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فقه النوازل
أب
باب التثبت يف الفتيا وما فيه من الشدة :أخرج
الدارم عن ي
ي
جعفر قال :قال رسول هللا :أجرؤهم عىل الفتيا أجرؤهم عىل
النار"؛ و أخرج أيضا :من ى
غي تثبت فإنما إثمه عىل
أفت الفتيا من ر
ى
البيهق بلفظ" :من ى
بغي علم".
من أفتاه" ،و أخرجه
أفت ر
ي
باب الفتيا عىل من تأهل لذلك و تحريم أخذ العوض" :عن جابر
ينبغ
ينبغ للعالم أن يسكت عىل علمه و ال
أن الرسول قال" :ال
ي
ي
للجاهل أن يسكت عىل جهله" :اسألوا أهل الذكر إن كنتم ال
أب هريرة قال الرسول" :من سئل علما فكتمه
تعلمون" .عن ي
ألجمه هللا بلجام من نار".
باب ال يجيب ف كل ما يسأل :عن ابن مسعود قال" :من ى
أفت
ي
الناس يف كل ما يستفتونه فهو مجنون" ،و كذلك قال ابن عباس
"ف كل ما يسألونه"؛ وعن ابن وهب قال له مالك وهو ينكر ر
كية
ي
الجواب يف المسائل" :يا عبد هللا ،ما علمت فقل ودل عليه وما
لم تعلم فاسكت عنه ،و إياك أن تتقلد للناس قالدة سوء".
ُ
و عن عمر قال عىل المني "أ َحرج باهلل عىل رجل يسأل عما لم
يكن ،فإن هللا ربي ما هو كائن".
ى
أخ :أكان هذا؟ قال :ال ،فقال
أب سأله فت ،قال يا ابن ي
وعن ي
فاعفنا ى
النخغ أنه سئل
الدارم عن ابراهيم
حت يكون" .و أخرج
ي
ي
الشعت أنه
ثماب مسائل فأجاب عن أرب ع وترك أربعا .وأخرج
عن ي
ي
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ر
النت
قال لو أن هؤالء [الذين يكيون السؤال] كانوا عىل عهد ي
ليلت عامة القرآن يسألونك ...يسألونك.
باب ال يغفل العالم "ال أدري" :عن ابن عمر "العلم ثالثة :كتاب
ناطق وسنة ماضية وال أدري" .وعن ابن مسعود قال" :إذا سئل
أحدكم عما ال يدري فليقل ال أدري ،فإنه ثلث العلم".
باب إفتاء العالم بحضة من هو أكي منه :عن ابن عمر أنه سئل:
ى
يفت الناس يف زمن الرسول؟ قال :أبو بكر وعمر ،ال أعلم
من كان ي
ى
يفت الناس
ر
غيهما ...وعن كعب بن مالك :كان معاذ بن جبل ي
وأب بكر .و كان عمر يقول لما خرج
بالمدينة يف حياة الرسول ي
معاذ إىل الشام :لقد أخل خروجه بالمدينة و أهلها يف الفقه و ما
ى
يفت و أصحاب
كان يفتيهم به ...و قد كان سعيد ابن المسيب ي
الرسول أحياء.
ى
المفت و ما يجب له :عن ابن حبان قال :كان سعيد بن
تلقيب
ي
المسيب رأس من بالمدينة يف دهره و المقدم عليهم يف الفتوى،
وكان يقال له "فقيه الفقهاء" .وأخرج عن مكحول قال :سعيد بن
المسيب عالم العلماء".1

 1أدب الفتيا :الإمام الس يوطي؛ دراسة وحتقيق :حميي هالل الرسحان؛ مطبع الرشاد بغداد
1986؛ ص .72-36
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أدب الفت يا

الفقه والنوازل نشأ معا في القرن األول على يدي الصحابة والتابعين،
والنوازل لم تكن منفصلة عن الفقه في هذا العصر بل كانا متالزمين ،تقع
النازلة فيستنبطون لها حكما فقهيا عن طريق التأويل واالستدالل والنظر
غير أنها لم تدون آنذاك .2
والنوازل ،مسائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم
هللا فيها ،وقد لجأ المسلمون إلى خلفاء النبي بعد انقطاع الوحي وإلى عموم
الصحابة يسألون عن أحكام هذه النوازل ،فكانوا يلتمسون لها نصا في

 2نظرات يف النوازل الفقهية :محمد جحي؛ امجلعية املغربية للتأليف والرتمجة والنرش 1999؛ ص.21

•

املكثرون منهم سبعة- :عمر 16ه – على 40ه – ابن مسعود 32ه – عائشة
37ه – زيد 45ه – ابن عباس 68ه – ابن عمر  .73اما التابعون فاشتهر
منهم الفقهاء السبعة- :سعيد بن املسيب 71ه – عروة بن الزبير 94ه – أبو
بكر بن عبد الرحمن 94ه – عبد هللا بن عيينة 98ه – خارجة بن زيد 100
– القاسم بن محمد 101ه – سليمان بن يسار 107ه.
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الكتاب والسنة أو يجتهدون في استنباط أحكام تساير بيان القرآن والسنة
وروح الشريعة؛

في "جوامع السير" ،أحصى  162من فقهاء

الصحابة .3
ثم جمع المسلمون أحكام القرآن وأحاديث األحكام عندما بدأ التدوين ،ويعتبر
204ه ،أول من صنف في أحكام القرآن ،وفعل فعله
543ه ،في أحكام القرآن ،والقرطبي 671ه ،الجامع ألحكام القرآن،
وأعظم كتاب في أحاديث األحكام وفقه السنة هو "التمهيد لما في الموطأ من
المعاني واألسانيد «:

463ه .4هذا وقد تطور الفقه عبر

مرحلتين :األولى بين القرنين  2و 3وهي أزهى عصور الفقه من حيث
التفكير واإلبداع وفيها تكونت المذاهب الفقهية:
مالك بن أنس
ولد بالمدينة المنورة سنة 93ه و توفي 179ه ،دون أن يغادرها ،فقد
كانت أغنى المدن فقها و حديثا؛ من أهم مآثره "الموطأ" الذي كتبه بيده ،
اشتغل في تأليفه قرابة أربعين سنة ،و يعتبر أقدم ما ُحفظ من المجامع

الفقهية.

 3املرجع السابق نفسه :ص .10
 4املرجع السابق نفسه :ص .12-11
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و تعتبر رواية "يحيى بن يحيى الليثي" المسعودي األندلسي ،أصح رواية ل
"الموطأ" ،و يعتبر شرح الزرقاني أصح شرح لها .يمثل مذهب مالك مذهب
دار الهجرة وأهل السنة ،وتنبني قواعد المذهب المالكي على األصول التالية:
القرآن :حيث يأخذ بنص القرآن .السنة :وقد اعتمد مالك على السنة أكثر
من اعتماده على الرأي .اإلجماع :ويأخذ بإجماع أهل المدينة .ثم يأخذ
بالقياس الجلي .يعمل بالخبر الواحد إذا صحت نسبته إليه .ويأخذ كذلك
باالستحسان ،والمصالح المرسلة ،وسد الذرائع ،والعرف ،واالستصحاب،
وشرع من قبلنا.
أبو حنيفة النعمان
ولد بالكوفة سنة 80ه و مات ببغداد سنة 150ه ،اهتم في البداية بعلم
الكالم مما أكسبه قوة في المناظرة و قدرة على األسلوب العلمي ،عرض
عليه القضاء فأبى و امتحن ،لم يترك كتابا و إنما مدرسة في الفقه توارثها
تالمذته؛ أبو يوسف و محمد بن الحسن ،و لهما الفضل في تدوين فقهه.
غلب الرأي واالجتهاد على مدرسة أبي حنيفة وعلى تالمذته من بعده ،وقد
أخذ المذهب ب- :القرآن- ،السنة الصحيحة ،وال يأخذ بخبر اآلحاد ،إال إذا
أنتشر العمل به وكان معارضا للقياس - .أقوال الصحابة األعالم كأبي
بكر وعمر  ،والصحابة التي ال تتعارض كابن مسعود ،أما أقوال التابعين:
"فهم رجال ونحن رجال" - .القياس وهو أشهر مصدر تشريعي في المذهب
حتى غلب عليه فسمي "مذهب أهل الرأي" - .االستحسان ،إذا وقع تعارض
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نص ظني من الكتاب أو السنة وبين القياس فإنهم يأخذون بالدليل األقوى
استحسانا؛ ويأخذون باإلجماع والعرف إذا كانا موافقين للقرآن والسنة.
محمد بن إدريس الشافعي
ولد بغزة  150ه ،انتقل إلى مكة و إلى المدينة فسمع عن مالك الموطأ و
الزمه إلى وفاته ،فرحل إلى العراق فأخذ الفقه الحنفي بمالزمته لتلميذ أبي
حنيفة؛ محمد بن الحسن ،أهم كتبه :الرسالة و األم .الشافعي أقرب إلى
مذهب المحدثين منه ألهل الرأي - :يرجع إلى القرآن و يعمل بظاهريه ما
لم يقم دليل على صرفه إلى ما يخالف الظاهر - .السنة التي أولع بها
حتى كان يقدم الخبر األحادي الثقة ولو لم يكن مشهورا - .اإلجماع- .
القياس شرط أن يكون له أصل من السنة و القرآن ،خالف األحناف في
االستحسان ،و أنكر على مالك االحتجاج بعمل أهل المدينة و القول
بالمصالح المرسلة و األخذ بقول الصحابي.
أحمد ابن حنبل
ولد ببغداد 164ه وتوفي 241ه؛ امتحن في مسالة خلق القرآن 220ه،
ومع ذلك بقي على قوله بأن القرآن غير مخلوق .قواعد مذهب اإلمام أحمد
شديدة الشبه بقواعد أستاذه الشافعي فهو يأخذ ب- :النصوص من القرآن
والسنة وال يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئا من عمل أهل المدينة
أو الرأي أو القياس - .فتاوى الصحابة - .يأخذ بالحديث المرسل الضعيف
إذا لم يجد يدفعه ويقدمه على القياس - .يلجأ للقياس عند الضرورة.
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هذا وتشكل المذاهب الثالثة :مالك ،الشافعي وأحمد ،منهجا متقاربا فيما
بينهم ،في حين تميز أبو حنيفة عنهم بمنهجه الذي اعتمد الرأي.
المرحلة الثانية وتمتد من القرن  4إلى  ،7توقف الفقه فيها بإغالق باب
االجتهاد ،ولكنه توسع كثي ار من حيث التدوين ،وظهرت النوازل كفرع من
فروع الفقه يغلب فيها طابع االجتهاد المذهبي .5
مصادر فقه النوازل
من الكتب التي تعنى بالنوازل واألسئلة الفقهية واإلجابة عنها مرتبة على
أبواب الفقه المطبوعة والمتداولة:
 oفي المذهب الحنفي:
▪

