرته اب رب المالل اأ يتحمام المضالرب مناه انئل مال لام يكا
المضلرب مفرطل أا متعديل .
اه ا راه غنر متح في الع قل محم النظر ; فاإن ال ناع هنال يضام رأس المالل
رمل يضم الربح ايتحمم الم لطر اال ملرو  .فتكننف الع قل اب أ هل مضالربل بعناد
رم ال عد .
اإذا بطات المضلربل ي طم تكنناف الع قال بللشاررل إذ أ يالاح أن يكاثن ال ناع
فإن الشررل ت طم بإجملع الف هل متب بم أمد الشررل لفنار ما
ريكل مع العم
الشررل الربح لمل يؤ ل إلنه م قطع الشررل في الربح  -رمل ن – .
فاااام ي ااا إأ أن الع قااال بااان ال ناااع ا م اااه أربااالب المااالل إأ قااال إقاااراض
ااقتاراض فلل ناع م تارض أماثالهم اهام م رباثن االممامب ربحال أا ل ادا هاث الاانب
أربلب الملل اهث الفل دو الربثيل المضمث ل االمنمثبل لرأس الملل االمادو اها ا ان
الربل ربل الجلهانل ال ل يربط فناه الم ارض الفل ادو بارأس المالل االمادو فكامال زا رأس
الملل أا المدو زا الفل دو .
اإذا رنل تامس نـندا أا لن لتكننف الع قل بللثرللل أا المضلربل أا المشالررل
فإ ل أ حتلج إلب لنم اب رث هل قل قرض ااقتراض فه ا ظلهر ما الماؤال اما
الجدال المراف له فكلن م الثاجب أن ي ثل المجمع  " :إن ه المعلمال محرمل ; م هال
تضمنت الربل الالريح بديم الجدال المراف لامؤال " .
أمل اممر الثللث  :اصف انتثملرا ال نع بت هل في معلم ته المشرا ل :
إن الفتثى أ تمت نم ف هل متب ت ن مل هي هاـ اأناتثملرا ال نكنال المشارا ل
اقد أصدر ال نع ه ا الحكم الشر ي فثصف ماه ب اتاه بت اه مشاراع االفتاثى ق اات
ط نعل ه اأنتثملرا متب الاث
ه ا الثصف اأقرته ام ااجب المفتي أن يمتل
ظ أ هل فع مشرا ل فهي مشارا ل فاي ظار المماتفتي ف باد ما اأنتفالالل ا
ط نعتهل ا ث هل لنكثن الحكم الشر ي اب اف هل  .فهي م منلطل الحكم التي أ تالاح
الفتااثى ان تحرياار  .اأ يع اام أن أماادا م ا العاماال امفلباام ام ا بناانهم ث ثاال م ا
الف هل المت الالن في الف ه اامصاثل لام يماتل ا ط نعال ها ا اأناتثملر  .العاهال لام
ت ان ; م اه أ يمكا إأ أن تكااثن اناتثملرا غنار مشارا ل اهااي التاي أ يمااع ال نااع
غنرهل بنالث ال ثا ن نثا ال ل ثن المالرل أا ب نل قثا ن ال العربنال اغنرهال
التي ت ر أ ملل ال نث الربثيل  .اراهل تعت ر أمثال العم قربال ااب ال ناع ايجاب أن
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يعطااي انااه فل اادو اهاال بعااض الااث
المد ي تنل اب اآلتي :

ال اال ثن المالاارل فللماال و  726م ا ال اال ثن

" إذا رل اات الث يعااـل م افاال ما الن ااث أا أل ااي آعاار مماال يهاااع بلأنااتعملل
ارلن المث ع ند متذا ل له في انتعملله ا ت ر الع د قربل " .
اتنل المل و  321م ال ل ثن رقم  17لمانل 1999ل ااب أن ا يعال الن اث اد
ي ثل ال نع ماكنل الن اث المث ال االتالار فنهال بماـل يتفا ا شالطه ماع التزاماه بار
مثاهل لامث ع ط ل لشراط الع د " .
اتحظاار الماال و  39اااب " ال نااع التجاالرل التعلماام فااي المن ااثل االع االر بللشاارا
اال نع أا الم ليضل " .
رمل تنل المل و  45اب أ ه  " :يحظر ااب ال ناث الع لريال اال ناث الالانل نل
اال نث اأنتثملريل ام ملل المحظثرو اب ال نث التجلريل " .
اإزا ها النالااث الثابااحل فااإن م ثلاال أن ال نااع يمااتثمر أمااثال العما فااي
انتثملرا مشرا ل غنر صحنح الاث صاح لام يمامح بهال ال ال ثن المناع ها المعلماال
اأاقااع الع ثباال اااب ال نااع الم االلف أعتاللصااه المحااد اهااث اإلقااراض ااأقتااراض
فحمب .
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ب  -الف رو الثل نل :
" ه المعلمال بتاع الالثرو م ل اأ هل فنهل ; م ه لم ير ل في رتالب ه
أا المـنل الن ثيال يمناع ها المعلماال التاي ياتم فنهال تحدياد الاربح أا العل اد م ادمل مال ال
الطرفلن يرتضنلن ه ا النثع م المعلمال .
قلل ه تعللب   :يل أيهل الا ي آمناثا أ تاتراثا أماثالكم بنانكم بلل لطام إأ أن تكاثن
تراض منكم . )1( 
تجلرو
أل  :يل م آمنتم بلهلل ما اإليمالن أ يحام لكام اأ يانا بكام أن يترام بعضاكم
ملل غنار باللطر ال لطاال التاي مرمهال ه تعاللب رللمارقل أا الفالاب أا الربال أا
غنر ذلع ممل مرمه ه تعاللب لكا ي ال لكام أن تت ال لثا المنالفع فنمال بنانكم ا طريا
الترابي ال ل أ يحم مرامل اأ يحارل ما أ ناثا
المشرا ل النل ئل
المعلم
طري التافل أل الكتلبل أل اإل لرو أل غنر ذلع ممال يادل
أرلن ه ا الترابي فنمل بننكم
اب المثاف ل اال ثل بن الطرفن .
اب تحديد الربح م دمل م امماثر الم ثلال

اممل أ ع فنه أن ترابي الطرفن
متب يعر رم طر م ه .
ر لا

ه الف رو تضمنت دو أمثر امال  :أن ه المعلماال ما ل أ ا هل فنهال ; م اه
لم ير ل في الكتلب أا المنل الن ثيل يمنع هـ المعلماال  .االثال ي  :أن ربال الطارفن
يكفي في اصف ه المعلمال بت هل م ل ااأنتشهل اب صحل ذلع بلآليل الكريمل .
اممر امال  :أن ه المعلمال م ل أ
أا المنل الن ثيل يمنع ه المعلمال .

