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 ملخص البحث

 

لك, وضبطه به, ومعىن ذ يدور البحث حول مسألة استفتاء القلب, وأمر النيب 
ع ابلور ى لم ن حتم, ومم وحصر ذلك فيمن كان أهاًل لالستفتاء والتمييز والفه وشروط, بضوابط

 اء واملسائلالستفتثر اواخلوف من الوقوع يف احلرام واملتشاهبات, كما تطرق الباحث فيه أل
 .لبوى القبفت , واألبواب اليت ال يعمل فيهااليت فرعها األصوليون على هذا األمر
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 شكر وتقدير

شكر يه الن توجم , ال بدم -سبحانه وتعاىل-املنعم ابتداًء  -تعاىل-بعد شكر هللا 
 اندي قبيصي تور/متنان إىل كل من أفادين فائدة, أو نصحي يل, ويف مقدمتهم الدكواال

مر ععد بن سا /يجم, وكذا شيخ حفظه هللا الذي ملست فيه خالص الود واألدب, مع علم  
كما أشكر   يل, حفظه هللا على ما أسداه من إشارات طيبة يف املوضوع وتشجيعه غازي

رين, مهم يف الدافع مقان ير أ, وهللا تعاىل أسأل وقرة, ورجاهلا أهل العلم الراسخنيجامعتنا امل
 ..النعيم, يف جنات ويقر أعيننا مجيعاً ابلنظر إىل وجهه الكرمي

 ,,,الباحث
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 إهداء

 إىل كل طالب علم..

 ين بتعليم أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم..من عُ إىل كلّ

 ..وتنزيل أحكام  الشريعة إىل اخللق لفتوىمن تقلد منصب ا إىل كلّ

 له فضل عليّ.. إىل مشاخيي وإخواني ومجيع منْ

 ي وأمدمها بالعافية..إىل والداي حفظهما ربّ

 أت يل السكن وشجعتين على املواصلة..إىل زوجيت اليت هيّ

 أقدم هلم هذه الدراسة املتواضعة..

 مه..ه وكرن  مبذخراً عنده وجيعلها  ,سائالً اهلل تعاىل أن يبنفع هبا املسلمني
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ومن سيئات  فسنا,ر أنإنم احلمد هلل حنمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرو 

ال هللا, إله إ ن الأأعمالنا, من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد 
 وحده ال شريك له, وأشهد أنم حممداً عبده ورسوله. 

ُتْم ُمْسِلُمونَ أَيُـَّها  }يَ  أَيُـَّها  يَ } (1){الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوأَنـْ
ُهَما رَِجاَلا  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

أَيُـَّها  يَ } (2){ َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبااَكِثرياا َوِنَساءا 
ا ) ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  (70الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْوَلا َسِديدا

اَوَمْن   .(3){يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاا َعِظيما

 أما بعد: 

حمداثهتا, وكل  , وشر األمورفإن خري احلديث كتاب هللا, وخري اهلدي هدي حممد 
 حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار.

 سه للحق يف نفقبوالً و  حاً انشراالعبد املؤمن جيد  ريعة اإلسالمية أنم ر يف الشم فقد تقرم 
 يف ه النيب ار إليأش وهذا ما , وأنه جيد حزازة ونفورًا عن الباطل,وسكواًن إليه يف قلبه

  ".كَ بَ لْ قَـ  تِ فْ استَـ , حيث قال: "خطابه لوابصة بن معبد 
ة يف خاصء القلب, ستفتايق املية يف مسألة تطبلمية والع  نا إذا نظران يف املسالك الع  لكنم 

ي فضائتاح الالنفاهذه األزمان, واليت من معاملها اتساع دائرة الفتوى جدًا خاصة مع 
 ة, فنأى هباجمتزأ اهيممفو نا م ن أخذ منه استنباطات رأيوالتواصلي والشبكات االجتماعية, ل

ض من ًا لبععًا خصيببل صار احلديث مرتستفتاء القلب, ابذلك  وعلمل, الراسخني جادةعن 
 .علم والفتوىابل تغلمشل كرعي, وهذا واقع يلمسه  الشم  ص   ليل والنم من الدم  نفالتأراد اال

                                                            

 (.102سورة آل عمران, اآلية ) (1)
 (.1سورة النساء, اآلية ) (2)
 (.71-70سورة األحزاب, اآلية ) (3)
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لمية, ودرجة االستدالل من مل حيصل األهلية الع  عىن هبم وي  ي, ا على املستوى العام   أمم 
)التحرر( لـ وذاع استعماله فقد انتشر بني كثري منهمن فرضه سؤال أهل العلم, واالستنباط, مم 