فتاوى النوازل :أبي الليث محمد السمرقندي 373ه.

▪

النتف في الفتاوى :علي بن الحسين السفدي 461ه.

▪

الملتقط في الفتاوى :ناصر الدين السمرقندي 556ه.

▪

الفتاوى الهندية :مجموعة من العلماء في الهند.

 oفي المذهب المالكي:
▪

فتاوى أبي زيد القيرواني :أبي زيد القيرواني 386ه.

▪

فتاوى ابن رشد .ابن رشد .520

▪

مذهب الحكام في نوازل األحكام :القاضي عياض 544ه.

 5محمد جحي :نفس الكتاب ،ص .23
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▪

فتاوى الشاطبي :أبو إسحق الشاطبي .790

▪

تقريب األمل البعيد في فتاوى أبي سعيد :أبي سعيد بن لب
782ه.

▪

فتاوى قاضي الجماعة :أبي القاسم بن سراج األندلسي 893ه.

▪

المعيار المعرب :أحمد بن يحيى الونشريسي 914ه.

 oفي المذهب الشافعي:
▪

فتاوى ومسائل ابن الصالح :ابن الصالح الشهرزوري 643ه.

▪

فتاوى العز بن عبد السالم :العز بن عبد السالم 660ه.

▪

المسائل المنورة :أبي زكرياء يحيى بن شرف النووي.

▪

فتاوى السبكي :السبكي 756ه.

▪

الحاوي للفتاوى :جالل الدين السيوطي 911ه.

▪

فتاوى الرملي :أحمد بن حمزة الرملي 957ه.

▪

الفتاوى الفقهية الكبرى :شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي
974ه.6

 oفي المذهب الحنبلي:
▪

مسائل اإلمام أحمد برواية ولديه :عبد هللا وصالح.

▪

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية.

 6املهنج القوى يف فقه الفتوى :أمحد بن سلامين بن يوسف العريين؛ دار العامصة م ع س :ص .94-90
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الفواكه العديدة في المسائل المفيدة أو "مجموع المنقور" :أحمد بن
منقور التميمي 1125ه.

▪

الدرر السنية ف ي الفتاوى النجدية :جمع عبد الرحمن بن قاسم
1392ه

▪

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ .7

أما عن سبب انتشار مذهب مالك بن أنس في األندلس والمغرب فقد رأى
في نفح الطيب " :ظهر املذهب املالكي باألندلس في حياة اإلمام مالك بن أنس،
فقد ارتحل نفر من علماء األندلس إلى الحج في عهد "األمير هشام بن عبد الرحمن
(172ه180-ه)؛ وحين قدموا املدينة أخذوا عنه فقهه ،ورووا عنه املوطأ .فلما عادوا
إلى بالدهم أبانوا للناس فضل مالك ومكانته ،ونشروا علمه ،فأقبل العلماء وطالب
العلم يتدارسونه ويتقابلونه فيما بينهم ،فأخذ املذهب في االنتشار واالستيالء الفكري
على تلك البالد ،حتى غلب على غيره ،وصار املذهب الرسمي فيها بعد أن كان أهلها على
مذهب األوزاعي" .8
لقد نهض األندلسيون والمغاربة بالفقه المالكي منذ أن اختاروه مذهبا رسميا،
حتى أن جل ما ألف من فقه هذا المذهب هو من وضعهم ،من مدونة حسنون
إلى ما تالها حتى يومنا هذا ،وكانت هذه المدونة على كبرها وكثرة مسائلها
من محفوظات فقهاء األندلس والمغرب.9
 7املهنج القوى يف فقه الفتوى :أمحد بن سلامين بن يوسف العريين؛ دار العامصة م ع س :ص .94-90
 8فتاوى القايض ابن زرب القرطيب :مجع وتوثيق وتقدمي :أمحد محلر؛ دار اللطائف 2011؛ ص .32
 9مذاهب احلاكم يف نوازل الحاكم :القايض عياض وودله :تقدمي وحتقق وتعليق :محمد بنرشيفة؛ دار الغرب الإساليم
1990؛ ص.9
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لقد كان األندلسيون و المغاربة أول من استعمل النظم التعليمي في الفقه
لحفظه وتقريبه من الدارسين مثل" :حتفة ابن عاص" ،و "لمية الزقاق" ،من المتون
الفقهية .وثمة فروع من الفقه برز األندلسيون والمغاربة فيها ،وكتبوا فيها
عشرات بل ومئات المؤلفات ،وذلك شأن "الفرائض واملواريث" ،ومثل "كتب الرشوط
والواثئق" ،وأشهرها «واثئق ابن العطار" ...ومثل كتب "احلس بة والسوق" .وثمة فرع آخر
برع فيه الفقهاء األندلسيون والمغاربة وهو «النوازل" ،التي تدعى كتبها
أيضا "الفتاوى" ،وكتب األحكام" و "المسائل" .10
بعد هذه المقدمة  ،المنمقة  ،المختلسة من هناك وهنا ،ماهي النوازل؟ هذا
ما ستحاول هذه األوراق اإلجابة عليه من خالل عدد من المداخل:
المفهوم اللغوي واالصطالحي
النازلة :الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس"،

؛

ومصطلح النوازل لم يتداول بمعناه العلمي الدقيق إال في العصور األخيرة؛
المصطلحات القريبة من معنى النوازل

11

هي التي كانت تستعمل بكثرة من

قبل مصطلح الفتاوي واألجوبة ،معظم التعريفات تراعي في النازلة جانب
الوقوع والحدوث.

 10املرجع السابق نفسه :ص .11-10

 11وقد استعمل الفقهاء ألفاظ :النوازل و األجوبة و املسائل مرادفة للفظ الفتاوي،
فقالوا :مسائل ابن رشد ،فتاوى ابن تيمية ،نوازل الزياتي ،أجوبة عبد القادر الفاس ي".
راجع :الفتاوى الفقهية من عرص السعديني اإىل ما قبل امحلاية :حلسن اليويب؛ وزارة الوقاف 1998؛ ص.94
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فهي ليست من قبيل االفتراضات بل أحداث حية يعيشها الناس ،لهذا
يدخلها علماء الفقه المالكي ضمن الفقه التطبيقي العملي .12
تتميز النوازل بكونها مستجدات لكن جدتها تظهر من ناحيتين- :جدتها
بالنسبة للسائل ،المستفتي عنها- ،أو جدتها لكونها ليس فيها نص شرعي
مباشر ،أو لم يسبق لها نظر من مثيالتها في الوقوع .هذه النوازل مبنية
على سؤال وهي تستدعي حكما شرعيا سواء أكان نصا أو اجتهاد؛ فهي إذن
الوقائع المستجدة التي تستدعي حكما شرعيا من نص واجتهاد .13
"ينبغي التنبيه إلى أن الفتاوي والنوازل والمسائل واألجوبة أسماء لمسمى
واحد .ولهذا سأستعمل مصطلح الفتوى فيما يلي :والفتوى في اللغة تعني
ال م
السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة ،وهذا السائل يسمى ستفتي والمسؤول

ل
الذي يجيب هو ا مفتي ،وقيامه بالواجب هو الإفتاء ،وما يجيب به هو الفتوى؛
فاإلفتاء يتضمن وجود المستفتي والمفتي واإلفتاء والفتوى" .14

