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ويف الختام أويص بالعناية بدراسة موسعة ملثل هذا



األلفاظ الواردة يف كتب الفقهاء ،حيث يتضح أمام

الملخص

تعاملهم معها ،وبه يســتطيع أن يتوصل إىل القول

يهــدف هــذا البحــث إىل إبــراز مصطلــح من

الفقيه ،طريقة اســتخدام العلــاء لأللفاظ ،وكيفية
الصحيح ،والذي عليه العمل.

مصطلحــات فقهــاء الحنفية ،املتعلّــق بالفتوى،
والذي اعتنى به علامء الحنفية أعظم عناية ،وتكرر

يف كتبهــم ،وهو (املفتى به) ،وكيــف تعاملوا معه

يف أقوالهم وآرائهم ،مع بيان أثر هذا املصطلح يف

تصحيح املسائل وترجيحها ،يف املذهب الحنفي.

وقد نهجــت يف هذا البحث مســلك االســتقراء

واالســتنباط ،الذي يعطي صورة واضحة يف كيفية

تعامل فقهــاء الحنفية مع مصطلــح املفتى به ،ثم
تأصيل هذا املنهج ،مع ذكر لبعض التطبيقات عليه.

وقد خلصت إىل غزارة الفقه الحنفي ،وما يحمله من

ثروة علمية فقهية ،كانت الســبب يف تغري الفتوى،

يف كل زمان ومكان ،من أهل العلم واالجتهاد.

وقــد أوضحت معنى لفظــة املفتى بــه يف اللغة
واالصطــاح ،مع بيانٍ لتطور هــذا املصطلح عند

األحناف ،وب ّينت أثر لفظة املفتى به يف أقوال فقهاء
الحنفيــة ،وكيف جعلوها عالمة عــى قوة القول،

وصحة الرأي املتضمن لها.

وبينــت مراتب ألفاظ الفتوى ،ومــا يقدم منها عند

التعــارض ،مع اعتبار أن ألفــاظ الفتوى تقدم عىل الكلــات املفتاحية :الفقه الحنفي ـــــ املفتى به

غريها من ألفاظ املذهب.

ـــــ الفتوى.
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made it a sign of the strength of the saying, Abstract:
and the validity of the opinion contained in

This article aims to highlight one of the

it. The article shows the ranks of the fatwa’s terms of the Hanafi jurists, related to fatterms, and what is presented of them when wa, which Hanafi scholars took the greatest

there is a conflict, with a statement that the care, and repeated in their books, which is
terms of the fatwa are preceded by other Almufataa bih, and how they dealt with it in
expressions of the Hanafi School. In con- their statements and opinions, and to show

clusion, the article recommends paying at- the impact of this term in correcting and

tention to an extensive study of such terms weighing issues in the doctrine Hanafi. This
contained in the books of jurists, where it article has taken the method of induction
becomes clear to the jurist, the way schol- and deduction, which gives a clear picture

ars use terms, and how they deal with them, of how the Hanafi jurists deal with the term
and by understanding these terms, the ju- Almufataa bih, then rooting this approach,
rist can arrive at the correct saying.

with a mention of some of its applications.

Almufataa bih.

of Hanafi jurisprudence, and the wealth of

Keywords: Hanafi jurisprudence - fatwa - The article concluded with the abundance
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jurisprudence it holds, which was the reason
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for changing the fatwa, at every time and
place, from the people of knowledge and

diligence. The article clarified the meaning of the term Almufataa bih in the Ara-

bic language and the terminology of jurists,
with an explanation of the development of
this term among the Hanafis, and showed
the impact of the term Almufataa bih in the

sayings of the Hanafi jurists, and how they
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المقدمة

•أهمية الدراسة:

تكمــن أهمية اليشء يف مدى أثره ،وقد تقدم أهمية
مصطلح املفتى به عند الحنفية وكرثة تكراره لديهم؛

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل إمام لــذا كان حقيقاً أن يفرد هــذا املصطلح بكتابات،
األولــن واآلخرين نبينا محمد وعــى آله وصحبه ترثي الجانب الفقهي يف املذهب الحنفي ،ومتيط

أجمعني .

بعض مدلوالت هذا املصطلح عند فقهاء األحناف،

وبعد؛ فقد اتســعت رقعة اإلسالم ،وانترش الصحابة مبا يوضّ حه ويرشحه ،خاصة إذا ُعلم أن كتب الفقه

 يف األمصار ،وتخ ّرج عىل أيديهم علامء وفقهاء ،الحنفي مليئة بهذا املصطلح.
فتشكلت املذاهب الفقهية ،التي انترش بسببها العلم

والفقه يف الدين ،إىل أن وصل إلينا.

وكان مــن تلــك املذاهــب الفقهيــة ،املذهب
الحنفي ،الــذي انترش يف رشق الجزيــرة العربية،

وكان هو املذهب السائد يف فرتات وأماكن كثرية،

وكان ذلك سببا يف اســتمراره ،ويف ضخامة انتاج
علامئه وفقهائه.

وقد تنوعت املصطلحــات يف املذهب الحنفي،

إال أنــه بعد اطالعــي عىل كتب الســادة الحنفية،

استوقفني مصطلح يكرث تكراره يف كتبهم ،ووجدت
أنهــم يحرصون عــى تضمني آرائهم لــه ،وتقوية

أقوالهم به ،وهو مصطلح( :املفتى به).

ومن هنا ارتئيت أن يكون البحث يف هذا املصطلح،
ملا وجدت من كرثة تكراره وعناية فقهاء الحنفية به،

وتضمينهم له يف آرائهــم ،فعزمت عىل الكتابة يف
هذا املوضوع رغبة يف توضيــح مضامينه ،وتبيني

مدلوالته ،وعنونته بــ (املفتى به عند الحنفية دراسة

تأصيلية تطبيقية).
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•مشكلة البحث:

حال درجته ،فــإن كان يف الصحيحني أو أحدهام

تتمثل مشــكلة البحث يف إبراز وتوضيح مصطلح اكتفيت به.

املفتى به يف الفقه الحنفي ،حيث َستٌجيب الدراسة  .7اعتنيت بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات

عــن مجموعة من التســاؤالت املتعلقة مبوضوع الرتقيم.
البحث ،وهي عىل النحو اآليت:

 .8قمــت بوضع خامتــة ،متضمنة أهــم النتائج،

 .2ما هو أثر مصطلح املفتي به عند الحنفية؟

 .9قمت بإتباع البحث الفهارس التالية:

 .1ما هو مفهوم الفتوى؟

 .3ما هي عالقة املفتى به باملذهب الحنفي؟

والتوصيات التي توصلت لها.

-فهرس املراجع واملصادر.

 .4مــا هو ترتيــب ألفاظ املفتى بــه يف املذهب -فهرس املوضوعات.

الحنفي ،قوة وضعفاً؟
•منهج املبحث:

•أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إىل إبراز مصطلح املفتى به عند

وقــد رست يف هذا البحث بالطريقة االســتقرائية ،الحنفية ،ومعرفة كيف وظفوه وتعاملوا معه ،ومعرفة

االستنباطية.

وانتهجت فيه منهجاً عىل النحو التايل:

أثر هذا املصطلح يف أراء وأقوال فقهاء الحنفية.
•الدراسات السابقة:

 .1صدرت البحــث بذكر بيان مفــردات موضوع بعد النظــر واالطالع مل أجد من تطــرق إىل لفظة

البحث.

املفتى به مــن الناحية التأصيليــة ،والتطبيقية ،إال

األصلية ،يف التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

يف املذهب الحنفي بشكل عام ،ومن ذلك:

 .2اعتمــدت عىل أمهــات املصــادر واملراجع ما كان من بعض األبحاث التي تطرقت إىل الفتوى
 .3ركزت عىل موضوع البحث ،وتجنبت االستطراد .1 .الفتيــا وقواعد الرتجيح عنــد الحنفية ،للدكتور
 .4مل أترجم لألعالم ،واألماكن الواردة يف البحث؛ عبد املجيد الدرويش ،االســتاذ املشارك يف قسم
ألن مثل هذه البحوث يطلب فيها االختصار.