 ., وتكلُّف سؤالهتوى العامل  من ف
 اً  مفتقدالثاينو  ن له,اإلذعاو  ق   إىل اهلداية والتوفيق إىل اتباع احل اً مفتقدفكان الفريق األول 

 .قسام متنوعةذلك مراتب وأ ودون والبصرية, إىل العلم
واحلدود  عدقواال إبرازو  االستدالل ابستفتاء القلب,احلاجة إىل أتطري جمال  دعتمن هنا 

ستنبطه يستعماليًا رفًا اع   أو ,منصوصًا عليهاً  سواًء كانت قواعد نظرية ,اليت سطمرها العلماء
  الباحث وخيرج منه بفرضية علمية من واقعهم االستعمايل.

 داد فمن هللاسان من ما كو بيانه, ه و مته من إفرادالتوفيق فيما ر   -تعاىل-هذا وأسأل هللا 
 اء.نه بر خطأ أو زلل فمّن   ومن الشيطان, وهللا ورسوله موحده, وما كان من 

 سبب اختيار املوضوع:

ضبطها, ة و ألصولياعد الطالب يف االستزادة من العلم الشرعي املتعلق ابلقوا رغبة   -1
 وحماولة تطبيقها على الواقع احليايت للناس.

 .-علم أصول الفقه-تقريب هذا العلم املبارك  -2
لم ىل العني إاالستدالل ابستفتاء القلب بني املنتسبشيوع استعمال وترديد  -3

 .ميةلعلا, وكثري من هذه االستدالالت بعيد عن الصواب واجلادة وغريهم
 احلاجة املاسة إىل ضبطه بضوابط وحدود. -4
ليها عتنبيه ال هناك أبوااًب كثرية ال تندرج حتت استفتاء القلب, فكان أنم  -5

 وإخراجها, ميثل أمهية كبرية.
 من املسائل الفقهية حتته. كثري    ندراجا -6
لعامي اللة األة دمسألة مهمة تتعلق بتأصيل الفتوى الشرعية, وهي مسيعاجل أنه  -7

 ل لالجتهاد الستفتاء قلبه تساهاًل.مل يتأهم  ومن  
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 أمهية اختيار املوضوع:

لسياق وهي: من ا زعتنبوية, انت يد عبارةدتنحصر أمهية هذا املوضوع يف أنمه انتشر تر 
ستفتاء ربرًا الم  ابط هذه األايم, وابت استفتاء القلب بال ضو ال سيما يف  "استفت قلبك"

ن مه بس  ما يالبه, و  لُّ ترك سؤال أهل العلم يف نوازله وما حي  سبياًل إىل ه, و نفس   العامي   
 فتياً.م   العامي    تنصيب   :خطري وهو مر  معامالت وعقود, فآل إىل أ

 إشكالية البحث:

 يعاجل البحث إشكالية:

 له أن يستفيت قلبه؟ وما ضوابط استفتاء القلب؟ مسلمكل لهل 

 اْلسئلة اليت جييب عنها البحث:

 استفتاء القلب يشمل مجيع املكلفني أم رتبة معينة منهم؟هل  -1
 هل هناك شروطاً وضوابط لفتوى القلب؟ -2
 هل كان هلا أثراً يف األحكام الشرعية؟ -3
 دون أخرى؟ بواابً ص أهل تعمل يف مجيع املسائل واألبواب اليت تنزل ابملسلم أم خت -4

 الدراسات السابقة:

, إال ن نبيهات من ت زراً بعد االطالع مل جيد الباحث من أفرد املوضوع ببحث مستقل 
وها من ام, وحنإلهلاض له بعض العلماء والباحثني يف مسألة العلماء وشروحهم. وقد تعرم 

 املباحث األصولية.

 منهج البحث:

 ا,اهب وغريهاملذ ح يفرا الشُّ املفسرين و كالم األصوليني و يتمثل منهج البحث يف استقراء  
 .كل ذلحتليو , القلب الضوابط اليت سلكوها يف التعامل مع استفتاء الستخراج
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 خطوات البحث:

رقم  لسورة:ااسم ] }{. بني معقوفتنيشكلة, وخمرجة إيراد اآلايت القرآنية م   -1
 اآلية[.

قم اب( ور والب )الكتاباحلكم عليها, رجة, مع شكلة, وخم  م   إيراد األحاديث -2
 ., مع ذكر اللفظ النبوي بني ""احلديث

بهت عىن نت ابملإذا كانت نصاً, وإن كان ,بني قوسني )(ذكر أقوال العلماء  -3
 .ومل أضع القوسني

إال جدت, و و إن  من كتب قائليها العزو للمصادر األصلية, مع توثيق األقوال -4
 فعن الناقل عنها.