 12نوازل التاودي بن سودة :دراسة وحتقيق :حيىي عارف؛ مكتبة كنوز الرتاث 2017؛ ص.103
 13نفس املرجع السابق؛ ص .104-103
 14ع زيدان :راجع :الفتوى بني البناء املقاصدي والتزنيل املصلحي :عبد الكرمي بن محمد جناين؛ دار اللكمة 2017؛ ص
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المفتي

" ملا كان التبليغ عن هللا يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه ،لم تصلح
مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال ملن اتصف بالعلم والصدق ،فيكون عاملا
بما يبلغ ،صادقا فيه ،ويكون مع ذلك حسن الطريقة ،مرض ي السيرة،
عدال في أقواله وأفعاله متشابه السر والعالنية في مدخله ومخرجه
وأحواله" .15
ينقسم المفتي إلى قسمين .1 :مفتي مستقل :و شرطه أن يكون ملما بمعرفة
أدلة األحكام الشرعية من الكتاب و السنة و اإلجماع و القياس و التحق بها
على التفصيل ،وقد فصلت في كتب الفقه و غيرها ،عالما بما يشترط في
األدلة ووجوه داللتها و بكيفية اقتباس األحكام منها وذلك يستفاد من علم
أصول الفقه .عارفا من علم القرآن و علم الحديث وعلم الناسخ و المنسوخ
وعلمي النحو و اللغة و اختالف العلماء و اتفاقهم و القدر الذي يتمكن فيه
من الوفاء بشروط األدلة و االقتباس منها ذا دراية و ارتياض في استعمال
ذلك ،عالما بالفقه ضابطا ألمهات مسائله و تفاريعه .واملجتهد املستقل هو
الذي يستقل بإدراك األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد
بمذهب أحد .إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة [حفظ مسائل الفقه –
الحساب] في المفتي المطلق في جميع أنواع الشرع ،أما المفتي في باب
 15أعالم املوقعني عن رب العاملني  :1ابن القمي؛ دار الفوائد – مكة 1437؛ ص .14-13
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خاص من العلم ،نحو علم المناسك أو علم الفرائض ،أو غيرها فال يشترط
فيه جميع ذلك".
 .2المفتي الذي ليس بمستقل :المنتسب و له أحوال أربعة -1 :أن ال
يكون مقلدا ال في المذهب و ال في دليله ،لكونه قد جمع األوصاف و
العلوم المشترطة في المستقل ،و إنما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في
االجتهاد و دعا إلى سبيله .فتوى المنتسبين في هذه الحالة في حكم فتوى
المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في اإلجماع والخالف- 2 .
أن يكون في مذهب إمامه مجتهدا مقيدا ،فيستقل بتقرير مذهبه بالدليل،
غير أنه ال يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ...ومن كان هذا شأنه
فالعامل بفتياه مقلد إلمامه-3 .أن يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه
والطرق غير أنه فقيه النفس [استعداد فطري يؤهله لالجتهاد] حافظ لمذهب
إمامه عارف بأدلته ،قائم بتقريرها  ...لكنه قصر عن درجة أولئك ،وهذه
صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الخامسة من الهجرة المصنفين
الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف معظم اشتغال الناس
اليوم .16

 16أدب املفيت واملس تفيت :ابن الصالح الشهرزوري؛ دراسة وحتقيق :موفق عبد هللا عبد القادر؛ دار الكتب 186؛
ص .100-87
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-4أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المسائل ومشكالتها
غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته ،فهو يعتمد نقله وفتواه
به ...أما ما ال يجده منقوال في مذهبه فعليه اإلمساك عن الفتيا به .17
أحكام املفتين

▪

ال يشترط في المفتي الحرية و الذكورة كما في الراوي ،وينبغي أن
يكون كالراوي أيضا في أنه ال تؤثر فيه القرابة و العداوة وجر
النفع ودفع الضرر ،ألن المفتي في مقام من يخبر عن الشرع بما
ال اختصاص له بشخص .فكان بذلك كالراوي ال كالشاهد ،وفتواه
ال يرتبط بها إلزام بخالف القاضي .ال بأس أن يكون المفتي
أعمى أو أخرس مفهوم االشارة أو كاتبا.

▪

ال تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقال ،أما المستور فال
تجوز فتواه كالشهادة في وجه ،واألظهر تجوز.

▪

من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو فيها كغيره ،وقد كره ابن المنذر
318ه ،للقضاة أن تفتي في مسائل األحكام دون ما ال مجرى
ألحكام القضاء فيه ،كمسائل الطهارة والعبادات

▪

.

إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب وإن
كان غيره ،فإن حضر هو وغيره واستفتيا معا فالجواب عليهما

 17أدب املفيت واملس تفيت :ن م س؛ ص .108-106
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على الكفاية ،وإن لم يحضر غيره ليس له أن يحيله عليه .و إذا
سأل العامي عن مسألة لم تقع ال تجب مجاوبته.
▪

إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن لم يكن المستفتي قد عمل باألول
لم يجز له العمل به ...وإن عمل به قبل رجوعه ،فإن كان مخالفا
لدين قاطع لزم المستفتي نقض عمله ،وإن كان في محل االجتهاد
لم يلزمه ذلك.*18

 18املرجع السابق نفسه؛ ص .109-108
•

ابن رشد تحدث في فتاويه عن شروط املفتي ومراتب املفتين؛ وقد
قسم املفتين إلى ثالثة طبقات:

.1

طائفة اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل فأخذت نفسها بمجرد بحفظ
مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون أن تتفقه في معانيها ،فتميز الصحيح
من السقيم.

.2

طائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة أصوله التي بناه عليها ،فأخذت
نفسها أيضا بمجرد حفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ،وتفقهت في معانيها
فعرفت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها ،إال أنها لم تبلغ درجة
التحقيق ملعرفة قياس الفروع على األصول.

.3

طائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها أيضا من صحة أصوله ،فأخذت نفسها بمجرد
حفظ أصوله من السقيم الخارج عنها ،وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على
األصول لكونها عاملة بأحكام القرآن ،وعارفة بالناسخ منها واملفصل من املجمل ،والخاص
من العام ،عاملة بالسنن الواردة في األحكام ،مميزة بين صحيحها ،عاملة بأقوال العلماء
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء ،وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه ،عاملة
من علم اللسان ما يفهم به معاني الكالم ،بصيرة بوجه القياس ،عارفة بوضع األدلة في
مواضعها.
15
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الشاطبي جعل مراعاة مقاصد الشريعة و الغايات التي جاءت من أجلها
شرطا أساسيا لمن يتولى االجتهاد و الفتوى ،وهو يرى أن كل غافل عنها
في حكمه وفتواه يؤدي به إلى الزلل و االنحراف .وقد استدل الشاطبي على
قيام المفتي مقام النبي في األمة بأقواله؛ وأضاف «أن املفتي مشرع من وجه،
ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من النقول ،فاألول
يكون فيه مبلغا والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء األحكام ،وإنشاء األحكام إنما
هو للشارع ،فإن كان للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده فهو بهذا الوجه
شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله''.*19
فأما األولى فال يصح لها الفتوى بما علمته من وما حفظته من قول مالك أو قول أصحابه ،إذ
ال علم عندها بصحة ش يء من ذك .أما الثانية فيصح له إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من
قول مالك أو قول أحد أصحابه ،إذا كانت قد بانت لها صحته ،كما يجوز لها في خاصتها األخذ
بقوله .أما الثالثة فهي تصح لها عموما .الفتاوى راجع :فقه النوازل عند املالكية :مصطفى الصمدي؛ مكتبة
الرشد 2007؛ ص 28-27
 19راجع فتاوى املازري؛ مرجع س بق ذكره؛ ص .68-67
 من الصفات املعتبرة في املفتي الدالة على كماله في الرتبة:o

أنه يجيب كل سائل على ما يليق به في حالته على الخصوص.

o

أنه يحمل الناس على املعهود الوسط فيما يليق بالجمهور [ال شدة وال انحالل].

o

أنه ينظر إلى ما يؤول إليه الحكم قبل أن يجيب السائل.

o

أنه ال يجيب على كل ما يسأل عنه.

o

كونه شديد اإلخالص في النصح للمستفتين فال يحابيهم فيما يعلم أن فيه ضرر على
دينهم ،أكانوا حكاما أم محكومين.
16
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المستفتي
القول في صفة المستفتي و أحكامه و آدابه ::المستفتي هو كل من لم يبلغ
درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من األحكام الشرعية مستفت ومقلد لمن
يفتيه.
 .1اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث واالجتهاد عن أعيان المفتين.
 .2إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فلألصحاب فيه أوجه - :أن يأخذ
بأغلظها؛  -يأخذ بأخفها؛  -يجتهد في األوثق؛  -يستفتي مفتيا آخر
و يعمل بفتوى من يوافقه؛  -يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء.
 .3إذا استفتى فأُفتي ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى فهل يلزمه
تجديد السؤال؟ فيها وجهان- :يلزمه لجواز تغير رأي المفتي؛ -ال
يلزمه ،وهو األصح ألنه قد عرف الحكم واألصل استمرار المفتي
عليه.
 .4ينبغي للمستفتي أن يحفظ األدب مع المفتي ويبجله في خطابه
وسؤاله ونحو ذلك ،وال يوحي بيده في وجهه ،وال يقول له :ما تحفظ
من كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا؟
 .5ال ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ،وال يقول
له :لم وكيف ؟ فإن أحب أن يسكن نفسه بسماع الحجة ،سأل عنها

 oاستشعاره لخطر الفتوى وعظم شأنها في اإلسالم ،مع شدة التحرز من الخطأ فيها.
راجع الفتو ى يف رؤية الشاطيب :م س ذ؛ ص .154
17
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في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن
الحجة.20