هل فنهل ; م اه لام يار ال ما الكتالب

ه ا م ني اب صحل المعلمال اأن تكننفهل ارللل صحنحل اأن اأنتثملر قد تام
في مجلأ مشرا ل اه ا راه لم يالح بلل نلن الملب .
اال ثل الالحنح المد ثل بلم لل الملب ل يشنر إلاب أ هال معلماال محرمال أ ت تااف
في اي ا مام ال ناث الربثيال فاي ا ت الر المالل قربال اإ طال الفل ادو المضامث ل
انااه  .اأ ي فااي أن أ ااد آياال زلاات فااي رتاالب ه هااي فااي مرم ال الرباال اقااد تضاالفر
الث الكتلب االمنل اإجملع اممل اب مرمل الربل اهث ننه الالثرو الما رثرو فاي
المؤال االجدال المراف له .
قاالل ه تعااللب   :ياال أيهاال ال ا ي آمنااثا ات ااثا ه اذراا ماال ب ااي م ا الرباال إن رنااتم
مااؤمنن فااإن لاام تفعاااثا فااتذ ثا بحاارب م ا ه ارنااثله اإن ت اتم فاكاام ر اس أمااثالكم أ
تظامثن اأ تظامثن  )2( اقلل تعللب   :اأمم ه ال نع امرل الربل فم جل مث ظال
( )1نثرو النمل اآليل . 29
( )2ال رو . 279 – 272 :
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ما ربااه فاال تهي فاااه ماال ناااف اأماار إلااب ه ام ا اال فتالئااع أصااحلب الناالر هاام فنهاال
اد ه ام الالرل 
عللدان  )1( ام المنل أمل يث رثنرو منهل  :مل راا  :جلبر با
قلل  " :لع رنثل ه م آرم الربل امثراه ارلت ه ا لهديه " اقالل  " :هام ناثا " (.)2
االربل أ ظم ذ ل م الز ال ل ثلاه م  " :رهام ربال يترااه الرجام اهاث يعاام أ اد ما نات
اث ثن ز نل " (. )3
اأماال اإلجماالع ف ااد قاالل اباا المناا ر  :أجمعااثا اااب أن المماااف إذا اارط اااب
الممتماف زيل و أا هديل فتناف اب ذلع أن أع الزيـل و اب ذلع ربل اقالل ال رط اي
انهم صااب ه اناه اناـام أن ا اـتراط الزيال و فاي المااف
 " :أجمع الممامثن
()4
رباال الااث راالن ق ضاال ما اااف – رماال قاالل ابا مماـعث – أا م ااه ااماادو "  " .اها
المعلمااال ب ا اتهل ااك امثبااث ل اهااث ال اارض ال ا ل جاار فعاال ظناار امجاام هااث رباال
النمنئل المعرا في الجلهانل ال ل زلات اآليال بتحريماه  .قالل اإلمالل الارازل  " :ربال
النمنئل هث اممر ال ل رلن مشهثرا متعلرفل انه في الجلهانل اذلع أ هم رل ثا يدفعاـثن
الملل اب أن يتع اا رام اهر قادرا معننال ايكاثن رأس المالل بلقنال ثام إذا مام الادي
طاالل ثا الماادي باارأس الماالل فااإن تعا ر انااه ام ا زا اا فااي الحا اامجاام فها ا هااث
الربل ال ل رل ثا في الجلهانل يتعلماثن به " ( . )5اقلل اب قدامل  " :رم قرض ارط فناه
".
أن يزيد فهث مرال بفنر ع
اممااار الثااال ي  :اهاااث أن تحدياااد الاااربح أا العل اااد م ااادمل مااا ل مااال ال الطرفااالن
يرتضنلن ه ا النثع م المعلمال .
فإن م الم طثع به ف هل أن الترابي اب المحرل أ يحم الحرال الث رلن هاـ ا
ال ااـثل صااحنحل أ رماات اممكاالل امص ا ح الز اال االفجااثر م ا أ إذا تاام بللترابااي .
اهاام راالن رباال الجلهاناال إأ بللترابااي رماال قاالل اإلماالل الجالاال  " :الرباال ال ا ل رل اات
العرب تعرفه اتفعاه إ مال رالن قارض الادراهم االاد ل نر إلاب أجام بزيال و ااب م ادار مال
انت ربه اب مل يترابثن باه " ( . )6فتحدياد الاربح أا العل اد – أل الفل ادو – م ادمل ماع
ا ااتراط باامل هل ه اـث الرباال الم طااثع بحرمتااه فكنااف يحاااه الترابااي فللرباال محاااه
الع ث الم لمل االجل زو ال للنل م المحرمل .
اأمل اأنتشهل بلآليل اب أن الترابي يحم المعلمال اهي قثلاه تعاللب   :يال
أيهل ال ي آمنثا أ تتراثا أماـثالكم بنانكم بلل لطام إأ أن تكاـثن تجالرو ا تاراض مانكم 
( )1ال رو . 275 :
( )2ممام ( )219/3مديث رقم . 1592
( )3مشكلو الماللبنح ( )92/2مديث صحنح رمل قلل الشن
( )4تفمنر ال رط ي . 241/3
( )5تفمنر الرازل . 92/4
( )6أمكلل ال رآن . 465/1
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لصر الدي امل ل ي .