 .ب نفسهمن كتب املذهالفقهية وغريها توثيق نسبة األقوال للمذاهب  -5
 م.ل  أول إيراد للع   عند ترمجة األعالم -6
 شرح بعض الكلمات الغريبة, واليت قد ي شكل فهمها. -7

 هيكلة البحث, يشتمل البحث على:

 فصول, وخاَتة. وأربعة مقدمة, وَتهيد,

 املقدمة, وفيها:

 .مقدمة -1
 .سبب اختيار املوضوع -2
 .أمهية اختيار املوضوع -3
 .إشكالية البحث -4
 .األسئلة اليت جييب عنها البحث -5
 .الدراسات السابقة -6
 .منهج البحث -7
 .خطوات البحث -8
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 :الضابط واْلحكام الشرعيةاستفتاء القلب و َتهيد: تعريف 

 .ستفتاءاالاملبحث األول: تعريف  .1
 , وحقيقة استفتاء القلب. القلب املبحث الثاين: تعريف .2
 الضابط.املبحث الثالث: تعريف  .3
 .األحكام: تعريف الرابعاملبحث  .4
 .التعريف مبصطلح اإلهلام اخلامس:املبحث  .5

 أدلة اعتبار فتوى القلب. :الفصل اْلول

وفيه , قواهلمأناقشة يف التعامل مع استفتاء القلب وماملذاهب والطوائف : الفصل الثاين
 مبحثان:

  .يف التعامل مع استفتاء القلبوالطوائف  املذاهب املبحث األول:

 مناقشة أقواهلم.املبحث الثاين: 

 .ضوابط إعمال فتوى القلب واالستدالل هبا: الثالثالفصل 

 .الشرعية فتوى القلب يف األحكامل الفقهي ثراأل :الرابعالفصل  

 مبحثان:وفيه 

 .لقلباتوى فنيت على إعمال الفقيه املبحث األول: األبواب واملسائل اليت ب  

 .القلب بفتوىيعمل فيها  ال : املسائل الفقهية اليتالثايناملبحث 

 .اخلاَتة والتوصيات 
 العامة الفهارس: 

 وتشمل:

 فهرس املراجع واملصادر. -1
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 فهرس اآلايت. -2
 فهرس األحاديث. -3
 املوضوعات.فهرس  -4
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 متهيد

 (واألحكام -والضابط  -استفتاء القلب ) تعريف
 ستفتاء.الاملبحث األول: تعريف ا .1

 املبحث الثاين: تعريف القلب, وحقيقة استفتاء القلب. .2
 املبحث الثالث: تعريف الضابط. .3
 املبحث الرابع: تعريف األحكام. .4

 ب.استفتاء القل: التعريف مبصطلحات قريبة من معىن اخلامساملبحث  .5
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 تعريف االستفتاء املبحث األول:
 أوَلا: تعريف اَلستفتاء لغةا:

, فيت  ه أن ي  سألت   :ه  وهي اسم من أفىت العامل إذا بنيم احلكم, واستفتيت  طلب الفتيا,  ستفتاء:الا
الفتاو ي بكسر الواو على األصل,  :ويقال: أصله من الفيت, وهو الشاب القوي, واجلمع

 .(1) و)الفتوى( واالسم )الفتيا( ,وقيل: جيوز الفتح للتخفيف

 تعريف اَلستفتاء اصطالحاا: اثنياا:

 األمور الشرعية.من  إظهار ما خفي على السائلطلب 

إظهار املشكل على  :ومعىن اإلفتاء ... : واالستفتاء طلب اإلفتاء(2)ابو حيانيقول 
  . (3)السائل

وهي إخبار عن أمر خيفى عن غري اخلواص يف غرض ما. : (4)ابن عاشورالطاهر يقول 
 وهي:

                                                            

, 2/462املكتبة العلمية(, مادة )ف ت ي(  -, )بريوتاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي, أمحد بن حممد بن علي,  (1)
 -, )بريوت5, حتقيق يوسف الشيخ حممد, ط خمتار الصحاحوالرازي, زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي, 

 .234م(, مادة )ف ت ي( ص 1999هـ / 1420املكتبة العصرية والدار النموذجية 
يمان الغرانطي األندلسي اجلياين, الن  ف زي, أثري الدين, أبو حيان: من كبار العلماء  (2) هو: حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن ح 

إحدى جهات غرانطة, وتنقل إىل أن أقام ابلقاهرة. وتويف فيها, بعد أن كف بصره. ابلعربية والتفسري واحلديث والرتاجم واللغات. ولد يف 
هـ. ينظر: 745واشتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت عليه. من مؤلفاته: البحر احمليط. وجماين العصر يف تراجم رجال عصره. تويف سنة: 