ما تكون فيه الفتوى
والفتوى تكون في جميع األحكام الشرعية سواء أكانت قطعية أم اجتهادية،
وتكون في مختلف األبواب ،من عقائد وعبادات وأحوال شخصية
ومعامالت.21

كيفية الفتوى
 -1يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانا مزيحا
لإلشكال ،ثم له أن يجيب شفاها باللسان و إن لم يعلم لسان المستفتي
أجزأت ترجمة الواحد ألن طريقه الخبر ،وله أن يجيب بالكتابة.
-2إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب ،فإنه خطأ ،ثم له أن
يستفصل السائل إن حضر ويعتد السؤال في رقعة االستفتاء ثم يجيب
عنه.22

ما تكون به الفتوى
على المفتي المجتهد أن يفتي بمقتضى األدلة الشرعية ،حسب ترتيبها
المعتبر .وليس له أن يفتي بمذهب أحد المجتهدين ما لم يؤده اجتهاده إلى
20أدب املفيت واملس تفيت :م س ن؛ ص .171-157
 21الفتوى يف رؤية الإمام الشاطيب :أمحد ودل مولي معر؛ دار الظاهرية – الكويت 2015؛ ص .25
 22أدب املفيت واملس تفيت :م س ذ؛ ص .135-134
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أنه هو الحق ،و ال يجوز له أن يفتي مرجوح في نظره  .وإن كان مقلدا –
على القول –يجوز إفتاؤه ،فله أن يفتي بما يتيسر له من أقوال المجتهدين
بعد حيازته إلحدى المرتبتين ،الثانية والثالثة .23
لم يعرف التاريخ اإلسالمي مؤسسة منظمة لإلفتاء إال في الدولة العثمانية
سن 828ه  1425 -م ،حيث عين السلطان مراد الثاني أول شيخ لإلسالم،
و كانت مهمته األولى تعيين المفتين في الواليات العثمانية ،و في عهد
محمد الفاتح أسندت إلى شيخ اإلسالم مسؤولية اإلفتاء العام في الدولة فكان
ما يفتي به ملزما للقضاة ،على أن يتولى هو وحده مهمته في اإلفتاء في
الحياة السياسية و اإلدارية بطلب من السلطان أو الصدر األعظم .وكان
الخليفة ال يعزل إال بفتوى من شيخ اإلسالم ،الذي كان مستقال إلى حد
بعيد.
وفي مصر كان أول من تولى منصب اإلفتاء الرسمي هو العالمة "الشيخ
محمد العباسي المهدي" سنة 1264ه ،وفي سنة 1312ه أنشأت في
مصر دار اإلفتاء .*24
 23الفتوى يف رؤية الإمام الشاطيب؛ املرجع السابق نفسه؛ ص .26
 24نفس املرجع السابق؛ ص .34-33

•

"خطة اإلفتاء كمنصب رسمي لم تظهر في باملغرب إال في عهد السعديين - 915
 ،1050-1640 /1909أحدثها محمد الشيخ اقتباسا من األتراك في إطار
التنظيمات الهامة التي قام بها في السلك القضائي ،ويظهر أن هذا املنصب قد
اقتصر على املدن الكبرى مثل :مراكش وفاس وتارودانت ،إذ كان السلطان يعين
19
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هذا وتلعب وقد لعبت الفتوى دو ار خطي ار في مجاالت تهم الناس مباشرة
سواء في معتقداتهم :مسألة االستواء التي تصدى لها مالك ،ومسألة خلق
القرآن التي امتحن ابن حنبل بسببها ،واإلمام الشاطبي ومحاربة البدع
والخرافات .أو في حياتهم مطلقا.
على العموم فإن المسائل التي يسوغ للمجتهد النظر فيها من النوازل بإجمال
هي:
 -1أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليها بنص
قاطع أو مجمع عليه.
 -2أن يكون النص الوارد في هذه المسألة –إن ورد فيها نص -
محتمال قابال للتأويل.

ثالثة مفتين باململكة ،ويقلد كل واحد منهم الفتوى بإحدى هذه املدن الثالث .وقد
حظي املفتي في العصر السعدي برتبة عالية ،فهو أول قاض بعد السلطان ،وإليه
ترفع طلبات االستئناف وتحال على "مجلس املفتين" ،وهو مجلس يعمل كهيئة
استئنافية .23وحافظ املفتي على اختصاصه كمستشار قانوني ،في العصر العلوي
حتى الحماية ،فكان يلجأ إليه املتداعون لالستشارة والحصول على فتوى
يقدمونها للقضاة العتمادها في الحكم االبتدائي أو للطعن في حكم صادر في
املحكمة".
عبد العزيز بن عبد هللا :معلقة الفقه املاليك؛ د الغرب الإساليم 1983؛ راجع :حلسن اليويب؛ م س ذ؛ ص
.125-127
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وض خ في كل واحد منهما
 -3أن تكون المسألة مترددة بين طرفين ُ
مقصد الشارع من اإلثبات في أحدهما والنفي عن اآلخر.

 -4أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكن
وقوعها في الغالب والحاجة إليها ماسة.25
من المجاالت العامة التي كان للفتوى المعاصرة دور كبير فيها:
-

املجال السياس ي والفكري * :محاربة االستعمار * ،تحريم االقتتال
الداخلي والطائفية * ،محاربة االستبداد والفساد * ،التعرض لمجمل
المفاهيم السياسية والفكرية المعاصرة بغية تصنيفها وتكييفها فقهيا- :
الديمقراطية – الدستور –البرلمان – الحدود بين البلدان اإلسالمية –
األحزاب والهيئات السياسية.

-

املجال االجتماعي الثقافي :وهتم الفئات احملرومة :األيت ام – القاصرين –
المعاقين؛ وهتم السلواكت الضارة :الرشوة –الغش – الربا والمعامالت
المحرمة – أنواع االستغالل والفساد المالي واإلداري؛ واليت هتم الش باب:
االغتراب – العنوسة – غالء المهور – العزوف على الزواج –
العضل؛ احلفاظ عىل الوارص الاجامتعية :العقوق – قطيعة الرحم – حقوق
المسنين .26

 25جحة املغاربة أبو العباس الونرشييس :م س ذ :ص .110
 26الفتوى يف رؤية الإمام الشاطيب :ن م س؛ ص .45-41
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فقه النوازل

تغير الفتوى
وقد عبر

عن هذه القضية بقوله في الموافقات" :إنا وجدنا الشارع

قاصدا ملصالح العباد ،واألحكام العادية تدور معه حيث ما دار ،فترى الش يء الواحد
يمتنع في حال ال تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز" .أما لماذا يدور
الحكم مع المصلحة فبين الشاطبي " أن ذلك بطروء العوارض الزمانية واملكانية،
تلك التي تجعل الفعل الواحد فيه مصلحة في حالة معينة وفيه ضرر في أخرى ،فيؤدي
ذلك إلى تغير حكمه الشرعي".27
وقد عقد

فصال في كتابه "اإعالم املوقعني عن رب العاملني" ،وسماه

"فصل تغير الفتوى و تغييرها بتغير الزمنة و األمكنة و األحوال و النيات و
العوائد" ،فقال" :هذا فعل عظيم النفع جدا وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم
على الشريعة أوجب من الحرج و املشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما ال يعلم أن
الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب املصالح ال تأتي ،فإن الشريعة مبناها و أساسها
على الحكم و مصالح العباد في املعاش و املعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها ،فكل
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن املصلحة إلى املفسدة
وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة و إن أدخلت فيها بالتأويل".
واهتم

بهذه القضية في "األحكام" ،في تمييز الفتاوى من األحكام

وقد وضح فيه" :أن االستمرار على األحكام التي مدارها العرف و العادة مع تبدل تلك
األعراف و العادات ،خالف لإلجماع و جهالة في الدين" .وعن نفس المعنى عبر

 27مباحث يف أحاكم الفتاوى :عباس سعيد الزيباري؛ دار ابن حزم؛ ص .86
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في "قواعد الحاكم"" :كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصودة

"
فهو باطل".28

قد طبق العلماء هذه القاعدة بشكل واضح ،فقد أفتى

و

بجواز دفع الزكاة للهاشميين مع ورود الحديث بالمنع ،لما تغيرت األحوال
واختل نظام بيت المال وضاع حق الهاشميين منه ،فأفتيا بذلك للضرر
عنهم وحفظا لهم من الفقر.