الدراسات اإلسالمية ،بجامعة امللك سعود.

وبيان رقمها يف الحاشية.

كتبهم املعتمدة ،وترتيبها ،واستقراء لقواعد اإلفتاء

 .5قمت بذكر اآليات ،مع اإلشارة إىل اسم الصورة وقد بحث فيه طبقات الفتوى عند الحنفية ،مع بيان
 .6قمت بتخريج األحاديث من مصادرها األصلية ،والرتجيح عندهم.

مع إثبات الجــزء والصفحة ورقــم الحديث فقط ومل يتطــرق يف بحثــه إىل املفتى به مــن الناحية

يف الحاشــية ،مــع بيان مــا ذكره أهل الشــأن يف التأصيلية ،والتطبيقية ،وإمنا ذكره عىل سبيل التمثيل
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لنوع من أنواع الرتجيح فقط.

الحنفي.

 .2اصطالحات املذهب عند الحنفية ،لهارون عبد

•املطلب الثاين :ترتيب لفظة املفتى به بني ألفاظ

يف كلية الدراسات العليا ،بالجامعة األردنية.

•املطلب الثالث :تطبيق فقهي عىل املفتى به عند

الجليل ،وأصل هذا البحث رســالة دكتوراه ،مقدمة

املذهب األخرى.

وهو بحث يف مصطلحــات يف املذهب الحنفي،

الحنفية.

وقد بحث املصطلحات بشــكل عام ،ومل يتعرض

•التوصيات.

وتطوراتها ،يف أبواب الفقه ،ونحو ذلك.

ملصطلح املفتى بــه ،كمصطلح له صفاته ،وآثاره،

•الخامتة.

•الفهارس.

وعالقته باملذهــب الحنفي ،وغــر ذلك مام هو وبعد فالحمد لله الذي يرس كتابة هذا البحث الذي
صلب موضوع هذا البحث.
•خطة البحث:

أسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه ،إنه سميع مجيب
وصــى الله عــى نبينا محمد وعــى آله وصحبه

تتكون خطة البحث من مقدمة ومبحثني وهي عىل أجمعني.

النحو التايل:

• املقدمة :وتشتمل عىل:

 االستهالل ،مع أهمية املوضوع وسبب االختيار،واألهداف.

 -التعريف مبفردات البحث:

•تعريف الفتوى لغة واصطالحاً.
•ملحة عن املذهب الحنفي.

•املبحث األول :وفيه مطلبان:

•املطلــب األول :ألفــاظ الفتــوى يف املذهــب
الحنفي.

•املطلــب الثاين :أثر لفظة الفتــوى يف املذهب
الحنفي.

•املبحث الثاين :وفيه ثالثة مطالب:

•املطلب األول :عالقة لفظة املفتى به باملذهب
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التعريف بمفردات البحث
أوالً :تعريف الفتيا لغة واصطالحاً
•الفتيا يف اللغة:

حكم املسألة»(.)4

ثانياً :ملحة عن املذهب الحنفي

بعد وفاة الرسول  وتفرق الصحابة  يف األمصار،

استجدت األمور ،والوقائع واألحداث ،مام اضطر
إىل اجتهاد بعضهم ممن عرف بالفقه والعلم.

التف كل أهل بلد إىل من وصل إليهم من
الفتيا اســم مصدر ،والجمع الفتــاوى والفتاوي ،عند ذلك ّ

وأصله السؤال ،ثم سمى الجواب به ،قال الله  :الصحابة  ،فأخــذوا العلم عنه ،حتى مت ّيز وبرع
ّ َ ٓ ُ َّ ُ ۡ
َ ۡ َ َ
ُ
﴿وي َ ۡس َتف ُتونك ِف ٱلنِســاءِۖ ق ِل
ٱلل ُيفتِيك ۡم﴾( ،)1بعضهم فيام أخذه إضافة إىل اجتهاداته.
واستفتاه فأفتاه من الفتَ ْيا.

فظهرت مذاهب فقهية كثــرة ،كاملذاهب األربعة

وكتابتهــا باأللف لئال يجمع بــن يائني ،واملعنى املعلومــة ،وغريها من املذاهب الفقهية؛ لكن الله

تبيني املبهم ،يقــال :الفقيه يُفتي ،أي :يبني املبهم  مل يكتب لها البقاء ،أو االنتشار(.)5

من املسائل الذي يجهلها السائل ،ويقال :ال َفتْيا فيه ومن أوائل تلك املذاهــب األربعة ،مذهب اإلمام
كذا ،وأهل املدينة يقولون :الفتوى ،وهي لغةٌ.)2( .
•الفتيا يف االصطالح:

الفقيه أيب حنيفة رحمه الله ،قال الحصفيك“ :الفقه

زرعه عبــد الله من مســعود  ،وســقاه علقمة،

تنوعــت حــدود العلامء يف تعريف لفظــة الفتيا ،وحصده إبراهيم النخعي ،وداسه حامد ،وطحنه أبو

مع كونها ال تخــرج عن معناها اللغوي ،وهو تبيني حنيفة ،وعجنه أبو يوســف ،وخبزه محمد ،فســائر
املبهــم من األحــكام الرشعية ملن يســأل عنها ،الناس يأكلون من خبزه”(.)6

فيشمل األحكام املســتجدة يف النوازل العرصية ،فكان أليب حنيفة اليد يف نرش هذا املذهب ،حيث

واألحكام التي سبق بيان الحكم فيها من أهل العلم كان يتميز بدقة النظر وحسن االعتبار والقياس ،قال
ملن ال يعرفه()3؛ ولذا قال الجرجاين“ :اإلفتاء :بيان ابن املبارك“ :أفقه الناس أبو حنيفة»(.)7

((( سورة النساء ،آية رقم.)127(:

الرشوق عىل أنواء الفروق البن الشاط (.)53/4

((( انظر :العــن للفراهيدي ( ،)137/8مشــارق األنوار ((( التعريفات (ص.)32

للبســتي ،مادة :ف ت ى ( ،)146/2واملقصور واملمدود ((( انظر :املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية لزيدان (ص،)126

البــن والد (ص ،)89ومعجــم ديــوان األدب للفــارايب

(.)99/4

تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي للعليان (ص.)205

((( الدر املختار رشح تنوير األبصار للحصفيك (ص.)12

((( انظر :مطلب أويل النهى للرحيباين ( ،)437/6وإدرار ((( تاريخ دمشق للخطيب البغدادي (.)459/15
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طالب متيّز منهم:
وقد تتلمذ عىل الشيخ أيب حنيفة
ٌ

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،ومحمد بن الحسن

الشيباين ،وزفر بن الهذيل وغريهم.

وقد برع محمد بن الحسن حيث جمع أقوال اإلمام

أيب حنيفة ،وكتب كتباً صارت هي املرجع األصيل

ملذهــب الحنفية؛ ولذا اعتنى بها األصحاب رشحاً

وتعليقاً ،بل وجعلها بعضهم هي العمدة يف الفتوى،
وهذه الكتب هي :األصل ،والجامع الكبري ،والجامع

الصغري ،والزيادات ،والسري الكبري ،والسري الصغري.
ومع انتشــار املذهب ،وطول زمان اســتقراره يف

األوطان ،تشكلت طبقات لعلامء األحناف ،والتي

اعتمدها أهل العلم ،وهي تدور حول سبع طبقات،

يؤخذ منهم الفتوى(.)1

وملذهب الحنفية قواعد وأصول ،نُقلت عن اإلمام

أيب حنيفة رحمــه اللهُ ،عرفت مــن أقواله ،وطرق
استنباطه(.)2

((( انظــر :الجواهر املضية يف طبقــات الحنيفة للقريش

( ،)558/1والطبقــات الســنية يف تراجــم الحنفية للغزي راويه ،وأال يكــون مام تعم به البلوى ،وأال يخالف القياس
( ،)11/1واملبســوط للرسخــي ( )217/3و( ،)180/5وأن يكون راويه فقيهاً.