 (.7/152األعالم )
, حتقيق صدقي حممد البحر احمليط يف التفسريحيان أثري الدين األندلسي, ابن حيان, حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن  (3)

املعاين يف تفسري القرآن العظيم . وحنوه أيضًا األلوسي, أبو الفضل حممود, روح 4/81هـ, 1420دار الفكر( ط.  -مجيل, )بريوت
 . 5/159دار إحياء الرتاث العريب(,  -, )بريوتوالسبع املثاين

هر بن حممد بن حممد الطاهر ابن عاشور, ولد بتونس, التحق جبامع الزيتونة, وكان له إسهام قوي يف النهضة العلمية يف هو حممد الطا (4)
 .6/174هـ, ينظر: األعالم 1393تونس, من مؤلفاته: التحرير والتنوير, ومقاصد الشريعة. تويف سنة 
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يُق َأْفِتَنا يف َسْبِع  }قال تعاىل:  ,إما إخبار عن علم خمتص به املخرب يُوُسُف أَيُـَّها الصِ دِ 
, وتقدم يف قوله: (2){ اْلَكاَلَلةِ َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اَّللَُّ يـُْفِتيُكْم يف  }اآلية, وقال:  (1){ بـََقَراتٍ 

 .يف سورة يوسف (3){الَِّذي ِفيِه َتْستَـْفِتَيانِ }

أَيُـَّها اْلَمََلُ  قَاَلْت يَ  }ومنه قوله تعاىل:  ,وإما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق به
واملعىن: فاسأهلم عن رأيهم فلما كان املسؤول عنه أمراً  ,(4)يف سورة النمل {َأفْـُتوين يف َأْمِري

 .(5)حمتاجاً إىل إعمال نظر  أطلق على االستفهام عنه فعل االستفتاء

 غوي واَلصطالحي:أما وجه العالقة بني التعريف اللُّ 

؛ وعلم  اشتقاق )الفتوى( (6)م ط ر  ز ىُّ أرجع أبو الفتح ال  فقد  ه ل ذلك بقوله: "ألنم من الف ىت 
و الشاب وأصله من الفىت وه. (7)لبيان مشكل" أو تقوية   حكم   أو إحداث   يف حادثة   جواب  

 .(8): كأنه بيان ما أشكل فيثبت ويقوىالذي قوي وكمل, فاملعىن

 

 

                                                            

 (.46سورة يوسف, اآلية ) (1)
 (.176سورة النساء, اآلية ) (2)
 (.41سورة يوسف, اآلية ) (3)
 (.32سورة النمل, اآلية ) (4)
العقل اجلديد من تفسري  حترير املعىن السديد وتنوير»التحرير والتنوير ابن عاشور, حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر,  (5)

 . 23/94هـ.  1984الدار التونسية للنشر(, ط.  -)تونس, «الكتاب اجمليد
 هو: انصر بن عبد السيد أيب املكارم ابن علي, أبو الفتح, برهان الدين اخلوارزمي املطرزي: أديب, عامل ابللغة, من فقهاء احلنفية. ولد (6)

 يف جرجانية خوارزم, كان رأسًا يف االعتزال. من مؤلفاته: اإليضاح, واملعرب يف اللغة, شرحه ورتبه يف كتابه )املغرب يف ترتيب املعرب(
 .7/348هـ(, األعالم 610ها. )تويف سنة وغري 

دار الكتاب العريب(, د.ط, ت.  -, )لبناناملغرب يف ترتيب املعرباملطرزي, انصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على, أبو الفتح,  (7)
 .351ص 

 .3/292أبو حيان, مرجع سابق,  (8)
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 املبحث الثاني: تعريف القلب, وحقيقة استفتاء القلب
 تعريف القلب لغة:أوَلا: 

القاف والالم والباء أصل صحيح: يدل على خالص شيء وشريفه, وهو قلب القلب: 
وقال . اسم للجارحةاإلنسان وغريه, ومسي قلباً؛ ألنه أخلص شيء فيه وأرفعه. وهو 

 .وقد يعرب به عن العقل الفؤاد, وهو: القلب: مضغة من الفؤاد معلقة ابلنياط. (1)الليث
 .(2)وقلبت النخلة نزعت قلبها. و)قلب( النخلة بفتح القاف وضمها وكسرها لبها

وجهًا للتفريق بني القلب والفؤاد, فقال: مل يفرق بينهما أهل  (3)وذكر أبو اهلالل العسكري
فئدة توصف ل بعض أصحابنا من أهل احلديث, األاللغة, بل عرفوا كال منهما ابآلخر, وقا