28

•

املرجع السابق نفسه :ص .88-87
من أهم كتب العلماء في تعظيم شأن الفتوى:
o

الفقيه واملتفقه :الخطيب البغدادي.

o

تعظيم الفتوى :ابن الجوزي.

o

أدب املفتي واملستفتي :ابن الصالح 743ه.

o

كتاب أدب املفتي واملستفتي :ابن القاسم الصيمري 376ه.

o

صفة الفتوى واملفتي :ابن حمدان 603ه.

o

أعالم املوقعين عن رب العاملين :ابن القيم.

o

أدب الفتوى واملفتي واملستفتي :النووي [لخص فيه أهم ما جاء في الكتب الثالثة
األولى].

•

الدراسات اإلستشراقية كانت رائدة في هذا املجال والتي استغلت الفتاوي إلبراز كثيرا من
مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية للمجتمع اإلسالمي ،فقد استفاد روجي إدريس
من فتاوي املازري إلبراز وضع املجتمع اإلفريقي في رسالة la barbarie orientale sous
 ،les ziridesواستعان برونشفيك بفتاوي العهد الحفص ي في دراسته عن بالد البربر في
العهد الحفص ي ،أما جاك بارك فقد كتب دراسة حول نوازل املازري و الحياة
االجتماعية باملغرب في القرن .19
23
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فقه النوازل

أسباب تغير الفتوى

 .1النظر في المآل.
 .2تشريع حكم لحالة زمنية و ربما يفهم أنه حكم مؤبد.
 .3االستثناء للحاجة :عدم تطبيق الحكم في حق فرد أو جماعة لعدم
وجود مبرر.
 .4التأجيل في التطبيق دفعا للضرر.
 .5عدم وجود المصلحة في تطبيق الحكم ،أو ما شرع الحكم له قد
تغير.
 .6السياسة الشرعية :عبارة استحداث أحكام زاجرة اقتضتها الحال.
 .7أحكام مستنبطة من أحاديث ضعيفة.
 .8أحكام ثابتة بآراء شخصية ثبت خطؤها.*29
لقد بدأ الباحثون يستفيدون من الفتاوى وكثير من الدراسات قدمت لنيل
درجات جامعية منطلقها ومادتها األولى النوازل والفتاوى ،غير أن ما ينقص
هذه األبحاث هو التركيز على الجانب االقتصادي واالجتماعي دون
االعتناء بالمادة األصلية للنوازل والفتاوي وهو الفقه* .30

 29مباحث يف أحاكم الفتاوى :م س ذ؛ ص .106
30فتاوى املازري :مرجع سبق ذكره؛ ص .70
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الفتوى والتاريخ
لقد أشرف الدكتور كلود كاهن C Cahenعلى أطروحات جامعية استجابت
لدعوته التي ما فتئ يرددها حول ضرورة االهتمام بالنصوص التشريعية
خاصة تلك المتعلقة بالحسبة و أحكام السوق وخاصة النوازل لما في ذلك
من فائدة لدارس التاريخ االقتصادي االجتماعي للغرب اإلسالمي مثال
أطروحة محمد القبلي حول المجتمع و السلطة الدينية في المغرب في
القرن 14و.15

* 31

و ابتداء من هذا التاريخ سيتبلور تياران في مجال استخدام الفتاوى الفقهية
مصد ار للتأريخ :االتجاه األول :الذي استمر في استغالل الفتاوى استغالال
إخباريا محضا في مجاالت مختلفة مثله كل من
و

" .فاألستاذ حجي في أطروحته عن

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين  ،1978كان أول من استغل
كما هائال من الفتاوى والكتب الفقهية عامة ،وحاول تتبع الحركة الفكرية من
 31الفتوى والتارخي :محمد اخملتار ودل سعيد؛ دار الغرب الإساليم 2000؛ ص .30-29
•

وفي هذا الصدد يقول األستاذ عبد هللا العروي1970م" :إن فقه النوازل هو الكفيل أن
يقربنا أكثر من واقع األوضاع السياسة و االجتماعية ،لكن هذا النوع من الكتابات ما زال
لم يدرس دراسة بكامله" ،وعن أحد الفرضيات التاريخية حول استيالء الهالليين على
املغرب يقول" :إن املصادر الوحيدة التي يجب أن توظف لتأكيد أو نفي [تلك الفرضية]
هي النصوص التشريعية (فتاوى ،براءات سلطانية) وذلك ما يعطي لفتاوى الونشريس ي
أهميتها القصوى .وما لم يدرس هذا العمل الضخم فسيبقى كل ما قيل عن التاريخ
االجتماعي باملغرب من باب االفتراضات ال النظريات" .ن م س ونفس الصفحات.
25
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فقه النوازل

خالل قضايا فكرية مثل :الجهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والعالقات بين
املسلمين واليهود".32
االتجاه الثاني :وستتغير طريقة التعامل نوعيا مع صحاب االتجاه البنيوي
أمثال:
؛ وقد كان أحمد التوفيق
سباقا في توظيف النوازل للكشف عن عناصر البنية االجتماعية
واالقتصادية التي قلما تبرزها الكتابات التاريخية اإلخبارية ،والمشاكل التي
تطرحها منهجيا بالنسبة للمؤرخ .33
و قد اعتمد في هذه الدراسة على "األجوبة الناصرية :الدرعي 1011ه،
ومذاهب ذي الجالل :الكيكي  1185ه ،و نوازل الدرعي .وكان قصده من
استغالل "نوازل الجبال" :هو ذكر الحياة في البالد التي ال تجري فيها
األحكام لشغورها عن اإلمام ،أو بدء الجور و اإلهمال في الحكام ،وما
يوفره الكيكي لنوازله ومنهجه من مراعاة أعراف البالد عند اإلفتاء عن إمكان
االستفادة من تأليفه .وقد وظف األجوبة الناصرية للتعرف على الوسط
" 32النوازل تضع املؤرخ ،وبصفة خاصة عند التأريخ لفترة قصيرة ،أمام مشاكل منهجية ،منها
مشكلة زمان ومكان النازلة ،لكن النوازل ككل بالنسبة لعدة قرون ظلت تطرح مشاكل متشابهة
عاكسة بذلك بنية اجتماعية جامدة أو بطيئة التطور ،إال أن استغاللها من الناحية التاريخية
بكيفية كثيفة لم يتم بعد حتى يمكن استغالل إيقاع التطور الذي يكشف عنه في البنية سواء
من خالل النوازل املطروحة أو من خالل أجوبة القضاء عنها" .أ التوفيق :اإينوليان :اجملمتع املغريب يف
القرن 19م 1976 /الرساةل .ن م س :ص .34-32
 33الفتوى والتارخي :ن م س؛ نفس الصفحات.
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القروي الذي ع اش فيه ومالبساته اليومية العادية ،من خالل تلك األجوبة
التي يغلب عليها الصبغة العلمية والبعد عن المطارحات الفقهية.34
إلى ارتباط الفتاوى بالواقع

وفي هذا السياق يشير عبد

واهميتها بالنسبة للباحث*؛ كما يشير إلى أن واقع الفتوى انطالقا من
استقراء التاريخ المغربي ،يظهر أن المغرب لم يعرف إفتاء رسميا وال خطة
حكومية له ،فالدولة نفسها تستفتي العلماء ،وكثي ار ما يعارضون أغراضها وال
يوافقون عليها ،وقد كان ذلك عامال وراء المقام لذي حظي به العلماء عند
المغاربة وجعلهم بمثابة الزعماء السياسيين ،ومن ثم كان لمهمة اإلفتاء شأن
خطير في حياة الفرد الجماعة .*35
غير أن تلك الفترة من استعمال الفتاوى قد تقلصت كثير في الثمانينات
بفعل عوامل موضوعية وذاتية حصرها

في ركيين رئيسين- 1 :

قلة كتب النوازل المحققة المطبوعة القابلة لالستخدام من قبل المؤرخين.
 –2النقص في تكوين الباحثين في التاريخ وافتقارهم إلى منهج واضح في

 34الفتوى والتارخي :املرجع السابق؛ نفس الصفحات.
•

"إن علماء املغرب وعن طريق القضايا التي كانت تعرض عليهم ،وجدوا أنفسهم مرتبطين
أشد االرتباط بواقعهم ومن ثم يمكن اعتبار الفتوى مجاال خصبا للدارسين للتعرف على
الوقائع االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي شغلت املغاربة خالل هذه الحقبة أو
تلك .جمةل أحباث عدد .1991 – 27 :راجع الفتاوى والتارخي :ن م س؛ ص .40

 35نفس اجملةل؛ الفتاوى والتارخي :املرجع السابق نفسه؛ نفس الصفحة.
•

عرف املغرب الإفتاء الرمسي مع السلطان السعدي "محمد الش يخ" .راجع أعاله الصفحة .8
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استعمال كتب النوازل لتدليل الصعوبات التي يواجهونها في تناول معطيات
فقهية لها مصطلحها ومفاهيمها الخاصة .36