( .)1ه اآليال التاي يماتدل بهال ااب الجاثاز هاي لنام مناع إذ اآليال هنال لهال ألال ال
اظلهر فهي ال فاي مرمال أرام أماثال المماامن بنانهم بلل لطام اظالهر فاي مرمال
الرباال ; م ااه ما أراام أمااثال الناالس بلل لطاام قطعاال باام هااث ما أظهاار أ ااثاع أراام أمااثال
النلس بلل لطم .
االتجاالرو هناال هااي التجاالرو الالااحنحل التااي أ بلطاام اأ ظااام فنهاال اأ ريااب أن
الترابي اب التجلرو الحرال بلطم اأ يحم الترابي مل مرمه الشرع امعناب اآليال
  :اأ تتراثا أمثالكم بننكم بلل لطم  يعني  :بللحرال ال ل أ يحـم في الشـرع اقثلـه :
تراض منكم  هـ ا انتثنل من طع ا" إأ " هنال بمعناب " لكا "
 إأ أن تكثن تجلرو
االمعنب  :لك إن رل ات تجالرو أل أماثال تجالرو صال رو ا تاراض مانكم اطناب فاس
فكاثهل ما أ فترام امماثال بللتجالرو جال ز بلإلجمالع امن التجالرو لنمات ما جانس
أرم الملل بلل لطم  .فللترابي لنس مطا ال رمال أار تاه الفتاثى فنالات ااب  " :أن ي ال
النل اائل ا التااراض " فلآلياال
لكاام أن تت اال لثا المناالفع فنماال بناانكم ا طريا المعاالم
قلصرو هنل اب التجلرو التي فنهل أرم اممثال لكاـ بللتراباي االرباـح الحا ل الانس
رم معلمال عاهل الربل فهي ما ل االتراباي فاي المعلماال محام الفتاثى يحام مرامال
مثبثع اآليل .
فهي علرجل
ج  -الف رو الثللثل :
" ام المعرا أن ال نث ندمل تحاد لامتعالمان معهال ها امربال أا العثا اد
م اادمل إ ماال تحااد هل بعااد راناال قن اال ممااثال امنااثا العللمناال االمحاناال ااماباالع
اأقتالل يل في المجتمع الظرا رم معلمال النث هل المتثنط أربلمهل .
اما المعاارا را لع أن ها ا التحديااد قلباام لازياال و االاان ل باادلنم أن ااهل ا
اأنتثملر بدأ بتحديد العل اد  %4ثام ارتفاع ها ا العل اد إلاب أرثار ما  %15ثام ا فاض
اآلن إلب مل ي رب م . %12
اال ل ي ثل به ا التحديد ال لبم لازيل و أا الن الالن هاث الممائثل ا ها ا الشاتن
ط ل لاتعانمل التي تالدرهل الجهل الم تالل في الدالل " .
إن صدر ه الف رو يفند أن ال نع يضم الربح لعم ه اأ يضنر أن يحد لهام
الربح المعن م دمل ; م ه يتم ال طت في التحدياد أن يكاثن نا ل ل مالرو مال فاإن ال ناع
مطمئ إلب رانته الدقن ل ل نثا المحانال االعللمنال اأابالع المجتماع اأقتالال يل .
ثاام إن ال نااع لاام يحااد ربحاال معنناال مضاامث ل إأ اهااث باالم ربحاال أر اار فنتع ا أمااثال
العم قربل ثام ي رباهل ل ناـث أعارى بنماـ ل رباح أ ااب ممال بامنه لعم اه اها ا
ااتن ال نااث اه ا ا مفهااثل اأنااتثملر فنهاال أ أ هاال تمااتثمر فااي الع االر أا المن ااثل أا
امنهم أا غنر ذلاع فإ اه محظاثر انهال قل ث ال رمال نا ال نالن بام مام ال ناث تثلناد
( )1النمل . 29 :
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الن ااث بااللن ث اقااد ااه ف هلؤ اال اااب عطااثرو ات االذ الن ااث ناااعل ت االع اتشااترى ف االل
الشلط ي اغنر  :الن ث عا ت أثمل ل اقنمل لاماع امتب انتعمات نااعل عام ااب النالس
الفمل  .االنلبهثن م اأقتالل ين الناثل يؤرادان ها ا المعناب اأقتالال ل الادقن فلل ناع
طري بنع الن ث االمضلربل الربثيل فنهال
إ مل يتحالم اب الفل دو لعم ه اله أيضل
بلإلقراض ااأقتراض .
اال ثل بتن تحديد ال نع قلبم لازيل و االن ل ه الع لرو تشاعر بمنلقضال الف ارو
الملب ل التاي يحاد فنهال ال ناع الفثا اد تحديادا قن ال  .اهاي الرو تاثهم باتن الاربح متفنار
اهي نمل التجلرو المشرا ل النس المرا ذلع قطعل فإن ال نع يحد لكم مانال ربحهال
المحد المضمثن الثلبت ال ل أ يزيد اأ يان ل الكا المارا أن الزيال و االان ل فاي
الع ث الم تافل افي أزمنل م تافل فهي تزيد اتن ل ت عال لاظارا االزمالن اامماثال .
اال نع المررزل هث ال ل يتادعم ايفارض ما ل الفثا اد التاي قاد ت تااف ما اقات آلعار
اف معطنل اقتالل يل اننلننل م تافل .
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 الف رو الرابعل :ا
" ام فثا د ه ا التحديد – أننمل فاي زمل نال ها ا الا ل رثار فنهال اأ حارا
الح االالد – أن في ه ا التحديد منفعل لاللمب الملل امنفعل أيضل – لا ل من ااب
إ ارو ه ا ال نااث الممااتثمرو ل مااثال "  .فنااه منفعاال لالاالمب الماالل ; م ااه يعرفااه م ااه
معرفل عللنل م الجهللل ابم تضب ه المعرفل ينظم منلته .
افنه منفعل لا ل من

اب إ ارو ه ال نث ; من ه ا التحديد يجعاهم يجتهدان

في ماهم افي شلطهم متب يح ثا مل يزيد اب الربح ال ل مد ا لاللمب
الملل امتب يكثن الفل ض بعد صرفهم مصحلب اممثال م ثقهم م ال عللالال
لهم في م لبم جدهم ا شلطهم .
ه الف رو تارر إلاب الادلنم امباعف اهاث بنال الحام ااب المنالفع االمالاللح
االم رر ند امل امصثل أن رط امع بللمالااحل ابنال الحكام انهال إذا لام تالال ل
الااال اقاااد أجماااع الف هااال اامصاااثلنثن ااااب أن المالااااحل أ ت ااادل ااااب الااانل ناااد
التعلرض – ام قلل ب فاه اهاث الطاثفي ف اثل الذ أ ي ار اإلجمالع  -الا ا رل ات
المالااللح المالاال مل لانالااث غناار معت اارو اماال بنااب انهاال بلطاام ارل اات الفل اادو
الربثيل اإن رلن فنهل مالاحل لامرابن إأ أ هل ملل ع نث أ يحم اأ يعت ار طري ال ما
طاار الماكناال ال ا ا لاام تجااب الزراالو فااي الفل اادو الربثياال ل ثهاال ام ا قاالل إن الرباال فنااه
مالللح م ن نل بم الالحنح أن مالللحه مثهثمل بم هاي مفلناد م ن نال  .الا ا نامل ه
()1
ظامااال ف ااالل تعاااللب  " :اإن ت اااتم فاكااام رؤاس أماااثالكم أ تظاماااثن اأ تظاماااثن "
فللزياال و اااب رأس الماالل رباال اظااام ي ااثل اإلماالل ابا تنمناال  " :الرباال فنااه ظااام مح ا
لمحتلج الها ا رالن باد الالادقل فاإن ه لام يادع امغننال متاب أاجاب اانهم إ طال
الف را فإن مالاحل الفني االف نر في الدي االد نل أ تتم إأ ب لع فإذا أرباب معاه فهاث
بمنزلل م له اب رجم ي فمنعه اظامه زيل و أعرى االفريم محتلج إلب يناه  .فها ا
م أ د أ ثاع الظام ايعظماه  :لعا الن اي م آرااه اهاث اآلعا امثرااه اهاث المحتالج
المعطي لازيل و ا لهديه إل ل تهم انه " (. )2
اإذا راالن رباال الجلهاناال ظامااه ظاالهر اااب الم تاارض المحتاالج لاماالل باارارو
فنعجااز ا الماادا فناازا انااه متااب ي االع انااه ماال يماااع أا يمااتع د هااث فمااه فااإن رباال
ال نث في المعلمال محم الفتثى الضعنف فنهل هث الم رض المفاثب اب أمر ال ل أ
يمتطنع أن ينماي أمثالاه ايماتثمرهل فنعطاهال إذ يادفعهل إلاب الم تارض يت اثى بهال ااب
ال لطم االحرال فنمتثمرهل في الربل اه ا برر أبااغ فاإن بارر المادي المضاطر ااب