ورشح معــاين اآلثــار للطحــاوي ()105/1و( .3 ،)175/2األخذ بالقياس ،والتوسع فيه.

والهداية يف رشح بداية املتبدي للمرغيناين (51/1و .4 ،)307األخذ باالستحسان ،مع توسعه فيه.

واملحيط الربهاين البن مازة ()291/2و( ،)456/5وتبيني  .5العمل بالحيل الرشعية ،وهو ما يُسمى عندهم باملخارج
الحقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي ()240/4و( ،)164/6من املضايق.

ورد املحتار عىل الدر املختارالبن عابدين (.)77/1

 .6األخذ بالعرف.

 .1األخذ بالكتاب والسنة ،وأقوال الصحابة .

لألشــقر (ص ،)116وتاريــخ الترشيع والفقه اإلســامي

((( وهي باختصار:

انظر :املدخل إىل دراســة املذاهب واملــدارس الفقهية

 .2عدم العمــل بالخرب والواحد إال بــروط :أال يخالفه للعليان (ص.)224
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المبحث األول
•وفيه مطلبان:

•املطلب األول :ألفاظ الفتوى عند الحنفية

( .2وبه يُفتى):

وهي مــن الصيغ التي لها أثر عــى الفقه الحنفي،
الحتوائهــا عــى صيغة الحــر ،ف ُيقــدم القول
املتضمن لهذه الصيغة عىل غريه من األقوال ،فهي

حة(.)3
أقوى الصيغ يف التقديم ،واعتامد الص ّ

يع ّد املذهب الحنفي مــن أوائل املذاهب الفقهية قال ابن الشّ ــحنة“ :ويجوز الجلوس يف املســجد

تأصيالً وتأسيســاً؛ ثم بعد ذلك كان األول انتشــارا ً لغــر الصــاة ملالزمــة الغريم ،وقــال القايض:
يف األمصار ،فكرث فقهاؤه ،وتعددت آراءهم ،فكانوا املذهب عندنا أنه ال يالزمه يف املسجد؛ ألنه بني

عند إرادة ترجيح قو ٍل عىل قول من األقوال يد ّعمونه لذكر الله تعاىل وبه يفتى”(.)4

بلفظ الفتوى ،وما رادفها من املعاين ،وسأقترص هنا وجاء يف األشباه والنظائر“ :إذا غر البائع املشرتي
عىل ذكر أهم هذه األلفاظ:
( .1املفتى به):

وقال له قيمة متاعي كذا فاشــره ،فاشرتاه بناء عىل

قوله ثم ظهر فيه غنب فاحش فإنه يرده ،وبه يفتى”(.)5

وهي أم الباب ،وقد استخدم الحنفية هذه الصيغة يف ( .3الفتوى عىل):

كتبهم كثريا ً ،مام جعلها هي األصل يف استعامالت وهي من الصيغ التي تفيد الصحة ،وغالباً تأيت مقيّدة
لفظة الفتوى عندهم ،فم ّرة تذكر مجردة ،وم ّرة تذكر بأحــد مجتهدي املذهب ،فيقال :الفتوى عىل قول
منسوبة إىل اإلمام أيب حنفية ،أو أحد أصحابه.

أيب حنيفة ،أو عىل قول محمد بن الحسن ،وهكذا.

عىل املفتى به”(.)1

الفتوى يف باب الشفعة عىل قول أيب يوسف.

قال ابن نجيم رحمه الله“ :واملاء املستعمل طاهر أو تــأيت فيق ّيد بها باب من أبــواب الفقه ،كقولهم:
وقال ابن الهامم رحمه الله يف مسألة الصالة خلف قال املرغينــاين رحمه الله“ :وإذا حبســت املرأة
اإلمــام الفاجر يــوم الجمعة أنه يكــره إذا تعددت يف ديــن فال نفقة لها . . .وعن أيب يوســف أن لها

الجمــع ،قال« :وعــى هذا فيكــره يف الجمعة إذا النفقة ،والفتوى عــى األول؛ ألن فوت االحتباس

تعددت إقامتها يف املــر عىل قول محمد ،وهو
املفتى به”(.)2

((( البحر الرائق(.)53/1

((( فتح القدير (.)350/1

((( انظر :غمــز عيون البصائر يف رشح األشــباه والنظائر

للحموي (.)155/4

((( لسان الحكام(ص.)255
((( البن نجيم(ص.)181
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ليس منه”(.)1

( .5الذي عليه الفتوى):

وقال الزبيدي“ :والطهــر إذا تخلل بني الدمني يف وهــي أيضاً من الصيغ التي تــدل عىل ترجيح قول
مــدة الحيض فهــو كالدم الجاري ،هــذا قول أيب عــى قول ،وبه يُخرب املفتــي أن الفتوى املعتمدة

يوســف . . .ويف الفتــاوى :الفتوى عىل قول أيب هي من قول مجتهدي املذهب مطلقاً ،أو من قول

يوسف تسهيالً عىل النساء”(.)2

( .4الفتوى اليوم):

مجتهدي زمن الفتوى.

قال الكاســاين رحمه الله“ :واألصــل الذي عليه

وهي من الصيغ التي يُرجح بها بعض علامء الحنفية الفتوى يف زماننا هذا يف الطالق بالفارســية ،أنه إن

القول األقرب إىل زمن الفتــوى ،وغالباً ما يعللون كان فيهــا لفظ ال يســتعمل إال يف الطالق ،فذلك
بعدها ،إما لفساد الزمان ،أو لحاجة الناس ،أو لرفع اللفظ رصيح يقع به الطالق ،من غري نية إذا أضيف

الحرج(.)3

إىل املرأة”(.)6

قال الزيلعي رحمه الله“ :قال رحمه الله( :والفتوى وذكــر اإلمام األنصــاري رحمــه اللــه :أن املاء

اليوم عىل جواز االســتئجار لتعليــم القرآن) وهو املستعمل طهور ،رواية عن اإلمام أيب حنيفة رحمه
مذهــب املتأخرين من مشــايخ بلخ استحســنوا الله فقال« :ومشايخ العراق رووا عن أيب حنيفة أنه

ذلك”(.)4

طاهر غري طهور رواية واحدة ،واختارها املحققون

وجاء يف درر الحكام رشح غرر األحكام“ :اعلم أن من أصحابنا وهي القول األشهر األقيس الذي عليه
الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند الثالثة ،خالفاً الفتوى”(.)7

لزفر؛ بنا ًء عىل أن القبض غري الخصومة ،وقد ريض ( .6املختار للفتوى):

بها دونه ،ولهم أن من ملك شيئاً ملك إمتامه ،ومتام وهي صيغة يستخدمها بعض فقهاء الحنفية ،وتدل
الخصومة وانتهاؤها بالقبض ،وقالوا :الفتوى اليوم عــى أن هذا القول قــد اختاره أكــر الفقهاء ،وأن

عىل قول زفر؛ لفساد الزمان”(.)5

الفتوى به صالح(.)8

((( الهداية يف رشح بداية املبتدي (.)286/2

جنس هذه املسائل :أن هذا الرجل إن كان يجهد آناء

((( الجوهرة النرية عىل مخترص القدوري (.)32/1

((( انظــر :درر الحــكام رشح غرر األحــكام ملحمد ملّ
(.)291/2

((( تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق(.)124/5
((( ملحمد ملّ(.)291/2

قال ابن مــازة رحمه الله“ :واملختــار للفتوى يف
الليــل والنهار يف تصحيح هذه الحروف ،وال يقدر

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع(.)102/3

((( اللباب يف الجمع بني السنة والكتاب(.)48/1

((( انظر :االختيار لتعليل املختار للبلدحي (.)6/5
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عىل تصحيحها ،فصالته جائزة؛ ألنه جاهد”(.)1

تعدد األقوال يف املســألة املتشابهة؛ ويرجع ذلك

جــاء يف فتح القدير« :وعــى املختار للفتوى :لو إىل كرثة املجتهدين يف املذهب ،الذين يرون تغيري

لتغــر الزمان واملكان ،وإما ملناســبة
زوجت املطلقة ثالثاً نفسها ،بغري كفء ،ودخل بها الفتوى إما
ّ

ال تحل لألول”(.)2

( .7حادثة الفتوى):

الحال.