نوازل المالكية بالمغرب و األندلس لها خصوصية ،فإلى جانب الفتاوى

العادية التي تتضمن أجوبة المفتي عن األسئلة التي يتلقاها هناك "نوازل
المشاورين ،ألن القضاء
الحاكم" فتاوى خاصة بكبار شيوخ الفقه و الفتوى
َ

في هذه المنطقة كان مبنيا على خطة الشورى :يعين الخليفة أو األمير إلى
جانب كل قاضي من قضاة الحواضر مشاو ار أو أكثر يستشيره القاضي -
كتابة  ،-في المسائل التي ينظر فيها بين الخصوم .بدأت خطة الشورى في
قرطبة خالل القرن الثالث ،وكان المشاور فيها واحدا ،وأقدم من عرف اسمه
منهم "

" 234ه ،تلميذ مالك ،و "

324ه.*37

 36الفتاوى والتارخي :نفس املرجع السابق؛ ص .38
 37نظرات يف النواز الفقهية :محمد جحي؛ مرجع س بق ذكره؛ ص :33
•

من أشهر نوازل الصنف األول * :فتاوى أصبغ بن خليل 293ه * ،فتاوى ابن لبابة ،314
* مسائل ابن زرب  * ،384فتاوى الزويزي 400ه * ،فتاوى ابن املكوي 401ه * ،أجوبة
الفاس ي 403ه * ،فتاوى ابن الشقاق 426ه * ،نوازل ابن مالك 460ه* ،نوازل الشعبي
499ه * ،نوازل ابن شنتغير 516ه * ،فتاوى ابن رشد 520ه * ،املسائل واألجوبة،
البطليوس ي 521ه* ،نوازل ابن ورد 540ه * ،نوازل أبي الحسن الصغير .719
28
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اصطبغت كتب النوازل في الغرب اإلسالمي بصبغة المذهب المالكي وهو
المذهب الذي يتوسع في أصلين يعدان أهم أصوله * :المصالح المرسلة* ،
سد الذرائع ،وهما يصطبغان بواقع الناس و تطور الحياة .وتتميز هنا
الفتاوى ب:
 الواقعية ومسايرة تطور حياة المجتمع :ينطلق الفقيه النوازلي فياستنباط أحكامه من وقائع حقيقية رفعت إليه.
 مراعاة أحوال المكلفين وتغير عاداتهم وبيئاتهم. تنوع التأليف :من حيث الشكل :نجد بعضها من تأليف الفقيه الذيكتب الفتاوى ،وبعضها تركه المفتي مشتتا في أوراق جمعها في حياته
أو بعد مماته أحد أبنائه :الدرر المكنونة ،أو تالمذته :فتاوى ابن رشد.
 التجدد المستمر للمسائل المختلفة ،لكل نازلة زمانها ومكانهاومصالحها ومفاسدها.38
•

من نوازل الصنف الثاني * :أحكام بشطون 312ه * ،منتخب األحكام :ابن زمنين 399ه،
* املقنع في مسائل األحكام و فقه القضاء :ابن بطال 402ه * ،فصول األحكام فيما جرى
به عمل املفتين و الحكام :أبو الوليد الباجي 474ه * ،اإلعالم بنوازل األحكام :أبي أصبغ
 * ،486اإلعالم باملحاضر و األحكام :ابن الحاج التجيبي 529ه * ،أحكام الهاللي :القاض ي
أبي الوليد الغرناطي 530ه * ،مذاهب الحكام في نوازل األحكام :القاض ي عياض 544ه،
* أجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل األحكام :ابن حنكاليش 569ه * ،املفيد
للحكام فيما يعرض لهم من نوازل األحكام :ابن هشام القرطبي 606ه . .ن م س؛ ص -35
.37

 38معر بلبشري :نفس املرجع السابق؛ ص .112
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أعالم المذهب المالكي
أعالم المذهب المالك
اإلمام

عبد

179ه

القاسم

سعيد بن

عبد الملك

مالك

عبد

السالم

الرحمن بن

191ه
بن حبيب
238

عبد هللا بن

المهدي بن

197ه

204ه

أبو الحسن

محمد بن

أبو الوليد

الصقلي

520ه

أبو عبد هللا

علي بن

أبو القاسم

803ه

المتيطي

844ه
العربي

عبد العزيز

وهب

يونس

اللخمي
478

سحنون
234

ابن نجم

541ه
أبو عبد هللا

أبو القاسم

736ه

767ه

أبو العباس

914ه

1072ه

أبو عبد

أبو عبد هللا
897ه

903ه

الخطاب

954ه
أبو

حفص
سيدي

الحاجب

بن رشد

أحمد بن

عبد هللا

هللا محمد

أبو عمرو

212ه

بن سلمون

بن شاش

المواق

الماجشون

225ه

بن

ابن عرفة

المازري

616ه

عبد المالك

أصبغ بن

الونشريسي

السجلماسي

عبد هللا

 570ه

يحيى مياره

عبد القادر
بخريص

39

1158ه

عمر

 39نوازل التاودي بن سودة :دراسة وحتقيق :حيىي عارف؛ مكتبة كنوز الرتاث 2017؛ ص .150
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الفاسي-

الدواوين و األمهات
الدواوين واألمهات ،هي الكتب المحتوية على المسائل التي عليها اعتماد
علماء المالكية" ،الكتاب" أو "األم" أو "فيها" :هذه المصطلحات الثالثة تشير
إلى المدونة ،ويجعلها الفقهاء سبعة ،وهي أربع يعنون بها:40
 oالموطأ :اإلمام مالك 179ه.
 oالواضحة :عبد الملك الغرناطي 238ه.
 oالمدونة أو األم :سحنون بن سعيد التنوخي 240ه.
 oالعتبية او المستخرجة :محمد العتبي القرطبي 254ه.
 oالمجموع على مذهب مالك و أصحابه :محمد بن ابراهيم بن عبدوس
260ه.
 oالموازنة :أبو عبد هللا االسكندري .269
 oالمبسوطة أو المبسوط :إسماعيل بن إسحق البغدادي 282ه .41
 oالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات :أبي
زيد القيرواني 386ه.
 oالمغرب :ابن أبي زمنين 399ه.
 oالتهذيب في اختصار المدونة :أبو سعيد األزدي البرذعي 400ه.
 40جحة املغاربة :ن م س؛ ص .120
 41نفس املرجع السابق؛ ص .125-124
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 oالمنتقى شرح موطأ مالك :أبو الوليد الباجي .414
 oالتعليق :أبي عمران 430ه.
 oالتبصرة :أبي الحسن اللخمي 478ه.
o

 1المقدمات و الممهدات؛
 2البيان والتحصيل :ابن رشد 520ه.

o

التنبيه على مبادئ التوجيه :ابن البشير التنوخي .526

 oالمسالك شرح موطأ مالك :أبو بكر بن العربي 543ه.
 oالتنبيهات المستنبطة من كتب المدونة :القاضي عياض 544ه.42
o

من أعالم فقه النوازل بالغرب اإلسالمي

التاودي بن سودة
ذكروا أن نوازله هي من جمع

جل المترجمين للشيخ

ولده "القاضي أبو العباس ،ومنهم سليمان الحوات وهو تلميذه .فالشيخ أحمد
 42نوازل التاودي بن سودة :املرجع اذلي س بق ذكره؛ ص .121
•

محمد بن محمد بن علي بن القاسم بن محمد القادم من غرناطة إلى فاس املعروف بابن سودة
ُ
املري األندلس ي أصال الفاس ي دارا ومنشآ ولد 1125ه بفاس ،وبها تعلم ،وجلس للتدريس وعمره
عشرون ،وقد عينه السلطان أبو علي األعرج على كرس ي علم الحديث بالقرويين .قال عنه
الزرهوني في أوضح املسالك" :حاز رئاسة فاس واملغرب كله ،فال أعلم أحدا اآلن ممن ينتمي إلى
العلم باملغرب إال وله عليه منة التعليم" .انتدبه السلطان "محمد بن عبد هللا" النتساخ "البيان
والتحصيل" البن رشد ،فنسخ األجزاء الخمسة األولى .وقد خلف عددا من املؤلفات في شتى
العلوم :التفسير ،الفقه ،أصول الفقه ،السيرة ،علم النحو ،املنطق ،والتراجم .وقد سافر إلى
الحج 1191ه ،توفي بفاس 1209ه وبها دفن.
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بن التاودي هو من جمع هذه النوازل ،وقد وجدها بخط يد والده ،لم يحدد
لها اسما ،قال عنه

 :نوازله التي جمع ولده القاضي أبو

العباس أحمد وطبعت على الحجر بف اس في 176صفحة وبهامشها نوازل
أبي محمد عبد القادر الفاسي 1301ه .43
أ.