( )1ال رو . 276 :
( )2ال ثا د النثرا نل . 117
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فمه االظام ااقع انه ابتدا لك برر ال نع علصل أر ر ; م ه بارر ااب المجتماع
بتنر في تعطنم الملل امرملن المجتمع م التنمنل .
اأ ي في أن الظام ظام نثا م الدا أا المدي فلل نع المدي هنل يظام الادا
إذ يعطنه ال انم فه الفل دو بحاد ذاتهال ظاام امل حهال ظاللم ثام يتحاثل بمالل المادي الا ل
ماكااه لنال ا ح ا ناال قثياال يتع ا أرثاار مماال أ طااب فضاارر ثناال ي مضاال ف  .ال ااد بحاات
أصثا اأقتالل ين في التن نه اب أبرار الربل المادمرو ل فارا االمجتمعال االادال
اأ هل الم ب الر نمي في ت ل د ط ل المجتمعل فاي المجتماع الثاماد بان فئلتاه ابان
الاادال الفنناال االف ناارو  .منااث يك اام ال ااثل الضااعنف بللااديثن افثا اادهل فنمااتفم عنراتااه
ايمتع د أهاه .
الماانل هناال فااي معاارض بناالن آثاالر الرباال امماالا ه اااب الفاار اامناارو االمجتمااع
االاادال ااأقتالاال العااللمي برمتااه فه ا ا قااد عالالاات لااه بحااث مطثلاال م ا اماال
اأقتالل ق م امل الشريعل .
االفتثى تشنر بثبث إلب أن لا نع مطا الحريل في انتثملر الملل راه لالاللحه
بعد أن يتفضم بلل انم مصحلب اممثال اتعام الفتثى مام رياع ها ا اأناتثملر مماثال
المث ن " بت ه م عللل له ال نث م لبم جهدهم ا شلطهم " فكنف يكثن ه ا الظاام
م ل اهث انتف ل ممثال أصحلب اممثال ارنف يكثن م ل عللالل اهاث إ مال يماتثمر
في الحرال ال ن ; من م ناطر ها الفتاثى ااافا انهال يعاام ق ام غنار أن ال ناع إ مال
يمتثمرهل في بنث أعرى بطري الربل أ غنر .
هـ – الف رو ال لممل :
" اقااد ي االل  :إن ال نااث قااد ت ماار فكنااف تحااد ه ا ال نااث لاممااتثمري أمااثالهم
ندهل امربل م دمل ف .
االجثاب  :إذا عمر ال نث في صف ل مل فإ هل تربح في صف ل أعرى اب لع
تفطي امربل اال مل ر" .
ه الف رو تؤرد أن أصحلب الفتثى العامل مفظهم ه يدررثن أن ال نث بالمنل
لاربح ; م هل ل ت مـر فلن ال نع بلم ربحاه فاي صاف ته ماع ال ناث امعارى ا ااب
فرض ال ملرو فإن ال نع يثزع الم لطر فنع د دو صف ل مع بناث أعارى  .فلل مالرو
إن اقعت محدا و ا ل رو  .اامربل تفطي ال مل ر لث اقعت االالاف ل المشالر إلنهال
معاثل لدى م يفتي بت هال صاف ل ربال أ رياب  .إذ ال ناث ممنث ال ما أل صاف ل فاي
غنر الربل  .اأ تمتنع ال نث م إ طل الفل دو مصحلب اممثال  .اإأ فلل ضل ينالافهم
الم ترض.
; من ال ضل يعت ر الفل دو المحرمل م ل لام رض اااج ل أ ينفع أ اؤ
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ا – الف رو المل نل :
" اال صل إن تحديد الربح م دمل لا ي يماتثمران أماثالهم اـ طريا الثرللال
اأنـتثملريل في ال نث أا غنرهل م ل أ هل في ه المعلمال فهي ما ق نام المالاللح
المرنـال النمت م الع ل د أا الع ل ا التي أ يجثز التفننر أا الت ديم فنهل  .ابنل ااب
مل ن فإن انتثملر اممثال لادى ال ناث التاي تحاد الاربح أا العل اد م ادمل ما ل ار ل
اأ بتس به " .
ها الف اارو تكااـرر المعاال ي المااـلب ل فت اار بااتن تحديااد الااربح أا بااللمعنب الالااحنح
ا ااتراط بااملن الااربح ما ل ماال ال م نناال اااب الثرللاال اأنااتثملريل – الم الااث الثرللاال
بلأنااتثملر – فااي ال نااث أا غنرهاال اهناال ياادعم فااي الفتااثى غااي ال نااث ما الشااررل
االمؤنمل المللنل اا ت د أن المرا هاث ال ناع المال م اهاث " بناع الشاررل المالارفنل
العربنل الدالنل اغنار ما ال ناث الكا نار ل الالانلغل ربمال أاقعات فاي ها ا الاا س
غناار الماارا  .اتؤرااد الف اارو باتن ها المعلمااال م ا ل أ ا هل فنهاال  .اها ا إيماال لثجااث
الش هل اإأ أرتفي بتن المعلمال مـ ل اتضانف ال صال لان آعار لام يما ذرار
اها ا نااب فااي الفتااثى أن تا رر لاان فااي ال صاال أ ذراار لااه فااي أصاام أ لاال الفتااثى
ايحشاار فااي الفتااثى مشاارا  .اهااث قااثل الفتااثى بااتن " ه ا المعلمااال م ا ق ناام المالااللح
المرنال "  .اأظ أن م بان أ ضال المجماع الحلباري ث ثال ما الف هال الم تالان
المتعم ن في الف اه اأصاثل الف اه اهام الثمنادان الا ي ا ترباثا ااب الفتاثى  .اهام
يعامثن ي ننال مال معناب المالاللح المرناال  .اأ أظا ذلاع ي فاي أيضال ااب ب نال العامال
الكرال  .فللمالاحل المرنال هي المالاحل التاي لام يار ال بل ت لرهال فنانل ااب أ هال
جل زو الم ير ل بإلفل هل فننل اب أ هل غنار معت ارو امافالو  .اقاد أار الفتاثى
الل قرآ نل ا ت ا ه لنم ا ت لر ه العلمال اهي قثلاه تعاللب   :يال أيهال الا ي آمناثا أ
تااتراثا أمااثالكم بناانكم بلل لطاام إأ أن تكااثن تجاالرو ا تااراض ماانكم  فتكااثن مالاااحل
معت رو أ مالاحل مرنال بنل اب ه اآليل  .اقد بننل أن اأنتشهل في غنار محااه الام
ي إأ أن ه المعلمال محرمل اهي م الربل اهي مننئ مالاحل مافلو بللنل ال الطع
اهي آل م التحريم م ال ارآن اأمل ياث الن اي م اإجمالع ف هال اممال  .فهاي مالااحل
يتح ا فنهال ارط اإللفال  .ثام إن الرو " إ هال ما ق نام المالاللح المرناال النمات ما
الع ل د أا الع ل ا التي أ يجثز التفننر أا الت ديم فنهل " لرو غنار ناانمل امنال فالن
الع ل د االع ل ا أ ت لبم بللمالللح المرنال اإ مال ي لبام بللمالاللح المرناال المالااحل
المعت ااارو التاااي ار الااانل بل ت لرهااال االمالااااحل المافااالو التاااي ار الااانل بإلفل هااال
االمالاااااحل العلماااال اال لصاااال التااااي ار النالااااث بل ت لرهاااال فمحاااام المالااااللح
المح ال لامالاللح مال أ يجاثز
اما المعالم
االمالللح المرنال هاث فاي المعالم
فنهااال الت اااديم أا التفننااار بإ عااالل اااراط أا إلفااال بعضاااهل رع اااد الماااام ااأنتالااانلع
االمضاالربل ا حثهاال مماال بنااي أص ا اااب المالااللح  .اإ ماال الع اال ا االع ل ااد يمك ا أن
ت لبم المالاحل بللمعنب العلل ; من المالاحل تتفنر بتفنر الزمالن االمكالن الكنهال افا
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بااثابطهل بااتأ ت االلف الاال م ا الكتاالب أا الماانل أا اإلجماالع أا ال ناالس اأأ تفااث
مالاحل أر ر .
ابنل اب مل ن م ه ا ال نالن الممات رئ لافتاثى باللر االتالاحنح فإ اه يماعنل
ال ااثل إن هاا الفتااـثى ماار ا و لمالااال متهل الااث الشاارع ال لطعاال بحرماال الربااال
اعرقهل إلجملع الف هل قاديمل اماديثل اإ هال قاثل اـلذ أ يادعم فاي بالب اأجتهال  .إذ أ
اجتهل مع النل  .الث لم يك في ه الفتثى إأ هل الربل ل طات إذ هل الربل ربل .
ات طم ه الفتثى بتضلفر إجملع مجلمع الف ه في ه ا العالار باد ا ب ارار مجماع
ال حث اإلن منل اقد ن ذرر فتثا اال ل الر فنهال قرابال مل اه اعممان ف نهال ما
عمس اث ثن الل امجمع الف ه اإلن مي التلبع لمنظمل المؤتمر اإلن مي ال ل يضام
الدال اإلن منل راهل ممثال باتبرز امل هال ابحضاثر زهال مل ال اأربعان ف نهال امجماع
الف ه برابطل العللم اإلن مي افنمل ياي ذرر ها الفتالاى اتا ياهل بفتاثى فضانال ان
نااند طنطاالال  .اراام ها الفتاثى فااي المثبااثع فمااـه
امزهاار ننااه ا فمااه الشاان
إقراض ال نع امنح ال نع فل دو اب ه ا اإلقراض .
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أوالً  :فتوى وقرار مجمع الفقه اإلسالمي
بمنظمة المؤتمر اإلسالمي رقم ) 0 / 02 ( 02 :
في حكم التعامل المصرفي بالفوا د وحكم التعامل بالمصارف اإلسالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمل بعـد :
منظمل الماؤتمر اإلنا مي فاي ارو
فلن مجاس مجمع الف ه اإلن مي المن ث
ا ع اال مؤتم اـر الثاال ي بجاادو م ا  16 - 12ربنااع الثاال ي 1426هااـ المثاف ا 22 - 22
يمم ر 1925ل .
بعااد أن رباات انااه بحااث م تافاال فااي التعلماام المالاارفي المعلصاار ابعااد
التتمم فنمل قدل امنلقشته منلقشال مررازو أبارز اآلثالر المانئل لها ا التعلمام ااب النظالل
اأقتالل ل العللمي ا اب انت رار علصل في ال العللم الثللث .
ابعد التتمم فنمل جر ه ا النظلل م عراب تنجل إ رابه مل فاي رتالب ه ما
تحريم الربل جز نل ارانل تحريمال ااباحل بد ثتاه إلاب التثبال مناه اإلاب اأقتالالر ااب
انتعل و رؤاس أمثال ال راض ان زيل و اأ الالن قام أا رثار امال جال ما تهدياد
بحرب مدمرو م ه ارنثله لامرابن .
قــرر :
أاأ  :أن راام زياال و ( أا فل اادو ) اااب الاادي الا ل ماام أجاااه ا جااز الماادي ا
الثفل به م لبم تتجناه ار لع الزيل و ( أا الفل دو ) اب ال رض من بدايل الع اد  :هلتالن
الالثرتلن ربل محرل ر ل .
ثل نل  :أن ال ديم ال ل يضم المنثلل المللنل االممال دو ااب النشالط اأقتالال ل
ممب الالثرو التي يرتضنهل اإلنا ل – هاي التعلمام اف ال ل مكالل الشار نل  -اأنانمل
ماال صاادر ا هنئاال الفتااثى المعنناال بااللنظر فااي جمنااع أمااثال التعلماام التااي تملرنااهل
الماللر اإلن منل في الثاقع العماي .
ثللثااال  :قااارر المجماااع التترناااد ااااب اااثو الحكثمااال اإلنااا منل إلاااب تشاااجنع
المالاالر اإلناا منل ال ل ماال االتمكاان إلقلمتهاال فااي راام باااد إناا مي لتفطااي ملجاال
ندته  .اه أ ام .
الممامن رن يعنش الممام في تنلقض بن ااقعه ام تضنل
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ثانيا ً  :فتوى وقرار مجمع رابطة العالم اإلسالمي
القرار السادس بشأن تفشي المصارف الربوية
وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوا د الربوية
ـــــــــــــــــــــــ
الحمااد هلل االالا و االما ل اااب ما أ ااي بعااد نااند ل ا نناال
اصح ه انام  .أمل بعد :