قال ابن الكامل رحمه الله“ :األصل يف االختالف

وتسمى أيضاً(:واقعة الفتوى) :وهي من الصيغ التي أن يكون عن حجة وبرهان ،وقد يكون عن اختالف

يعب عنه بنوازل عرص وزمان»(.)5
شــاعت يف كتب الحنفية ،وهي ما ّ

العرص ،سواء كانت النازلة لفرد ،أو حالة خاصة ،أو ومن هنا حــرص فقهاء الســادة األحناف ،خاصة

نحو ذلك.

بعد طبقة األمئــة أيب حنيفة وصاحبيــه ،ومن هم

بالقاهرة.)3(” . . .

بتضمينــه مصطلح الفتــوى ،أو عليــه الفتوى ،أو

زماننا”(.)4

حيث أن األصل يف الفتوى أن تكون مبقتىض ظاهر

جاء يف لســان الحــكام“ :وكانت واقعــة الفتوى يف منزلتهم ،يف توضيــح وترجيح القول الذي يراه
وجــاء يف البحر الرائق“ :وهــي حادثة الفتوى يف املفتى به ،وهكذا.

ويالحــظ هنــا أن فقهــاء الحنفيــة قــد تنوعت الروايــة ،من كتب محمد بن الحســن ،فإذا خالف

استخداماتهم للفظة الفتوى ،وذلك عىل ما يتناسب ذلك ،جاءوا مبا يعلل ســبب تركهم له ،كأن يعللوا
يف تقويــة القول وترجيحه عىل غريه ،وما ذكرته هنا ذلك بعموم البلوى ،أو الرضورة ،ونحوهام.

هو األكرث تكرارا يف كتب مذهب السادة األحناف .جــاء يف الفتــاوى الخريية“ :املذهــب الصحيح
•املطلــب الثاين :أثر لفظة الفتــوى يف املذهب املفتــى بــه الذي مشــت عليه أصحــاب املتون
الحنفي

املوضوعة ،لنقــل الصحيح مــن املذهب الذي

تبي مام ســبق كيف أن للفظة الفتــوى وما رادفها هو ظاهــر الرواية»( ،)6وقال ابــن نجيم رحمه الله:
ّ
من ألفاظ ومعــان متعددة ،من أهمية عند املذهب “الفتوى إذا اختلفت كان الرتجيح لظاهر الرواية»(.)7
الحنفي ،فاملذهب الحنفي كغريه من املذاهب يف

((( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين(.)322/1

((( منشأ اختالف األمئة (.)231/1

((( البن الشّ حنة(ص.)367

قطلوبغا (ص.)242

((( البن الهامم (.)256/3
((( البن نجيم (.)188/4

((( للرمــي ( ،)36/1وينظر :التصحيــح والرتجيح البن
((( ابن نجيم ،البحر الرائق (.)239/3
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فاملفتى به إذا تض ّمن قول املفتي املجتهد ،فإن له الله من موجب يقتيض ترجيح قول غريه عىل قوله،

التقديم ،خاصة إن كانت الفتوى يف املسائل التي جاز؛ وتكــون الفتوى عليه ،جاء يف رفع الغشــاء:

يتبي الراجح منها من أمئة “وال يرجح قول صاحبيه ،أو أحدهام عىل قوله إال
كرث فيها الخــاف ،ومل ّ
املذهب.

بــل إذا كان القول املتض ّمن للفتوى يف املســألة

مبوجب»(.)3

وقــال الحصفيك رحمه الله“ :لكــن قول محمد

املستجدة ،فإنه يكون قوالً معتربا ً يف نازلة العرص ،أشــهر الروايتني عــن أيب حنيفــة يف جميع ذوي

وبه تكون املسألة من املســائل املقرِرة يف معرفة األرحام ،وعليه الفتوى”(.)4

الراجح فيام يأيت من مسائل بعدها.

جح بها،
وألهميــة لفظة الفتــوى يف القــول املر َّ

ومن أثر التعبــر باملفتى به عند األحنــاف أنه إذا تص ّدى علامء الحنفيــة يف صفات من يُض ِّمن قوله

كانت الرواية شــاذة عن أيب حنيفة وصاحباه ،فإنها هذه اللفظــة ،فكتب ابن عابدين رحمــه الله كتاباً
ٍ
فعندئذ سامه(:عقود رسم الفتوى) حيث نظم ما يكون عليه
ُص عىل أن الفتوى عليها،
ال تقبــل ،إال إذا ن ّ

تقبل.

املفتي ،ثم قام برشحه ،وتوضيحه(.)5

قــال املفتي حســن املظاهري“ :أمــا الروايات ومن هنا ذكر فقهاء الحنفية من بعد طبقة أيب حنيفة

تبي طرق الرتجيح
الغريبــة التي تفــ ّرد بنقلها اآلحــاد املتأخرين ،فال وصاحبيه ،مســالك مضبوطةّ ،

يع ّول عليها ،ودرجتها كدرجة الفهارس واملجاميع والتصحيح ،أمام تلك املســائل التــي كرثت فيها

املجهولة»(.)1

الروايات عن أمئة املذهب ،فوضعوا ضوابط يُعرف

فاألصــل أن ما جاء عن أيب حنيفــة رحمه الله فإنه بها القول املعتمد للفتوى ،يف مؤلفات ع ّدة(.)6

مقــ ّدم عىل غريه ،قال ابن نجيــم رحمه الله“ :قول

أيب حنيفــة رحمه الله ال يحتــاج يف العمل به إىل

((( رفع الغشاء البن نجيم (ص.)107

((( الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار للحصفــي

تصحيح املشايخ» ،وقال يف تنوير األبصار“ :يأخذ (ص.)769

بقول أيب حنيفة عىل اإلطالق»(.)2

((( فــكان لكتابــه أهمية كبــرة عند املتأخريــن ،فقاموا

ومع ذلك فمتى ما وجــد يف قول أيب حنيفة رحمه باالقتبــاس منه يف ثنايا كتبهم ،وبعضهم قد ذكره يف مقدمة
مؤلفه ،بل ال يكاد يخلو مؤلف من نقل أو إشارة إىل كتاب

((( تعليقات عىل رشح عقود رســم املفتــي للمظاهري ابن عابدين.
(ص.)70

انظر :فتح القدير البن الهــام ( ،)256/7الفتاوى الهندية

(ص.)464

((( فألــف منهم يف هذا الباب اإلمــام ابن قطلوبغا كتاب

((( تنويــر األبصــار مــع رشح الحصفــي للتمرتايش ( ،)208/2التصحيح والرتجيح البن قطلوبغا (ص.)121
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ومن طرق الرتجيح التي قرروها:

أنه مع كرثة اســتعامل فقهــاء الحنفية لهذه اللفظة،

أنه إذا كان أحد القولني مذيــاً بالفتوى ،فإنه يُقدم وجعلها من مقويات ترجيح األقــوال واآلراء التي
عىل غريه ،فاملفتى به آكد عندهم من لفظ الصحيح تخالف ظاهر الرواية ،فإن هــذا الرتجيح ال يخرج
واألصح وغريها(.)1

عن دائــرة قواعد املذهب ،ســواء كان ترجيحاً أو

بل إن لفظة املفتى به متى مــا ُذيّل القول بها ،فإنه تخريجاً.