منهج التاودي بن سودة في نوازله:

 .1االستدالل للفتوى بنصوص شرعية.
 .2االستدالل بأقوال العلماء و إسنادها إلى أصحابها.
 .3تمحيص األقوال والترجيح فيما بينها.
 .4توظيف القواعد الفقهية واألصولية.
 .5اإلفتاء بالمشهور من المذهب.
 .6الحرص على اليسر ورفع الحرج عن المستفتين .44
ب .منهجيته في استعمال المصادر:
 -1االعتماد على المصادر األصلية مثل الموطأ و المدونة و
التحصيل البن رشد و النوادر و الزيادات للقيرواني.
 -2اعتماد مصادر الوثائق و األحكام ،وثائق ابن فتوح و الغرناطي و
القشتالي و مفيد الحكام و معين الحكام.
 -3االستعانة بنوازل من سبقه وذلك على قسمين:
 43جحة املغاربة :معر بلبشري؛ ن م س؛ ص .128-125
 44نوازل التاودي بن سودة :دراسة وحتقيق :حيىي عارف؛ مكتبة كنوز الرتاث 2017؛ ص .137
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أ -النوازل التي يعود مصدرها إلى علم :نوازل ابن رشد وابن
الحاج؛
ب -الكتب التي جمع فيها مؤلفوها أجوبة مجموعة من العلماء:
مسائل األحكام والمعيار المعرب.45
ت .منهجيته في االستدالل:
 .1الدليل القرآني ،لكنها قليلة عنده لم تتعد  46نصا قرآنيا.
 .2الدليل الحديثي ،وقد بلغ عدد النصوص الحديثية .39
 .3اإلشارة إلى المعنى دون النص.
 .4االستدالل باإل جماع.
 .5االستدالل بالقياس.
 .6االستدالل بأقوال الصحابة و التابعين.
.7

االستدالل بما جرى به العمل ،مثال عند اختالف العلماء يرجح
ويختار ويعلل ويوجه ليجيب السائل بقول واحد ليعمل به في
نفسه.46

 45املرجع نفسه؛ ص .140-139
 46ن م س :ص .145
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ث .موضوعات نوازل التاودي:
•

املجموعة األولى:
 oاملسائل الفقهية:
أ.

قسم العبادات :الطهارة ،الصالة ،الزكاة ،النذر.

ب .قسم األحوال الشخصية :الزواج ،الحضانة ،الطالق ،الخلع،
اإليالء.
ت .قسم المعامالت :البوع والصرف ،الضمان ،الشركة ،الوكالة،
الوديعة ،الغصب والتعدي ،االستحقاق ،الشفعة ،المزارعة،
المساقاة ،المياه ،الضرر ،الكراء ،القران ،الرهن ،الحبس ،الصدقة،
الوصية ،الحجر ،الرقيق ،التدبير ،األقضية ،الشهادات ،اليمين،
السرقة ،الجراح ،القتل ،الديات ،الخيانة ،اإلرث.
•

املجموعة الثانية:
 oمسائل مختلفة ،وتشمل أبواب مختلفة :التفسير ،الحديث ،العقيدة،
أصول الفقه ،السياسة الشرعية ،األدب والشعر والنسب ،األخالق
العامة ،التصوف .47

 : 47املرجع السابق نفسه :ص .128-127
•

أبو عبد هللا بن علي بن عمر بن محمد التميمي املازري ،نسبة إلى مازرة بصقيلية ،ولد
453ه وتوفي 536ه ،من شيوخه ابن الصائغ.
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المازري*

و شهرة

يعبر عن فزع الناس إليه

في الفتوى جعلت

في الفتوى ،و صلة هذه الشهرة بإطالق لقب اإلمام عليه رغم تحرجه من
هذا اللقب...ولعل الحرج جعله يرى الرسول.
براعة المازري بدأت باك ار ،في السابعة والعشرين من عمره ،عندما هجم
الروم على زويلة والمهدية ونهبوا األموال ،أفتى المازري بخالف مشايخ
مشهورين ،وكان قاضي البلد يعتمد على فتوى المازري رغم معارضتها
لكبار علماء المهدية...من ذلك فتواه عن السفر إلى صقلية لجلب األقوات
في عهد شيخه ابن الصائغ.48
 .1مظنة وجودها:

إن أول مصدر ذكر فتاوى المازري هو

في كتاب "جامع مسائل

الحاكم" ،وضخامة عدد فتاوى المازري يدل على أنه أخذها من كتاب أو
مجموعة سجلت فيها هذه الفتاوى .المصدر الثاني الذي أورد الفتاوى وأكثر
منها معيار

 ،وقد انفرد المعيار بفتاوى للمازري لم ترد عند

البرزلي ،الذي أخذ عنه .49
المازري يجعل من الفتوى طريقا لحل مشاكل الناس في نطاق احترام الفقه
والتزام المذهب  ،ويعارض الفتوى التي تفتش في المذاهب المختلفة عن قول
ترضي به جميع المستغلين أصحاب الطمع...وشدة المازري في فتاويه
 48فتاوى املازري ،تقدمي ومجع وحتقيق :الطاهر املعموري؛ ادلار التونس ية للكتاب 1994؛ ص .81
 49نفس الكتاب؛ ص  87وص .88
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تبرز عندما يالحظ سوء نية السائل وخبث مراميه ،أما في الحاالت
االضط اررية فهو لين حسن الظن ال يقدح في أعراض الناس ،يعرف كيف
يطبق األحكام في الظروف الحرجة ،والمازري اعتبا ار لهذه المكانة في
الفتوى وهذه الشهرة التي طبقت اآلفاق كان كثي ار ما يسأل من قضاة
عصره .*50
 .2المواضيع التي افتى فيها و طريقته في

اإلجابة:

أول ما يالحظ على هذه المواضيع هو علو مستواها ودقة توجيهها وبراعة
صياغتها ،فهي مثارة من طرف علماء دأبهم افتراض المسائل وهمه توسيع
دائرة المعامالت حتى يضاف محصودا آخر في نطاق الفقه المالكي...
والمالحظة الثانية خل و الفتاوى إال في القليل النادر من العبادات،
فالمعامالت هي الصفة الغالبة وخاصة قضايا النكاح التي بلغت قرابة
األربعين فتوى .51
وقد أحصى الباحث  40فتوى في النكاح 24 ،في البيوع ،وقد شملت
الفتاوى أغلب مسائل المعامالت التي منها :اإلقرار ،الرهن  ،الضمان،

 50نفس الكتاب؛ ص  87وص .88
•

أما اإلجارة عن الفتوى فينقل املازري في شرح املدونة االجماع على منعها ،ودليله «و ال
َ
ْ َ َُُْ َ ْ ُْ
َ ْ َُُْ َ
أسألكم من أجر إال المودة في القربى" الشورى 23؛ أم ت ْسألهم أج ًرا فهم ِم ْن مغ َر ٍم م ثقلون الطور .40

 51نفسه؛ ص .89-88
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الوكاالت ،الوصية ،القراض ،األيمان ،النذر ،االغتالل ،اإلجارة ،التدليس،
التعويض ،الدعاوى؛ و أفتى كذلك في الشهادات و األقضية و النفقة و
العارية و األحباس .وكانت للمازري فتاوى في مواضيع أخرى ،كحكم
خضاب اللحية ونهر بين قوم ،ومن مات بالتعمير ،ولباس اليهود
والنصارى ،وعتق مستغرق الذمة.52

ر
يس
الونش ي

خرج

من تلمسان إلى فاس و أقبل فيها على تدريس المدونة
صاحب المكتبة العظيمة

ومختصر ابن الحاجب ،كان

بفاس من تالمذته ففتحها له...فكانت مكتبة آل الغرديس المصدر األساسي
لكتاب "املعيار " فيما يتعلق بنوازل األندلس و المغرب األقصى...في حين
اعتمد نوازل البرزلي (القيروان )844؛ و الدرة المكنونة في نوازل مازونة؛
يحيى المغيلي  883في فتاوى المغربين األدنى و األوسط.
ويمتاز المعيار بكثرة ما احتوى عليه من النوازل ،وهي تختلف أساسا عن
االفتراضات النظرية .و قد أثبت الونشريسي في المعيار أسماء المفتين و
نصوص األسئلة إال في حاالت نادرة اعتذر فيها عن عدم وقوفه على نص
السؤال .لم يذكر الونشريسي تاريخ البداية في المعيار و إنما ذكر تاريخ

 52نفس الكتاب؛ ص .95-93
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النهاية  907ه ،لضخامة الكتابة نفترض أن تأليفه وتنقيحه وتوسيعه
استغرق ¼ قرن :من 890ه إلى 914ه.
المفتون في المعيار هم كما قال المؤلف في المقدمة من متأخري الفقهاء و
متقدميهم ،يعني فقهاء المالكية في الغرب اإلسالمي من تالميذ اإلمام
مالك ،أي شيوخ الونشريسي و أقرانه المعاصرين له .ليس الونشريسي جامع
فتاوى فقط كما أشار معاصره ابن عسكر ،و إنما هو ناقد بصير ،يقبل
ويرد ،ويرجح و يضعف.
للمعيار جانب آخر ،هو الجانب االجتماعي و التاريخي ،فقد حوى الكثير
من اإلشارات إلى أحوال المجتمع في هذه المنطقة ،من عادات في األفراح
و األتراح ،وأنواع الملبوسات و المطعومات ،وحاالت معينة في الحرب و
السلم و العمران ،مما يجعل منه مصد ار وثيقا للمؤرخ االجتماعي كما عند
الفقيه .ومما يزيد في قيمة المعيار اشتماله على نصوص من كتب فقهية
أصلية ضاعت.
اهتم بتلخيص المعيار في مجلد واحد "أحمد المخيلدي الفاسي" ت
 1094ه ،،مؤلف "اإلعالم بما في المعيار من فتاوى األعالم" .وقد طبع
المعيار ألول مرة في المطبعة الحجرية بفاس 1897م في  12مجلدا ،مرتبا
حسب أبواب الفقه .53