م ا اااب آلااه

فااإن مجاااس المجمااع الف هااي اإلنا مي فااي ارتااه التلنااعل المنع اادو بم نااب رابطاال
العللم اإلن مي في مكل المكرمل في الفترو م يثل الما ت  12رجاب 1426هاـ إلاب ياثل
الم ت  19رجب 1426هـ قاد ظار فاي مثباثع " تفشاي المالالر الربثيال اتعلمام
الناالس معهاال ا اادل تااثافر ال اادا م نهاال " اهااث الا ل أمللااه إلااب المجاااس معااللي الاادرتثر
اممن العلل ل ب ر نس مجاس اإل ارو .
اقد انتمع المجاس إلب ر ل المل و ام ضال ماثل ها ال ضانل ال طنارو التاي
ي تر فنهل محرل بن ث ت تحريمه بللكتلب االمنل ااإلجملع اأص ح م المعاثل ما
الديـ بللضرارو ااتف الممامثن رلفال ااب ا اه ما ر ال ر اإلثام االمثب ال الما ع
اقااد آذن ال اارآن الكااريم مرتك نااه بحاارب ما ه ارنااثله قاالل تعااللب   :ياال أيهاال الا ي
آمنثا ات ثا ه اذراا مل ب ي م الربل إن رنتم ماؤمنن  .فاإن لام تفعااثا فاتذ ثا بحارب ما
ه ارنـثله اإن ت تـم فاكم ر اس أمثالكم أ تظامثن اأ تظامثن . )1( 
اقد صح
هم نثا " (. )2