يعطي قوة للقول بالعمل مبقتضاه ،بل يكون ســبباً قال ابــن عابديــن“ :والحاصل أن مــا خالف فيه

لرتجيحه عىل غريه؛ وذلــك أن مصطلح املفتى به األصحاب إمامهم األعظــم ،ال يخرج عن مذهبه،
يتضمن شيئني:

جحه املشايخ املعتربون»(.)3
إذا ر ّ

األول :اإلذن بالفتوى بهذا القول املختار.

وقال أيضاً“ :أن املشايخ اطلعوا عىل دليل اإلمام،

إال مبا هو صحيح.

فريجحون دليل أصحابه عىل دليله ،فيفتون به.

الثاين :قوة هذا القول وصحته؛ ألن اإلفتاء ال يكون وعرفوا من أين قال ،واطلعــوا عىل دليل أصحابه،
فليــس كل صحيح يصح أن يُفتــى به ،بخالف كل وال يُظــن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله،

ما يُفتى به فهو صحيح؛ ألن مثة صوارف وأســباب فإنا نراهــم قد شــحنوا كتبهم بنصــب األدلة ،ثم

تجعل الصحيح مرجوحاً وغــره راجحاً؛ ولذا قال يقولون :الفتوى عىل قول أيب يوسف مثالً.)4(» . . .
ابن عابدين رحمه الله“ :إذا اختلف اللفظ :فإن كان فمصطلــح املفتى به ،وما يرادفه مــن ألفاظ ،عند

أحدهام لفظ الفتوى فهو أوىل؛ ألنه ال يفتى إال مبا الحنفيــة :تدل عىل أن القــول الصحيح هو ما كان
هو صحيح»(.)2

عليه الفتوى عنــد أهل العلم من الحنفية ،أو هو ما

ومن هنا يتضح أثــر مصطلح املفتى به عىل اآلراء يفتــى به يف زمن أمئة املذهب ،أو أنها ما كان عىل

الفقهية يف املذهب الحنفــي ،مع األخذ باالعتبار أصول املذهب ،ونحو ذلك مام سبق بيانه.
التصحيح والرتجيــح ،واللكنوي يف كتابــه النافع الكبري،

وابن عابدين يف كتابه عقود رسم املفتي مع رشحه ،ومنهم
من ص ّدر مؤلفه بهــذه الضوابط ،كالقايض خان يف مقدمة

❊

فتاواه ،وغريه.

((( انظر :الفتح القدير البن الهامم ( ،)78/1الدر املختار
البن عابدين (ص.)15

((( رشح عقود رسم املفتي البن عابدين (.)38/1

((( املصدر السابق(.)25/1
((( املصدر السابق(.)29/1

❊

❊
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المبحث الثاني
•وفيه ثالثة مطالب:

ومن هنا جاء التعبري من بعض الفقهاء بلفظ (الفتوى

اليوم) لتعلقها بعرص املفتي ،وما يتوافق مع أحوال
الناس ،جــاء يف مجمع األنهر“ :عــى املفتي أن
يفتي مبا هو املتعاد يف كل عرص»(.)4

املطلب األول :عالقة املفتى به باملذهب الحنفي وجاء تعليل الفقهاء بالفتوى يف تحرير املســائل،

ســبق الحديث عن أثر الفتوى يف اآلراء الفقهية يف كقولهم :بـ (حادثة الفتوى) ،وهي من املصطلحات
رأي عىل رأي ،الشائعة يف كتب الحنفية ،ويعنى بها مبسائل النوازل
املذهب الحنفي ،وذلك يف تقديم ٍ
يبــن عظيم العالقة الفقهية ،سواء كانت النازلة عىل الناس ،أو عىل فرد
وترجيح قــو ٍل عىل قول ،مام
ّ

بني لفظــة املفتى به واملذهــب الحنفي ،ولذلك من األفراد.

تجد أن هذه اللفظة ا ُســتخدمت يف جميع طبقات قــال ابن نجيم رحمه الله“ :وقعــت حادثة الفتوى
فقهاء الحنفية ،خاصة عند ما يريد الفقيه أو املفتي يف واقــف ،رشط يف كتاب وقفــه ،)5(» . . .فتكون
التدليل عىل قوة القــول الذي أخذ به ،فيقول مثالً :هذه املســألة من حوادث الفتوى؛ ألن الثابت يف

وهذا قول اإلمام أيب حنفية ،وهو املفتى به ،أو هو املذهب اعتبار رشط الواقف ،وهنا قد ُعمل بعكس

القول األصح وهو رأي أبو يوســف والفتوى عليه ،ما هو يف املذهب يف حادثة الفتوى؛ وذلك اعتبارا ً

جاء يف رد املختــار“ :املفتى به فيام يتعلق بالنبيذ للفقري ،فاألصــل عندهم يف الوقــف هو حصول

هو قول محمد»(.)1

املنفعة ملن ُوفق عليه(.)6

واملتأمــل يف كتــب املذهب الحنفــي ،يجد أن فاملفتى بــه يف املذهــب الحنفي ،متــى ما ذُكر

مصطلــح املفتــى به قد راعــى فيــه الفقهاء تغري يف مســألة ،فإنه يدل عىل أن املســألة خالفية بني

األحوال واملكان والزمان(.)2

األصحاب؛ ولذا فإنه من املتقرر عند األحناف يف

جــاء يف التنبيــه“ :الظاهــر أن هذا مــا يختلف هذه الحالة أمران:
باختالف األحــوال . . .فيجب عىل املفتي النظر
يف مثل ذلك»(.)3

((( مجمع األنهر لشيخي زاده (.)559/1

((( رد املحتار البن عابدين (.)239/3

((( البحر الرائق البن نجيم (.)4/8

مل (.)49/2
الحكام رشح غرر األحكام ملحمد ّ

(ص ،)301مجمع األنهر يف رشح ملتقى األبحر لشــيخي

((( انظــر :املحيط الربهــاين البن مــازة ( ،)12/8ودرر ((( انظر :لســان الحكام يف معرفة األحكام البن شــحنة
((( التنبيه عىل مشكالت الهداية البن أيب الع ّز (.)611/2

زاده (.)596/1
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األول :أن يتض ّمن قول املفتي أحد ألفاظ الفتوى؛ يكون فيها اتفــاق وضاح جيل ،ال يف أصل القول،

لي ُؤخذ قوله عىل الصحة.

وإمنا فيام هو الـ ُمفتى به يف املذهب.

الثــاين :أن قولــه هذا يكــون هو القــول الراجح فالـ ُمفتى به قد يكون قوالً مرجوحاً عند املتقدمني
واملق ّدم ،عىل غريه ،وخاصة إن ُعرف حال املفتي مثالً ،ثم يكون عند املتأخرين قوالً راجحاً ،كمسألة

واملستفتي.

االســتئجار عىل أعامل القرب( ،)2مام يؤكد أن هذه

وعليه فقد ُعمل بالعرف الحادث يف مسألة الحلف اللفظة ال تصدر إال من فقيه متمكن عامل باملذهب،

بالطالق بــأن يُع ّد طالقاً ،بخــاف العرف األصيل حتى ال تكون هذه اللفظة يف غري محلها(.)3

الذي ع ّده مييناً ،مع مخالفة العرف الحادث لظاهر وملــا تقدم فإن فقهاء األحناف قد رتّبوا وفصلوا يف

الرواية ،لكن ملا كانت الفتوى عىل العرف الحادث لفظة الفتوى وما يضاف لها ،وجعلوها عىل مراتب.

ُعمل به.

فجعلــوا عبارة (وبه يُفتى) آكــد من قولهم (الفتوى

قال ابن عابديــن“ :ولكن ملا كان العرف الحادث عليه) ،وعللوا ذلك؛ بــأن األوىل تفيد الحرص ،أما

إرادة الطــاق به ،وكان هو املفتــى به دون العرف الثانية فتفيد األصحية(.)4

األصــي ،قال يف الفتح :وهذا هو الصواب عىل ما بل وق ّدموا ألفاظ الفتوى عىل غريها ،من الصحيح،

عليه العمل والفتوى .أي :العرف الحادث ،احرتازا واألصح ،واألحــوط ،واالحتياط ،قال الرميل عىل

عن العرف األصيل وهو إرادة اإليالء”(.)1

ما نقله الحصفيك قوله“ :وقال شــيخنا الرميل يف

وكل هذا يبــن أن مصطلح املفتى به يف املذهب فتاويه :وبعض األلفاظ آكد من بعض ،فلفظ الفتوى
الحنفي له أثر يف الداللة عىل قوة القول ،واألخذ به آكد من لفظ الصحيح ،واألصح واألشــبه وغريها،

وترجيحه عىل غريه.