ن الفؤاد: غشاء القلب, إذ رق نفذ القول فيه وخلص إىل ما وراءه. ابللني, ألابلرقة. والقلوب 
 .(4)ناً علق به إذا كان لي وإذا غلظ تعذر وصوله إىل داخله. وإذا صادف القلب شيئاً 

 
 القلب اصطالحاا: تعريف اثنياا: 

  :للقلب تعريفان عند أهل االصطالح
 نظر معنوي.: والثاين, نظر حسي :أحدمها
ون كيوهذا القلب  در,كل املودع يف اجلانب األيسر من الص  حم الصنوبري الش: اللم واْلول

 , بل للميت أيضاً. للبهائم أيضاً 
                                                            

هو: الليث بن املظفر بن نصر بن سيار صاحب اخلليل, كان رجاًل صاحلاً, ويقال: هو من ألف كتاب العني. ينظر: الوايف ابلوفيات  (1)
 .2/158, وبغية الوعاة 2/283, ومعجم األدابء 7/302
معجم ء القزويّن الرازي, ابن فارس, أمحد بن فارس بن زكراي, 264, والفيومي, مرجع سابق, ص258, ص خمتار الصحاحالرازي,  (2)

, العسكري, أبو هالل احلسن بن 5/17م. 1979 -هـ 1399دار الفكر(,  -, حتقيق عبد السالم حممد هارون, )بريوتمقاييس اللغة
ة , حتقيق: الشيخ بيت هللا بيات, ومؤسسة النشر اإلسالمي, )مؤسسمعجم الفروق اللغويةعبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران, 

 .433هـ, ص1412, 1ط«(, قم»النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بـ 
هو: احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد ابن حيىي بن مهران الع س ك ري, أبو هالل: عامل ابألدب, له شعر. نسبته اىل )عسكر  (3)

واحلث على طلب العلم, وكتاب الصناعينت: النظم والنثر, وشرح م كر م( من كور األهواز. من مؤلفاته: التلخيص يف اللغة, ومجهرة األمثال 
 .2/196, واألعالم 4/153هـ, ينظر: الوايف ابلوفيات  395احلماسة واألوائل, وما تلحن فيه اخلاصة, والفروق يف اللغة. تويف بعد 

 .433العسكري, مرجع سابق, ص (4)
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نية روحانية هلا تعل ق ابلقلب اجلسماينوالثاين كتعل ق األعراض ابألجسام   ,: لطيفة راب 
وهذا هو املراد من القلب حيث وقع يف  اإلنسان,واألوصاف ابملوصوفات, وهي حقيقة 

  .(1)القرآن أو الس ن ة
 هو املراد ببحثنا هنا.واملعىن الثاين 

 - : وذكر أهل التفسري أن القلب يف القرآن على ثالثة أوجه
تـَْعَمى اْلُقُلوُب  َوَلِكنْ  : }احلج يف -تعاىل-. ومنه قوله القلب الذي هو حمل النفس : أحدها

 .(2){الصُُّدورِ الَّيِت يف 
يعاا َوقـُُلوُُبُْم َشّتَّ  : }يف احلشر -تعاىل-لرأي. ومنه قوله : اوالثاين  .(3){حَتَْسبـُُهْم َجَِ

 .(4){ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلب  }: ق يف -تعاىل-. ومنه قوله : العقلوالثالث
 .(6)بقوله: القلب القوة املودعة يف اجلزء الصنبوري املسمى ابلقلب أيضاً  (5)وعرفه ابن عالن

 حقيقة استفتاء القلب:
 .ليهفيما اشتبه عفس طلب طمأنينة القلب والنم 

 املبحث الثالث: تعريف الضابط
 أوَلا: تعريف الضابط لغة:

                                                            

,  كشاف اصطالحات الفنون والعلومي نظر: التهانوي, حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمم د صابر الفاروقي احلنفي,  (1)
م, 1996, 1مكتبة لبنان انشرون(, ط -حتقيق: د. علي دحروج, نقل النص الفارسي إىل العربية: د. عبد هللا اخلالدي, )بريوت

2/1334. 
 (.46)سورة احلج, اآلية  (2)
 (.14سورة احلشر, اآلية ) (3)
, 1مؤسسة الرسالة(, ط  -, )بريوتنزهة اْلعني النواظر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي, مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن,  (4)

 .483م, ص  1984 -هـ 1404
 (. 37واآلية من سورة ق, اآلية )

بكري الصديقي الشافعي: مفسر, عامل ابحلديث, من أهل مكة. من مؤلفاته: دليل هو حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم ال (5)
ه.  1057الفاحلني شرح رايض الصاحلني, والفتوحات الرابنية على األذكار النووية, واملواهب الفتحية على الطريقة احملمدية. تويف سنة: 