الن ي م إ ه قلل  " :لع آرم الربل امؤرااه ارلت اه ا الهديه اقالل :

لس نه م  " :إذا ظهر الز ل االربل في قريال ف اد أمااثا بت فماهم
رمل راى اب
اب ه ز اجم " اراى حث اب ممعث .
اقاااد أث تااات ال حاااـث اأقتالااال يل الحديثااال أن الربااال عطااار ااااب اقتالااال العاااللم
اننلنته اأع قنلته ان مته اأ ه ارا رثنار ما امزمال التاي يعل نهال العاللم  .اأن
أ جلو م ذلع إأ بلنتئاللل ه ا الدا ال نث ال ل هث الربال ما جمام العاللم اهاث مال
ن به اإلن ل من أربعل شر قر ل .
ام عمل ه تعللب أن الممـامن بدأاا يمتعندان ث اتهم بت فماهم اا انهم لهاثيتهم
تنجل ا نهم الديني فتراجعت امفكالر التاي رل ات تمثام مرماال الهزيمال النفمانل أمالل
الحضلرو الفربنل ا ظلمهل الرأنمللي االتي اجد لهل يثمال ما باعل ام فاس ما
( )1نثرو ال رو . 279-272
( )2راا ممام .
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يريد أن ي ار النالاث الالاريحل الثلبتال قمارا لتحانام مال مارل ه ارناثله  .اقاد رأينال
المؤتمرا االنداا اأقتالل يل التاي اد فاي أرثار ما بااد إنا مي اعالرج العاللم
اإلن مي أيضل ت ـرر بلإلجملع مرمـل الفثا د الربثيل اتث ت لانلس إمكلن قنالل بادا م
ال نث االمؤنمل ال ل مل اب الربل .
ر نل
ثم رل ت ال طثو العمانل الم لررل اهي إقلمل ماللر إنا منل عللنال ما الربال
قاناال ثام نار لن مال
المحظثرو ر ل بدأ صفنرو ثم نر لن مل ر ر
االمعلم
تكلثر متب باغ د هل اآلن في ال اإلن منل اعلرجهل أرثر م تمعن مالرفل .
ابه ر بت ثى العامل نن ابحليل الفزا الث لفي ال ي ز مثا يثمل أن تط نا
الشريعل في المجالل اأقتالال ل مماتحنم ; م اه أ اقتالال بفنار بناث اأ بناث بفنار
فثا د .
اقااد اف ا ه بعااض ال ا اإلن ا منل مث ام بلرمااتلن لتحثياام بنثرهاال الثطنناال إلااب
بنااث إن ا منل أ تتعلماام بللرباال أع ا ا اأ طاال رماال طا اات ال نااث امجن ناال أن تفناار
ظلمهل بمل يتف مع اتجل الدالل اإأ ف مكلن لهل  .اهاي نانل ممانل لهال أجرهال اأجار
م مم بهل إن ل ه .
ام هنل ي رر المجاس :
أاأ  :يجاب اااب الممااامن رلفاال أن ينتهااثا ماال هااي ه تعااللب نااه ما التعلماام
بللربل أع ا أا طل االمعلا ل انه بتيل صثرو م الالثر متب أ يحم بهم ا اب
ه اأ يتذ ثا بحرب م ه ارنثله .
ثل نل  :ينظر المجاس بعن اأرتنل االربل إلب قنلل المالالر اإلنا منل التاي
هي ال ديم الشر ي لاماللر الربثيل ايعني بللمالالر اإلنا منل رام مالار يانل
ظلمااه امنلنااي اااب اجااثب األتاازال بتمكاالل الشااريعل اإلناا منل الفاارا فااي جمنااع
معلم ته ايازل إ ارته بثجثب اجث رقلبل ر نل مازمال  .اياد ث المجااس المماامن
فاي رام مكالن إلاب مماال دو ها المالالر ا اد أزرهاال ا ادل اأناتملع إلاب الشاال عل
المفربل التي تحلال التشثيش انهل اتشثيه صثرتهل بفنر م .
ايرى المجاس برارو التثنع في إ شـل ه الماللر فاي رام أقطالر اإلنا ل
كل قثياه
امنثمل اجد لاممامن تجمع علرج أقطلر متب تتكثن م ه الماللر
تهنئ أقتالل إن مي متكلمم .
ثللثل  :يحرل اب رم ممام يتنمر له التعلمام ماع مالار إنا مي أن يتعلمام ماع
المالاالر الربثياال فااي الااداعم أا ال االرج إذ أ ا ر لااه فااي التعلماام معهاال بعااد اجااث
ال نث بللطنب ايماتفني باللح ل ا
ال ديم اإلن مي ايجب انه أن يمتعنض
الحرال .
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ثالثا ً  :فتوى الشيم دمحم سيد طنطاوي
ــــــــــــــــــــ
نند طنطلال اـن امزهار ا اهل ا اأناتثملر اهاي
نئم فضنال الشن
مملثاااال لمحااام الماااؤال ياااثل أن رااالن مفتنااال فاااي  14ماااـ اااـهر رجاااب ااالل 1429هاااـ (
1929/2/22ل ) .
فتجلب  :ي ثل ت لر اتعللب :
 يل أيهل ال ي آمنثا ات ثا ه اذراا مل ب ي م الربل إن رنتم مؤمنن فلن لم تفعااثا
فتذ ثا بحرب م ه ارنثله اإن ت تم فاكم رؤاس أمثالكم أ تظاماثن اأ تظاماثن 
.