•املطلب الثاين :مراتب املفتى به عند الحنفية

ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه”(.)5

ثم قال ابن عابدين تعقيباً“ :عىل أنه ال يتأىت يف لفظ

تقدم فيام ســبق أثر مصطلــح املفتى به عىل الفقه الفتوى مع غــره فإنه جعله آكد ،وال معنى آلكديته
الحنفــي ،وقوة عالقتــه باملذهب ،مــا جعل له

املكانة التي جعلت فقهاء املذهب يعتنون به ترتيبا ً ((( انظر :املبسوط للرسخيس (.)37/16
((( انظر :فتح القدير البن الهامم ( ،)255/3تبيني الحقائق

وتفصيالً ،وبيان أثره يف سياق الفتوى ،أو يف القول

القائل بها ،خاصة أن هناك من املســائل التي قد ال
((( منحة الخالق مع البحر الرائق البن عابدين (.)74/4

رشح كنز الدقائق للزيلعي (.)117/2

((( انظر :الدر املختار مع حاشية ابن عابدين للحصفيك
(.)73/1

((( املصدر السابق.
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إال تقدميه عىل غريه كام ال يخفى”(.)1

فيُعلم من ذلك أنه متى ما كان القول متضمنا املفتى
به فإنه هو الصحيح ،وبه يقال ،عىل ما تقدم.

أن الفتوى عليها»(.)4

•املطلــب الثالث :تطبيــق عىل املفتــى به عند
الحنفية

فإن كان كال القولني متضمنــن لفظة الفتوى ،فام مسألة أخذ األجر عىل أعامل القرب
الذي يقدم؟

•صورة املسألة:

يرى فقهاء الحنفية أن التقديم يكون مبرادفات لفظة هــل يجوز للشــخص أن يأخذ أجــرة عىل أعامل
الفتــوى ،فمنها ما يفيد الحــر ،فيق ّدم عىل غريه ،القرب كاألذان ،وتعليم القرآن؟

وهكذا.

•تحرير محل النزاع:

قال ابن عابدين رحمه الله“ :وإن كان لفظ (الفتوى) اتفق فقهاء الحنفية مع غريهم من فقهاء املذاهب،
يف كل منهام :فإن كان أحدهام يفيد الحرص ،مثل :أنه ال يجوز أخذ األجرة عــى أعامل القرب ،التي

به يفتى ،أو عليه الفتوى ،فهو أوىل»(.)2

ال يتعدى نفعها إىل الغري ،كالصالة والصوم لنفسه،

ف ُعلــم أن للمفتى به وما رادفهــا من ألفاظ الفتوى ،مطلقاً.

تَق ِْدم ًة عىل غريها مــن ألفاظ تصحيحات األقوال ،قال الكاســاين« :االســتئجار عىل الصوم والصالة
بل ولها القوة يف تقوية القــول املتضمن بها ،وإن والحج أنه ال يصح؛ ألنها من فروض األعيان”(.)5

خالف ظاهر الرواية.

مع اتفــاق الحنفية فيام بينهم عــى جواز أخذ ما

ولذا قالوا :أنه ليس للقــايض أن يحكم بخالف ما يرتبه اإلمام عىل مثل هذه األعامل ،وهو ما يُسمى

ينــص العلامء أن الفتوى بـــ(الــرزق)( )6من بيت املــال ،أجر ًة عىل أعامل
يف ظاهــر الرواية؛ إال أن
ّ

عــى خالفها كام تقدم( ،)3جاء يف أنفع الوســائل :القــرب التي يتعــدى نفعها إىل الغــر ،كاألذان،
“والقايض واملقلد ال يجوز له أن يحكم إال مبا هو

ظاهر الرواية ،ال بالرواية الشاذة ،إال أن ّ
ينصوا عىل ((( أنفع الوسائل للطرسويس (ص.)303
((( املصدر السابق.

((( انظر :بدائع الصنائع للكاساين (.)191/4

((( الرزق :بفتــح الراء مصدر ال ِّرزق ،وهــو العطاء ،ومنه

((( رشح عقود رسم املفتي البن عابدين (38/1و.)39
عطية السلطان واألمري ،قال ابن فارس“ :الراء والزاء والقاف
((( انظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)4/7وتبرصة الحكام أصيل واح ٌد يدل عىل عطا ٍء لوقت» ،والرزق :ما يرت ّبه اإلمام
البــن فرحــون ( ،)52/1ورشح عقود رســم املفتي البن من بيت املال ملن يقوم مبصالح املسلمني.

عابدين ( ،)29/1وتحرير املقال يف مسألة االستبدال البن انظــر :معجم مقاييــس اللغة البن فــارس مــادةَ (:رز ََق)

نجيم (ص،)173

( ،)388/2وجمهرة اللغة لألزدي (.)707/2
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وتعليم القرآن(.)1

النهي عن أخذ املقابل عن القيام بهذه العبادات(.)4

ثم وقع الخالف بــن فقهاء الحنفيــة ،املتقدمني لكن الحظ فقهــاء الحنفية املتأخرين ،أمــرا ً عدلوا به عن
القول بالنهي إىل القول بالجواز ،حيث أنهم وجدوا ســبباً

منهم ،واملتأخرين ،يف مســألة :جواز أخذ األجرة

عــى أعامل القــرب التــي يتعدى نفعهــا للغري،
كاألذان ،وتعليم القرآن وغريهام.

يسوغ تغيري الفتوى ،فحملوا األدلة والنصوص عىل األصل

كام ذكره املتقدمون يف وجوب القيام بهذه العبادات ،حيث

كان هناك من يسعى للقيام بهذه األعامل ،إما تق ّرباً لله ،

فقال املتقدمون ومن أخذ بقولهم :أن هذه األعامل ،وإما مبا كان يُعطى من بيت املال.

هي من العبادات املفروضة عىل اإلنسان ،فاألذان لكن ملا ض ُعف هذا األمــر ،وانقطعت عطايا بيت
فرض كفاية ،وكذا تعليم القرآن ،فأشبهت العبادات املال ،أصبحت الفتوى بجواز االستئجار عىل هذه
املحضة ،فلم يجز أخذ العوض عليها.

العبادات وما شابهها ،رضورة؛ لخوف انقطاع القيام

وقالــوا :أن املعقــود عليه غري مقدور االســتيفاء ،باألذان ونحوه.