 .6/293ينظر: األعالم 
, حتقيق: خليل دليل الفاحلني لطرق ريض الصاحلنيبن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي, ابن عالن, حممد علي بن حممد بن عالن  (6)

 .5/34م.  2004 -هـ  1425, 4دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع(, ط -مأمون شيحا, )بريوت
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. بيديه مجيعاً . واألضبط: الذي يعمل صحيح. ضبط الشيء ضبطاً  الضاد والباء والطاء أصل  
وقال الليث: الضبط لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء. وضبط   والضبط لزوم الشيء وحبسه.

 .(1)الشيء حفظه ابحلزم, والرجل ضابط, أي حازم
 

 اثنياا: تعريف الضابط اصطالحاا:
 :اختلفت عبارات العلماء يف التعريف ابلضابط

, حيث ساوى بني (2)كمال الدين ابن اهلمام  :منهموى بني الضابط والقاعدة, افمنهم من س
ة والقاعد"حيث يقول:  (4), ومنهم الفيومي(3)واحلرف قانوناألصل والالضابط و القاعدة و 

 .(5)يف  االصطالح مبعىن الضابط, وهي: األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته"
: وذكروا أبن الضابط (7)أبو البقاء الكفويو  (6)ابن جنيم فرق بينهما بعض العلماء منهمو 

 .(8)من ابب واحد" "جيمع فروعاً 
 : ملالق فيشاء واألصوليني جيد اتساعاً يف اإلطهظ الستعماالت الفقواملالح     

                                                            

دار صادر(, -, وابن منظور, حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري, لسان العرب, )بريوت3/386ابن فارس, مرجع سابق.  (1)
 مادة )ضبط( 7/340, 1ط
 861اببن اهلمام, وتويف ابلقاهرة هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيواسي, مث السكندري, احلنفي, كمال الدين, ويعرف  (2)

 (. 2/194(, والبدر الطالع )7/296من مؤلفاته: فتح القدير, والتحرير يف أصول الفقه. ينظر: شذرات الذهب )هـ, 
دار الكتب   -)شرح التحرير البن اهلمام(, )بريوت التقرير والتحبريينظر: ابن أمري احلاج, مشس الدين حممد بن حممد بن حممد,  (3)

 (.29 -1/28م. )1983 -هـ 1403, 2العلمية(, ط
هـ, من مؤلفاته: املصباح املنري. ينظر: 770هو أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي, أبو العباس, من أهل اللغة, تويف سنة  (4)

 (. 2/132(, ومعجم املؤلفني )1/224األعالم )
 (.2/510الفيومي, مرجع سابق, مادة )قعد( ) (5)
 970ر اببن جنيم املصري, من فقهاء وأصويل احلنفية يف القرن العاشر اهلجري, تويف )هو زين العابدين بن إبراهيم بن حممد املشهو  (6)

(, 1/358ت الذهب )هـ(. ومن مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, واألشباه والنظائر الفقهية على مذهب احلنفية. ينظر: شذرا
 .3/64واألعالم 

هو أيوب بن موسى احلسيّن القرميي الكفوي, أبو البقاء صاحب "الكليات" كان من القضاة احلنفية, عاش وويل القضاء يف "كفه"  (7)
 .2/38هـ. ينظر: اإلعالم للزركلي 1094 برتكيا, تويف سنة

مؤسسة  -حممد املصري )بريوت -, حتقيق عدانن درويش الكليات: أيوب بن موسى احلسيّن القرميي أبو البقاء احلنفي, الكفوي (8)
دار الكتب  -, )بريوتاْلشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان, زين العابدين بن إبراهيم, وابن جنيم, 728الرسالة(, ص 

 .166م. ص1980 -هـ1400العلمية(, 
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 إطالق الضابط مبعىن قاعدة فقهية.  -1
 إطالق الضابط مبعىن معيار أو مقياس.  -2
 إطالق الضابط مبعىن تقسيم فقهي.  -3
شرط من الشروط أو األسباب أو األحكام األساسية املتعلقة إطالق الضابط مبعىن  -4

 .(1)مبوضوع من املوضوعات يف فصل أو ابب
ليت ا ,بابو األسأإطالق الضابط مبعىن شرط من الشروط  -يف هذه الدراسة- واملراد هنا

 .إحكام مسألة "استفتاء القلب" حبدود ومعايرينستطيع من خالهلا 
 

 

 األحكامتعريف  املبحث الرابع:
 أوَلا: تعريف احلكم لغة:

احلكم لغة: املنع, ومنه قيل للقضاء حكم؛ ألنه مينع من غري املقضي به. وحكمت السفيه 
 :(2)وأحكمته إذا أخذت على يديه, ومنه قول جرير

نيفة  أ حك م وا س ف هاءك م  اض ب.. إين  أخاف  عليك م  أن أغ  . أبّن ح 

للدابة, وهي ما أحاط حبنكيها من اللجام, مسيت بذلك ألهنا ومن احلكم مبعىن املنع احل ك م ة 
ومنه اشتقاق احل كمة ابلكسر وهي العدل تذللها لراكبها, ومتنعها من اجلماح والشرود. 