()1

اي ااثل الرنااثل م فنماال رال ا أبااي نااعند قاالل  " :ال ا هب بلل ا هب االفضاال
بللفضل اال ر بلل ر االشعنر بللشعنر االتمر بللتمر االماح بللماح ماث بمثام يادا بناـد فما
زا أا انتزا ف د أربب اآلع االمعطي فنه نثا " (. )2
اأجمع الممامثن اب تحريم الربل.
االربل في اصط ف هـل الممامن هث زيل و ملل في معلابل مالل بادان م لبام
 .اتحريم الربل به ا المعنب أمر مجمع انه في رم ام يلن المملايل .
لمل رلن ذلع :
ارلن إيداع اممثال في ال ناث أا إقراباهل أا اأقتاراض منهال باتل صاثرو
م الالثر م لبم فل دو محد و م دمل زمنل ام دارا يعت ر قربل بفل دو ارم قرض بفل ادو
محد و م دمل مرال رل ت تاع الفثا د التي تعث اب المل م اعال في طال ربال الزيال و
المحرل ر ل بم تضب النالث الشر نل .
رام مام فناه
نالح رم ممام بتن يتحرى الطري الح ل أنتثملر ملله اال عد
ملله م أي ارتم ه افانم أ ف اه  .اه نا حل ه
هل الحرال ; م ه ممؤال يثل ال نلمل
اتعللب أ ام .
ثم نئم في المنل ذاتهل بعد هر في ع لن 1429هـ
مطلب ل لمثبثع الفتثى الحللنل فكلن جثابه :

هل ا اأنتثملر اهاي

{ هل ا اأنـتثملر ذا الفل دو المحد و م دمل زمنال ام ادارا مثام اهل ا " أ
" " ب " هي قرض بفل دو الثصف تكثن الفل دو م ربل الزيال و المحارل ار ل بانل
الكتلب االمنل ااإلجملع } .
( )1اآليتلن  279 272م نثرو ال رو .
( )2راا ال لرل اأممد .
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مفل ه امزهر الشريف بشر مل يحمم م ام الكتلب االمنل امفظه مشاعم
هداياال ج ا أ اام االم ل يناالفح اياادافع بعامل ااه الران ا ن فااي العااام ا اإلن ا ل ا اااثل
الشريعل ايحمي بنضل اإلنا ل امثباه أن ياثام أا ثتاه أن تشاث اأن يحفظاه ما
الك ثا العلربل  .ايظم أبد الدهر لطئ أم ابحرا زاعرا قد امات امال امكمال أ
يضنر ي بعثن ه .
امل يضنر ال حر أممب زاعرا
اقري ل قلل ثقب

أن رمب فنـه النــد بحجـر
قالندتـه العالمـل امطاعـهل

امزهر

اا ثر اب نمع الزملن الجثهرا

قم في فم الد نل امي امزهرا
اقلل في ف هل ه الران ن في العام :