وخاصة يف تعليم القرآن ،فأشــبه االســتئجار عىل جاء يف تبيــن الحقائق“ :والفتوى اليوم عىل جواز
حمل يشء ال يقدر عليه(.)2

االســتئجار لتعليم القرآن ،وهو مذهب املتأخرين

مــع اســتداللهم ببعــض النصوص والتــي تدل من مشــايخ بلخ استحســنوا ذلك ،وقالــوا :بنى
بعمومهــا عىل النهي عن أخــذ األجرة عىل أعامل أصحابنا املتقدمون الجواب ،عىل ما شــاهدوا من

القرب مطلقاً ،ومنها قولــه “ :أنت إمامهم فاقتد قلة الحفاظ ،ورغبة الناس فيهم ،وكان لهم عطيات

بأضعفهم ،واتخذ مؤذناً ال يأخذ عىل أذانه أجرا ً»( .)3يف بيت املــال . . .وأما اليــوم فذهب ذلك كله،
وغريهــا من األدلــة والتي يف بعضهــا رصاحة يف واشتغل الحفاظ مبعاشــهم ،وقل من يعلّم حسبة،
وال يتفرغون لــه أيضاً ،فإن حاجتهــم متنعهم من

((( انظر :املحيط الربهاين البن مازة (.)480/7

((( انظر :املبسوط للرسخيس ( ،)37/16وتبيني الحقائق
للزيلعي (.)124/5

ذلك ،فلو مل يفتح لهم باب التعليم باألجر؛ لذهب

القرآن ،فأفتوا بجواز ذلك؛ لذلك ورأوه حسنا”(.)5

وهنــا يالحظ أن اإلمام املرغيناين رحمه الله ،حني

((( أخرجه :أحمد ،يف املسند( )20/26برقم( ،)16270ســاق املســألة ،وقرر أنه ال يجوز االستئجار عىل
وأبوداود ،يف سننه ،باب أخذ األجر عىل التأذين( )146/1تعليم القرآن ،ثم أىت بلفــظ الفتوى يف ختم كالمه

برقم( ،)531والرتمــذي يف جامعه ،باب ماجاء يف كراهية

أن يأخذ املؤذن عىل األذان أجــرا ً( )409/1برقم( ((( ،)209انظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)191/4ورد املحتار
وحســنه ،كلهم مــن حديث عثامن بــن أيب العايص  ،البن عابدين (107/3و.)108
وصححه األلباين يف إرواء الغليل( )315/5برقم( ((( .)1492للزيلعي(.)124/5
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إشارة إىل ترجيح القول بالجواز ،مام يُعلم معه أثر

الفتوى يف املذهب الحنفي.

ولذا قوي القول بالجواز عند اإلمام صدر الرشيعة

رحمه الله ،حيــث ذكر أنه يرجح هــذا القول ،بل

جــاء يف الهداية“ :وبعض مشــايخنا استحســنوا ويفتي به ،مع مخالفة املتقدمني له ،جاء يف اللباب:
االستئجار عىل تعليم القرآن اليوم؛ ألنه ظهر التواين «قال صدر الرشيعــة :ومل يصح للعبادات كاألذان
يف األمور الدينية ،ففي االمتناع تضييع حفظ القرآن ،واإلقامة وتعليم القرآن ،ونفتي اليوم بصحتها”(.)4
وعليه الفتوى”(.)1

ويلحظ من هذه املسألة أن مصطلح املفتى به عند

وقد ق ّدم بعض الفقهاء التنصيص عىل لفظة الفتوى األحناف ،لــه تأثري قوي يف ترجيح القول ،وخاصة

ليبــن أن هناك قوالً آخر يقول بخالفه ،وهي مع تغري الزمان ،واألحوال.
اليوم؛
ّ

من خصائص لفظة الفتــوى ،جاء يف كنز الدقائق:

«والفتــوى اليــوم عىل جــواز االســتئجار لتعليم
القرآن”(.)2

ويُنظر هنا أن اإلمام ابــن عابدين رحمه الله بعد أن

❊

❊

ذكر كالم الفقهاء يف جواز هذه املســألة ،من ذكر
بعض االستثناءات عن حكم األصل وهو النهي يف

أخذ األجرة عــى الطاعات ،علل أن املعترب هو ما
نقله عن الكتب املعتمدة يف الفتوى عند الحنفية،

مام يوضــح أهمية الفتــوى عندهــم ،وأن القول
املشتمل للفتوى عليه العمل دون غريه.

جاء يف رد املحتار« :وقد نقلت لك ما يف مشاهري

متون املذهــب املوضوعة للفتوى ،فال حاجة إىل
نقل ما يف الــروح والفتاوى ،وقد اتفقت كلمتهم

جميعــاً عــى الترصيح بأصل املذهــب من عدم
الجواز ،ثم استثنوا بعده ما علمته”(.)3
((( للمرغيناين (.)238/3
((( للنسفي (ص.)550

((( البن عابدين (.)56/6

((( للميداين الحنفي (.)100/2

❊
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الخاتمة

 .8أن قولهم (وبه يُفتى) آكد ألفاظ الفتوى ،ومقدمة

عىل ألفاظ :األصح ،والصحيح ،وغريهام.

 .9إذا تضمن كال القولني مصطلح املفتى به ،فيقدم

يس إمتام هذا البحث ،وأســأله أن ما يفيد الحرص منهام.
أحمد اللــه أن ّ
يجعله يف موازين األعــال الصالحة يوم أن ألقاه،
وأذكر يف خامتة البحث أهم النتائج والتوصيات:

 .1أن الفتوى هي مبعنى بيان املبهم.

•التوصيات:

 .1أن املذاهب الفقهية بحاجة إىل دراسة تأصيلية،

تبي بعــض مصطلحاتهــا ،وتســلط الضوء عىل
 .2أن املذهب الحنفي مكــون من آراء اإلمام أيب
ّ
حنيفــة ،مجموع مــع أراء أصحابه كأيب يوســف ،مدلوالتها.

ومحمد بن الحسن ،وزفر بن هذيل ،وغريهم.

 .2عقــد ورش عمــل يف بيــان مدلــوالت ألفاظ

 .3هناك ألفــاظ للفتوى انترشت يف املذهب عىل املذاهب الفقهية.

ألســنة الفقهاء ،مع التمييز بينها ،منها(:املفتى به) .3 ،العمل عىل مرشوع يضم فيه دراسة موسعة لكل
و(وبه يفتى) ،و(الفتوى اليــوم) ،و(الفتوى عىل) ،ألفاظ املذهب الحنفي ،ملا لها من مدلوالت عند

وغريها.

فقهاء املذهــب ،والتي قد يخطــئ الباحث فيها،

 .4تنوعت اســتخدامات فقهاء الحنفية ملصطلح فضالً عن املطّلع.
املفتى به.

 .5أن ملصطلح املفتى به أثر كبري يف الفقه الحنفي،
وذلك أن القول املتضمن لهذا املصطلح هو القول
الصحيح ،واملقدم عىل غريه.

 .6أن القول املتضمــن ملصطلح املفتى به ،يدل

عىل أمرين:

األول :أن املسألة خالفية.

الثاين :أن القول املتضمن للمفتى به هو الصحيح.
 .7ألف فقهــاء الحنفية كتبــاً يف الفتوى واملفتي
واملســتفتي :ككتاب ابــن عابدين (عقود رســم

الفتوى).

❊

❊

❊
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فهرس المراجع والمصادر
 .1القرآن الكريم.

أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاين الحنفي،
ت587هـــ .دار الكتــب العلمية ،الطبعــة الثانية

1406هـ.

 .7التعريفــات :عيل بــن محمد بن عــي الزين

 .2إعــام املوقعني عــن رب العاملني :محمد بن الرشيــف الجرجــاين ،ت816ه :تحقيق :ضبطه
أيب بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم وصححــه جامعة مــن العلامء بــإرشاف النارش.

الجوزيــة ،ت751ه .تحقيق :محمد عبد الســام دار الكتب العلمية بــروت –لبنان ،الطبعة األوىل
إبراهيــم .دار الكتــب العلمية – يــروت ،الطبعة 1403هـ.

األوىل 1411ه.

 .8تاريخ الترشيع والفقه اإلسالمي :أحمد العليان،

 .3إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار الســبيل :دار إشبيليا للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
محمد نارص الدين األلباين ،ت1420هـ .إرشاف .9 :التنبيه عىل مشــكالت الهداية :عيل بن عيل بن

زهري الشــاويش .املكتب اإلســامي – بريوت ،أيب العز الحنفــي ،ت792ه ،تحقيق :عبدالحكيم
الطبعــة الثانية 1405ه .ومعــه :التكميل ملا فات محمد شــاكر ،وأنور صالح أبوزيد ،مكتبة الرشد،

تخريجه من إرواء الغليل :صالح بن عبد العزيز آل الطبقعة األول1424 ،ه.
الشيخ .