 .(3)والعلم؛ ألهنا متنع صاحبها من أخالق األراذل

                                                            

, القواعد الفقهيةقوب بن عبد الوهاب, , وحنوه: الباحسني, يع2/489,)موسوعة إلكرتونية( معلمة زايد للقواعد الفقهيةينظر:  (1)
 .66-58هـ. ص1418,  1مكتبة الرشد, وشركة الرايض للنشر والتوزيع(, ط -)الرايض

هو جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي بن بدر الكليب الريبوعي, أبو حزرة, من متيم. أشعر أهل عصره, ولد ومات يف اليمامة. وقد  (2)
هـ. ينظر:  110ثة أجزاء, وديوان شعره يف جزأين. وأخباره مع الشعراء وغريهم كثرية جداً. تويف سنة: مجعت نقائضه مع الفرزدق يف ثال

 .2/119األعالم للزركلي 
, حتقيق: د. مهدي املخزومي, د. إبراهيم كتاب العنيالفراهيدي, أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري,  (3)

, حتقيق: مكتب حتقيق القاموس احمليط. والفريوزآابدى, جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب, 3/67ة اهلالل( السامرائي, )دار ومكتب
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 اثنياا: تعريف احلكم اصطالحاا:

قتضاء أو التخيري أو املتعلق أبفعال املكلفني ابال -تعاىل-احلكم عند األصوليني: خطاب هللا 
 .(1)الوضع

, قال (2)"الوضع", دون "التخيري"و "االقتضاءـ"واقتصر بعض األصوليني على قوهلم ب
  ,أو مانعاً  أو شرطاً  : وزاد ابن احلاجب فيه أو الوضع ليدخل جعل الشيء سبباً (3)اإلسنوي

للظهر وجعله الطهارة شرطا لصحة الصالة والنجاسة  كجعل هللا تعاىل زوال الشمس موجباً 
ألان إمنا استفدانه من الشارع وليس فيه  ؛مانعة من صحتها فإن اجلعل املذكور حكم شرعي

واألولون تكلفوا يف إدخال , طلب وال ختيري ألنه ليس من أفعالنا حىت يطلب منا أو خنري فيه
 .(4)اء يف احلدهذه األشي

 ح اإلهلاماملبحث اخلامس: التعريف مبصطل
 أوَلا: تعريف اإلهلام لغة:

  .(5)اإلهلام: هو ما يلقى يف الروع, يقال: أهلمه هللا

                                                                                                                                                                           

 -هـ 1426, 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع(, ط  -الرتاث يف مؤسسة الرسالة, إبشراف: حممد نعيم العرقس وسي, )بريوت
 ( مادة )حكم(.12/140, )مرجع سابق, وابن منظور, 78رجع سابق, ص, م)خمتار الصحاح(. والرازي, 1095م, ص2005

, حتقيق: علي حممد معوض, عادل أمحد رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجبالسبكي, اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين,  (1)
حاشية العطار على . العطار, حسن بن حممد بن حممود, 1/483هـ. 1419 -م 1999, 1عامل الكتب(, ط  -عبد املوجود, )بريوت

كرمي , والطويف, سليمان بن عبد القوي بن ال117 /1دار الكتب العلمية(, د.ط, ت.  -, )بريوتشرح اجلالل احمللي على َجع اجلوامع
 1407, 1مؤسسة الرسالة(, ط -, حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, )بريوتشرح خمتصر الروضةالطويف الصرصري, جنم الدين, 

 .254 /1م. 1987 -هـ
 . 1/10دار الفكر(,  -, )بريوتتيسري التحريرينظر مثاًل: أمري ابدشاه, حممد أمني,  (2)
, أبو حممد, مجال الدين: فقيه أصويل, من علماء العربية. )ت:  هو: عبد الرحيم بن احلسن بن علي (3) هـ(, من  772اإلسنوي الشافعي 