رل ثا ماثرل م أجم الماث ج لل اأ ـز ناطل ل اأف م مظهرا
االحمد هلل رب العللمن ..
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المراجع
كتب الفقه وأصول الفقه :
 - 1اإلبهلج فاي ار المنهالج ااب منهالج الثصاثل إلاب اام امصاثل لا نضالال
ااد الكاالفي الم ا كي ار الكتااب العامناال بناارا
اناام المؤلااف  :اااي ب ا
 1424هـ الط عل امالب تح ن  :جمل ل م العامل .
 - 2اإلبهلج فاي ار المنهالج ااب منهالج الثصاثل إلاب اام امصاثل لا نضالال
ااد الكاالفي الم ا كي ار الكتااب العامناال بناارا
اناام المؤلااف  :اااي ب ا
 1424هـ الط عل امالب تح ن  :جمل ل م العامل .
 - 3اإلمكلل في أصثل اممكلل انم المؤلف  :اي ب أمماد با مازل ام دلماي أباث
ار الحديث ال لهرو  1424هـ الط عل امالب .
ار
اآلمدل أبث الحمـ
 - 4اإلمكلل في أصثل اممكلل انم المؤلف  :اي ب
 1424هـ الط عل امالب تح نا  . :ناند الجمنااي
الكتلب العربي بنرا
.
 - 5إر اال الفحااثل إلااب تح ن ا ااام امصااثل اناام المؤلااف  :ب ا اااي ب ا
 1412هـ  1992ل الط عل امالب تح نا
الشثرل ي ار الفكر بنرا
 :نعند ال درل أبث مالعب .
 - 6أصثل ال ز ال رنز الثصثل إلب معرفل امصثل انم المؤلف  :اي با
ال ز ال الحنفنب مط عل جلايد بريس رراتشي .
 - 7أصثل المرعمي انم المؤلف  :ب أممد ب أبي نهم المرعمي أبث بكار
ار المعرفل بنرا .
با
رب العللمن انم المؤلف  :أبث د ه مس الادي
 - 2إ ل المثقعن
 1973ل
أبي بكر ب أيثب ب نعد الزر ي الدمشـ ي ار الجنام بنارا
تح ن  :طه د الرؤا نعد .
ده
ب بهل ر ب
 - 9ال حر المحنط في أصثل الف ه انم المؤلف  :بدر الدي
 1421هاااـ  2222ل
الزررشاااي ار الكتاااب العامنااال ل نااالن بنااارا
الط عل امالب تح ن اب ط الثصه اعرج أمل يثه ا ا اناه . :
تلمر .
 - 12الت الااارو فاااي أصاااثل الف اااه انااام المؤلاااف  :إباااراهنم بااا ااااي بااا يثناااف
ار الفكار مشا  1423هاـ الط عال
الفنرازآبل ل الشانرازل أباث إناحل
امالب تح ن  . :مم هنتث .
 - 11التح نر ر التحرير في أصاثل الف اه انام المؤلاف  :ا الادي أباي الحما
ااااي بااا ناااانملن المااار اال الحن ااااي مكت ااال الر اااد الماااعث يل الريااالض
 1421هااـ  2222ل الط عاال امالااب تح ن ا  . :ااد الاارمم الج ااري .
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ثض ال ر ي  .أممد المرا .
ت ااريج الفااراع اااب امصااثل اناام المؤلااف  :محمااث ب ا أممااد الز جاال ي أبااث
 1392هاـ الط عال الثل نال تح نا . :
المنلقب مؤنمال الرناللل بنارا
أ يب صللح .
الت رير االتحرير في ام امصثل انم المؤلف  :اب أمنر الحالج ار الفكار
1417هـ 1996ل .
بنرا
التمهند في ت ريج الفراع اب امصثل انم المؤلاف  :اد الارمنم با الحما
 1422هااـ الط عاال امالااب
مؤنماال الرنااللل بناارا
اإلن اـنثل أبااث
تح ن  . :مم هنتث
تنمـنر التحرير انام المؤلاف  :أمان المعارا باتمنر بل ال ار الفكار
بنرا .
مل اانل العطاالر اااب جمااع الجثامااع اناام المؤلااف  :مما العطاالر ار الكتااب
1422هـ 1999ل الط عل امالب .
العامنل ل نلن بنرا
الرنللل انم المؤلف  :ب إ ريس أباث اد ه الشالفعي ال الهرو 1352
لرر .
هـ  1939ل تح ن  :أممد
الرنللل انم المؤلف  :با إ رياس أباث اد ه الشالفعي ال الهرو 1352
لرر .
هـ  1939ل تح ن  :أممد
رفع الحلجب ا م تالار ابا الحلجاب انام المؤلاف  :تالج الادي أباي النالار
اد الكالفي الما كي اللم الكتاب ل نالن بنارا
د الثهلب با ااي با
 1999ل  1419هـ الط عل امالب تح نا  :ااي معاثض ال ل أمماد
د المثجث .
رابل النلظر اجنل المنلظر انم المؤلف  :د ه ب أممد ب قدامل الم دناي
جلمعاال اإلماالل با نااعث الرياالض  1399هااـ الط عاال الثل ناال
أبااث
تح ن  . :د العزيز د الرمم المعند .
ر التاثيح اب التثبنح لمت التن نح في أصثل الف اه انام المؤلاف  :ناعد
الااادي مماااعث بااا مااار التفتااالزا ي الشااالفعي ار الكتاااب العامنااال بنااارا
1416هـ 1996ل تح ن  :زرريل منرا .
ر التاثيح اب التثبنح لمت التن نح في أصاثل الف اه انام المؤلاف  :ناد
ه بااا مماااعث المح اااثبي ال ااالرل الحنفاااي ار الكتاااب العامنااال بنااارا
1416هـ 1996ل تح ن  :زرريل منرا .
الزرقاال ار ال ااام
اار ال ثا ااد الف هناال اناـم المؤلااف  :أممااد با الشاان
مش نثريل  1429هـ  1929ل الط عل الثل نل تح ن اصاححه ا اا
انه  :مالطفب أممد الزرقل .
ااار الكثراااب المننااار الممااامب بم تالااار التحريااار أا الم ت ااار الم تكااار ااار
اد العزياز با ااي
الم تالر في أصثل الف ه انم المؤلف  :ب أمماد با
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الفتثمي الحن اي المعرا بلب النجلر جلمعل أل ال رى معهد ال حث العامنال
 1413هـ الط عل الثل نل تح ن  . :الزمناي  .زيه ممل .
غمااز نااثن ال الاال ر اار رتاالب ام ا ل االنظاال ر لاازي العلباادي اب ا جاانم
مكاي الحمانني
المالرل انم المؤلاف  :أباث الع الس اهلب الادي أمماد با
1425هاـ 1925ل
الحمثل الحنفي ار الكتاب العامنال ل نالن بنارا
الحنفي الحمثل .
الط عل امالب تح ن  :ر مثأ ل المند أممد ب
ب الحمن الننمالبثرل الكرابنماي ازارو
الفرا انم المؤلف  :أنعد ب
اماقل االشئثن اإلن منل الكثيت  1422هـ الط عل امالاب تح نا . :
طمثل .
ازارو
الفالثل في امصثل انم المؤلف  :أممد ب ااي الارازل الجالال
اماقل االشئثن اإلن منل الكثيت  1425هـ الط عل امالاب تح نا . :
جنم جلنم النشمي .
اد
با
قثاطع ام لل في امصاثل انام المؤلاف  :أباث المظفار منالاثر با
1412هاـ 1997ل تح نا :
الج لر الممعل ي ار الكتب العامنال بنارا
مم إنمل نم الشلفعي .
ز الدي الماامي ار
قثا د اممكلل في مالللح ام لل انـم المؤلف  :أبي
الكتب العامنل بنرا .
اد
رتلب التا نل في أصثل الف ه انام المؤلاف  :أباث المعاللي اد المااع با
 1417هاـ 1996ل
ه ب يثنف الجثيني ار ال شل ر اإلن منل بنرا
تح ن  :د ه جثلم الن للي ابشنر أممد العمرل .
رشف امنارار ا أصاثل ف ار اإلنا ل ال از ال انام المؤلاف  :ا الادي
 1412هااـ
ااد العزيااز ب ا أممااد ال االرل ار الكتااب العامناال بناارا
مر .
1997ل تح ن  :د ه محمث
المحالاااثل فاااي أصاااثل الف اااه انااام المؤلاااف  :ال لباااي أباااي بكااار بااا العرباااي
ملن 1422هـ 1999ل الط عال امالاب
المعلفرل المللكي ار ال نلر
تح ن  :ممن اي ال درل نعند فث و .
الم تالاار فااي أصااثل الف ااه اااب ما هب اإلماالل أممااد با من اام اناام المؤلااف :
ب اي ال عاي أبث الحم جلمعل الماع د العزيز مكل المكرمال
اي ب
تح ن  . :مظهرب ل .
المدعم إلب م هب اإلمالل أمماد با من ام انام المؤلاف  :اد ال ال ر با بادران
 1421هاـ الط عال الثل نال تح نا . :
الدمش ي مؤنمال الرناللل بنارا
د المحم الترري .
دهب
الفزالاي أباث ملماد ار
الممتالفب في ام امصثل انـم المؤلف  :ب
اد الما ل
 1413هاـ الط عال امالاب تح نا :
الكتب العامنل بنارا
د الشلفي .
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 - 36الممث و في أصثل الف اه انام المؤلاف  :اد الماـ ل اد الحاانم أمماد با
الحااانم آل تنمناال ار النشاار  :المااد ي ال االهرو تح نا  :محنااب الاادي
الحمند .
 - 37المعتمااد فااي أصااثل الف ااه اناام المؤلااف  :با اااي با الطناب ال الاارل أبااث
 1423هااـ الط عاال امالااب تح ن ا :
ار الكتااب العامناال بناارا
الحماان
عانم المنس .
اد ه الزررشاي أباث اد
 - 32المنثثر في ال ثا د انم المؤلف  :ب بهال ر با
ه ازارو اماقل االشئثن اإلن منل الكثيت  1425هـ الط عل الثل نال
تح ن  . :تنمنر فل أممد محمث .
الفزالااي أبااث
با
 - 39المن ااثل فااي تعان اال امصااثل اناام المؤلااف  :با
ملمد ار الفكاـر مشا  1422هاـ الط عال الثل نال تح نا  . :مما
هنتث .
 - 42المثاف ل في أصثل الف ه انم المؤلف  :إباراهنم با مثناب الا ماي الفر الطي
تح ن  :د ه راز .
المللكي ار المعرفل بنرا
د ه با يثناف الجاثيني تح نا . :
انم المؤلف  :د الماع ب
 - 41الثرقل
د الاطنف الع د .
كتب التفسير والقراءات :
با
 - 42أبثا ال نلن فاي إيضال ال ارآن بالل رآن انام المؤلاف  :اممان با
1415هااـ
الم تاالر الجكنااي الشاان نطي ار الفكاار لاط ل اال االنشاار بناارا
 1995ل تح ن  :مكتب ال حث االدرانل .
با مار التمنماي
 - 43التفمنر الك نر أا مفلتنح الفنب انم المؤلاف  :ف ار الادي
1421هاـ  2222ل الط عال
الرازل الشلفعي ار الكتب العامنل بنارا
امالب .
 - 44الدر المنثثر انم المؤلف  :د الرمم ب الكملل ج ل الادي المانثطي ار
 1993ل .
الفكر بنرا
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