 53املعيار :أخرجه جامعة إبرشاف محمد جحي :منشورات وزارة الوقاف  .1981من املقدمة.
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54

أ .أسلوبه في الفتوى:

الفتاوى تنطلق من أسئلة موجهة إليه ،يختلف نصها بين الطول والقصر
والتوسط  ،لكن أغلبها قصير ،أسلوبها يتنوع بين الضعيف والمباشر إلى
المبين المستدل ،على أن ليست كل الفتاوى الواردة في المجموع وجدت فيها
أسئلتها 68 :لها أسئلة و 153بدونها.55
أما أجوبة الفقيه الفاسي ،فيالحظ أنها تكتسي صبغة االختصار في الغالب،
والطول أحيانا ،والسبب في ذلك أن األجوبة المختصرة تكون مشافهة في
الغالب وآنية يرجو منها صاحبها الحكم باإلباحة أو التحريم...أما األجوبة
المفصلة فالغالب أن طلب التفصيل فيها يكون بدافع عاملين اثنين هما :إما
أن يكون الجواب كتابة بخط يده ،مما يقتضي البسط والشرح ،أو
أن يكون الجواب يخص فقيها يحتاج إلى الدليل أكثر من حاجته إلى
جواب .وهناك من األجوبة التي اقتضت منه الدخول في حوار مع المستفتي
طلبا لتوضيح النازلة من جهة ،وسعيا إلقناع صاحبها بالحكم المناسب لها
من جهة أخرى ،مع مراعاة طلب بعضها بالبسط ...والغالب على هذه

54هو موىس بن عيىس بن حاج الغفخويج ،ودل بفاس 365ه ،وهبا درس ،خرج يف طلب العمل اإىل القريوان 390ه،
ومرص  396وبغداد 397ه ،حيث درس عىل الفقيه الباقالين ،عاد اإىل القريوان 402ه ،واس تقر بعد مضايقات علامء
فاس هل .تويف بلقريوان 430ه ،وهبا دفن حيث حرض للصالة عليه مجيع أهل القريوان والسلطان يف موكبه ،ودفن بداره
ومشهور مشهور هناك.
 55فقه النوازل عىل املذهب املاليك؛ م س ذ :ص .77-75
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األجوبة ،أن الفاسي سلك فيها مسلك التوضيح والبيان بالشرح والحوار،
ساعده على ذلك عل مه ومعرفته بحال الناس ،إضافة إلى قوة شخصيته.
ب .منهجه في اإلفتاء:

من خالل تصنيف ابن رشد يتضح أن أبي عمران من الصنف الثالث من
المفتين ،حيث اتضحت مالمح منهجية اإلفتاء عنده بتحديد المصادر
الموثوق بها الصحيحة والمرجح عند أهل المذهب مثل الموطأ وغيرها.
واتخاذ القول المشهور في الفتوى المتعددة األقوال إما بااللتزام بالمشهور من
المذاهب أو في االجتهاد القاضي بالنظر والقياس.
كما كان من منهجية ابن عمران التعرض لذكر العلماء واختالفهم في
المسألة الواحدة ،أو في التنصيص على وجوه االختالف دون التعرض لذكر
األسماء .وتظهر منهجيته في االعتدال والتوسط في الحكم تحقيقا للسائل
في األمور التي ال تحتاج إلى تكليف؛ كما كان من مهجه حمل األقوال
على حسن المعنى .56
ت .مصادر فتاويه:

 56نفس املرجع السابق؛ ص .77-75

•

اعتمد أبو عمران الفاس ي على كبار العلماء في مذهبه ،أغلبهم من تالمذة اإلمام
مالك :ابن كنانة  ،186ابن القاسم  ،191أشهب  ،204ابن دينار  ،212ابن
املاجشون  ،212ابن عبد الكريم  ،214ابن املطرف  ،220أصبغ  ،225عبد امللك
بن حبيب  ،238سحنون  ،240ابن املواز  ،269عيس ى بن منصور  ،295ابن لبابة
 ،330ابن شلبون ،291ابن محرز .450
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مصادر المفتي محفوظاته التي علقها بذهنه في الغالب األعم ،و قد تتقلص
إلى ما استحضره عند نزول السؤال .أبو عمران عند اإلشارة إلى الجواب،
في الغالب ال يذكر مصدره الذي اعتمد عليه في فتواه ،سواء بذكر العالم أو
الكتاب إال نادرا.
اعتمد أبو عمران الفاسي على كبار العلماء في مذهبه ،أغلبهم من تالمذة
اإلمام مالك*.
ث .مصادره من الكتب:
القرآن ،الحديث ،المدونة [هي رواية سحنون عن ابن القاسم وهي أصل
المذهب المالكي] ،منتخب األحكام البن لبابة.
ج .قضايا فتاواه:

جاءت الفتاوى موزعة بين جانب العبادات [الطهارة ،الصالة ،الصيام،
الزكاة ،الحج)؛ وجانب المعامالت (النكاح ،الطالق ،البيوع ،الغصب،
الشهادات ،الحدود )...باإلضافة إلى بعض الفتاوى في الجانب العقدي،
تتعلق باإليمان والكفر وقدم القرآن وأخرى في الجانب السياسي تتعلق
بالدعاء للسلطان واألمير .57

 57نفس الكتاب؛ ص .74-71
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الشاطت
فتاوى
ي

جمال كتيل

شدد على الصفات التي يجب أن تتوفر في المفتي

والتي تدل على كماله رتبته في اإلفتاء:
 oأنه يجيب كل سائل على ما يليق به في حالته على الخصوص.
 oأنه يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور [ال شدة
وال انحالل].
 oأنه ينظر إلى ما يؤول إليه الحكم قبل أن يجيب السائل.
 oأنه ال يجيب على كل ما يسأل عنه.
 oكونه شديد اإلخالص في النصح للمستفتين فال يحابيهم فيما يعلم أن
فيه ضرر على دينهم ،أكانوا حكاما أم محكومين.
 oاستشعاره لخطر الفتوى وعظم شأنها في اإلسالم ،مع شدة التحرز
من الخطأ فيها.58
وضع الشاطبي ضوابط للمصالح المرعية شرعا ومن ذلك:
-

أن الدين وحده هو المرجعية في تحديد المصلحة  ،المصلحة ليست
دنيوية فقط بل و أخروية .

-

مبدأ انتفاع المكلف بالمصلحة ال يقتضي جواز اإلسراف في مجال
المباحات.

 58الفتوى يف رؤية الإمام الشاطيب؛ مرجع س بق ذكره؛ ص .154
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 أن لهذه المصالح ترتيبا شرعيا ال بد من مراعاته * :تقدم المصلحةاألخروية * .تقدم المصلحة العامة * .تقدم مصلحة د أر المفسدة على
االنتفاع بجلب المصلحة إذا كانت المفسدة أعظم و إذا تساوت* .
تقدم الضرورات في االعتبار.
و عند الشاطبي أحكام الشريعة اشتملت على:
أ .مصلحة كلية :في الجملة في أن يكون المكلف تحت قانون معين
(من تكاليف شرع) في حركاته و أقواله و اعتقاداته ،حتى يرتاض
بلجام الشرع ،و ينفطم عن متابعة هواه ،ومسايرة شهواته.
ب .مصلحة جزئية :وهي ما يعرب عنه بدليل حكم قاصد .59

الفتوى في األزمنة الحاضرة

املجال السياس ي والفكري
* محاربة االستعمار * ،تحريم االقتتال الداخلي والطائفية * ،محاربة
االستبداد والفساد * ،التعرض لمجمل المفاهيم السياسية والفكرية المعاصرة
بغية تصنيفها وتكييفها فقهيا- :الديمقراطية – الدستور –البرلمان – الحدود
بين البلدان اإلسالمية – األحزاب والهيئات السياسية.60

 59املوافقات؛ الكتاب اذلي س بق ذكره؛ ص .164
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مجاالت الفتوى املعاصرة التي تنحو منحى اجتماعي ثقافي
وتهم الفئات المحرومة :األيت ام – القاصرين – المعاقين؛ وتهم السلوكات
الضارة :الرشوة –الغش – الربا والمعامالت المحرمة – أنواع االستغالل
والفساد المالي واإلداري؛ والتي تهم الشباب :االغتراب – العنوسة – غالء
المهور – العزوف على الزواج – العضل؛ في مجال الحفاظ على األواصر
االجتماعية :العقوق – قطيعة الرحم – حقوق المسنين .61
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