 .10التصحيــح والرتجيح عىل مخترص القدوري:

 .4أنفع الوسائل أو الفتاوى الطرسوسية :نجم الدين قاســم بن قطلوبغا املرصي الحنفــي ،ت879ه،
إبراهيم بن عيل بن أحمد الطرســويس ،ت758ه ،تحقيق :ضياء يونس يونس ،طبعة 1422ه.
تحقيق :مصطفى محمد ،طبعة 1344ه.

 .11تحرير املقال يف مسألة االستبدال :زين الدين

 .5البحر الرائق رشح كنــز الدقائق :زين الدين بن بن إبراهيم بن محمد املعروف بابن نجيم ت970ه.
إبراهيم بن محمد ،املعــروف بابن نجيم املرصي  .12تبيــن الحقائــق رشح كنز الدقائق وحاشــية

(ت970:هـــ) ،ويف آخــره :تكملة البحــر الرائق الشِّ ــلْب ِِّي :عثامن بن عيل بن محجن البارعي ،فخر
ملحمد بن حسني بن عيل الطوري الحنفي القادري الدين الزيلعــي الحنفي ،ت 743هـ .وحاشــية:

(ت بعد  1138هـــ) ،وبالحاشــية :منحة الخالق شــهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس
البــن عابدين ،النــارش :دار الكتاب اإلســامي ،بن إســاعيل بن يونــس الشِّ ــلْب ُِّي ،ت 1021هـ.
الطبعة :الثانية.

املطبعة الكــرى األمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة

 .6بدائــع الصنائع يف ترتيب الرشائع :عالء الدين ،األوىل1313 ،هـ.
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 .13تأريخ دمشــق :أبو القاســم عيل بن الحسن 1395ه.

بــن هبة الله املعروف بابن عســاكر ،ت ،571هم  .19رشح عقود رســم املفتي :محمد أمني الشهري
تحقيــق :عمرو بن غرامــة العمــروي .دار الفكر بابــن عابديــن ،ت1252ه ،مركــز توعيــة الفقه
للطباعة والنرش والتوزيع ،طبعة 1415ه.

اإلسالمي – حيدر آباد ،الطبعة الثانية 2000م.

 .14الجواهــر املضية يف طبقــات الحنفية :عبد  .20رشح معاين اآلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد
القادر بــن محمد بن نرص الله القريش ،أبو محمد ،بن سالمة املرصي املعروف بالطحاوي ،ت321ه.
محيي الدين الحنفــي (ت775 :هـ) ،النارش :مري تحقيق :محمد زهري النجار .عامل الكتب ،الطبعة
محمد كتب خانه – كراتيش.

األوىل 1414ه.

 .15درر الحــكام رشح غــرر األحكام :محمد بن  .21الطبقــات الســنية يف تراجــم الحنفية :تقي
فرامرز بن عيل الشــهري مبال ،ت885ه .دار إحياء الدين بن عبد القــادر التميمي الداري الغزي (ت:

الكتب العربية .ومعه :حاشية الرشنباليل.

1010هـ).

 .16رد املحتار عىل الــدر املختار :ابن عابدين .22 ،العني :أبو عبــد الرحمن الخليل بن أحمد بن
محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي عمرو بــن متيم الفراهيدي البــري ،ت170هـ.

الحنفــي ،ت1252هـ .دار الفكــر ،الطبعة الثانية تحقيــق :د .مهــدي املخزومــي ،د .إبراهيــم

1412ه .ومعــه :الدر املختــار للحصفيك رشح السامرايئ .دار ومكتبة الهالل.
تنوير األبصار للتمرتايش.

 .23الفتــاوى الهنديــة :لجنة علامء برئاســة نظام

 .17ســنن أيب داود :أبو داود سليامن بن األشعث الدين البلخي .دار الفكر ،الطبعة الثانية 1310ه.

السج ِْســتاين ،ت275ه .تحقيــق :محمد محيي  .24الفتاوى الخريية يف نفع الربية :خري الدين بن
ِّ
الدين عبــد الحميد .املكتبــة العرصية ،صيدا – أحمد بن نور الدين الرميل ،ت1081ه.

بريوت.

 .25فتح القدير :كامل الدين محمد بن عبد الواحد

 .18ســنن الرتمــذي :محمد بن عيىس بن َســ ْورة الســيوايس املعروف بابن الهامم ،ت861هـ .دار
بن مــوىس بن الضحــاك ،الرتمــذي ،أبو عيىس ،الفكــر .ومعه :الهداية للمرغينــاين .وتكملة فتح
ت279هـ .تحقيق وتعليق :أحمد محمد شــاكر ،القدير:نتائج األفكار لقايض زاده.

محمد فــؤاد عبد الباقــي ،إبراهيــم عطوة عوض  .26الفــروق (أنوار الــروق يف أنــواء الفروق):

املدرس يف األزهر الرشيف .رشكة مكتبة ومطبعة شــهاب الدين أحمد بن إدريس بــن عبد الرحمن
مصطفى البــايب الحلبي – مرص ،الطبعــة الثانية ،املاليك الشهري بالقرايف ،ت684ه .عامل الكتب.
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ومعه :إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق :وهو حاشية الطبعة األوىل 1424ه.

قاسم بن عبد الله املعروف بابن الشاط ت723هـ .33 .مســند اإلمــام أحمد بن حنبل :أبــو عبد الله

ومعه :تهذيب الفروق والقواعد الســنية يف األرسار أحمــد بن محمــد بن حنبــل بن هالل بن أســد

الفقهية :محمد بن عيل بن حســن مفتى املالكية الشــيباين ،ت241هـ .تحقيق :شعيب األرنؤوط،
مبكة املكرمة ،ت1367ه.

عادل مرشــد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد الله بن عبد

 .27لســان الحــكام يف معرفة األحــكام :أحمد املحســن الرتيك .مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل
بن محمد بن محمد ،أبو الوليد ،لســان الدين ابن 1421ه.

ح َنة ،ت882ه .البايب الحلبي – القاهرة ،الطبعة  .34مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار :عياض بن
الشِّ ْ

الثانية 1393ه.

موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو

 .28املبسوط :محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس الفضل ،ت544ه .املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

األمئة الرسخيس ،ت483ه .دار املعرفة – بريوت .35 ،معجم ديوان األدب :أبو إبراهيم إســحاق بن

طبعة 1414ه.

إبراهيم بن الحســن الفارايب ،ت350ه .تحقيق:

 .29مجمــع األنهر يف رشح ملتقــى األبحر :عبد دكتــور أحمد مختار عمر .مؤسســة دار الشــعب
الرحمن بن محمد بن سليامن املدعو بشيخي زاده ,للصحافة والطباعة والنرش ،القاهرة ،طبعة 1424ه.
ت1078ه .دار إحياء الرتاث العريب.

 .36مطالب أويل النهــى يف رشح غاية املنتهى:

 .30املجموع رشح املهذب (مع تكملة الســبيك مصطفــى بن ســعد بن عبده الســيوطي شــهرة،
واملطيعي) :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف الرحيباىن ،ت1243ه .املكتب اإلسالمي ،الطبعة

النووي ،ت676هـ .دار الفكر.

الثانية 1415ه.

 .31املدخــل لدراســة الرشيعــة اإلســامية .37 :املقصــور واملمدود :ابــن والد أبو العباس
عبدالكريم زيدان ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ،أحمد بن محمــد بن الوليد التميمي املرصي (ت:
الطبعة األوىل1434 ،ه.

332هـــ) ،تحقيق :بولس برونلــه ،النارش :مطبعة

 .32املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام ليدن1900 ،م.

أيب حنيفــة :tأبو املعايل برهــان الدين محمود  .38الهدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي :عيل بن
بن أحمد بن عبد العزيــز بن عمر بن َما َز َة البخاري أيب بكر بن عبد الجليــل الفرغاين املرغيناين ،أبو
الحنفي ،ت616هـ .تحقيق :عبد الكريم ســامي الحســن برهان الدين ،ت593هـ .تحقيق :طالل

الجنــدي .دار الكتــب العلمية ،بــروت – لبنان ،يوسف .دار احياء الرتاث العريب.