مؤلفاته: هناية السول شرح منهاج األصول, والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول, واجلواهر املضية يف شرح املقدمة الرحبية. األعالم 
3/344. 
, مجال الدين, اإلسنوي, عبد الرحيم بن احلسن بن عل (4) ,  حتقيق: د. التمهيد يف ختريج الفروع على اْلصولي اإلسنوي الشافعي 

 .48هـ. ص 1400, 1مؤسسة الرسالة(, ط -حممد حسن هيتو, )بريوت
 , مادة )هلم(.286, مرجع سابق, ص خمتار الصحاحالرازي,  (5)
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 اثنياا: تعريف اإلهلام اصطالحاا:

اإلهلام ما وقع يف القلب  :"ما يلقى يف الروع بطريق الفيض, وقيل بقوله: (1)عرمفه اجلرجاين
من علم وهو يدعو إىل العمل, من غري استدالل آبية وال نظر يف حجة, وهو ليس حبجة عند 

 .(4)والالمشي (3), وقرر حنوه النسفي(2)العلماء إال عند الصوفيني"

ة, وال حيتاج العمل ابإلهلام الركون إىل آية نم فالصوفية يقدمون اإلهلام على الكتاب والسُّ 
 .(6). وهذا الذي يسمونه "العلم اللدين"(5)حديثو 

بقوله: "إلقاء معىن يف القلب, يطمئن له الصدر, خيصُّ هللا به  (7)وعرمفه زكراي األنصاري
 .(8)بعض أصفيائه, وليس حبجمة من غري معصوم"

                                                            

لسيد الشريف قدم القاهرة وتعلم هبا مث حلق ببالد العجم, وصار هو علي بن حممد بن علي احلسيّن اجلرجاين, عامل الشرق, ويعرف اب (1)
ذكرة إماما يف مجيع العلوم العقلية وغريها متفردًا هبا مصنفًا يف مجيع أنواعها, من مؤلفاته: شرح املفتاح, وشرح املواقف العضدية, وشرح ت

 (.489 -1/884هـ. ينظر البدر الطالع للشوكاين ) 816الطوس, والتعريفات, تويف سنة 
 .51هـ, ص 1405, 1دار الكتاب العريب(, ط -, حتقيق إبراهيم األبياري, )بريوتالتعريفات, اجلرجاين, علي بن حممد بن علي, (2)
هو عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي, أبو الربكات, حافظ الدين: فقيه حنفي, مفسر, من أهل إيذج )من كور أصبهان( ووفاته  (3)

 فيها. نسبته إىل "نسف" ببالد السند, بني جيحون ومسرقند.
هـ.  710نة: رح املنار. تويف سشاألسرار  وكشف من مؤلفاته: مدارك التنزيل يف تفسري القرآن, وكنز الدقائق يف الفقه, واملنار يف أصول الفقه

 .4/67ينظر: األعالم 
دار الوطن  -, )الرايضالتعريفات اَلعتقادية. عن العبد اللطيف, 254(, وبيان كشف األلفاظ, ص 2/586ينظر كشف األسرار ) (4)

 .61للنشر(, د. ط, ت. ص
: رب اإلسالمي. ينظر. دار الغكي, طالفقه حققه د. عبد اجمليد الرت  هو حممود بن زيد الالمشي. من مؤلفاته: كتاب أصول والالمشي:

 .290, واتج الرتاجم, ص2/157اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية 
, 1دار  الراية للنشر والتوزيع(, ط -, إشراف د. انصر العقل, )الرايضمصادر التلقي عند الصوفيةصديقي, هارون بن بشري,  (5)

 .83هـ. ص1417
 .83ظر: املرجع السابق, صين (6)
 هو زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي االنصاري السنيكي املصري الشافعي, أبو حيىي: شيخ االسالم. (7)

ن اً معدماً, من مؤلفاته: فتح الرمحه, نشأ فقري  906قاض مفسر, من حفاظ احلديث. ولد بشرقية مصر, وتعلم يف القاهرة وكف بصره سنة 
 .3/46ظر األعالم ه, ين926  سنةالباري على صحيح البخاري, فتح العالم بشرح اإلعالم أبحاديث األحكام, تويف يف التفسري, وحتفة

 -األنصاري, زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي, أبو حيىي السنيكي, احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة حتقيق د. مازن املبارك )بريوت (8)
 .68هـ. ص1141, 1دار الفكر املعاصر(, ط
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َوَأْوَحى  : }-تعاىل-والوحي إىل غري األنبياء مبعىن اإلهلام, كقوله  :(1)وقال القاضي عياض
 .(2){رَبَُّك ِإََل النَّْحلِ 

وال  ,أي بال اكتساب وفكر ,معىن يف القلب بطريق الفيضأبنه: إلقاء  (3)عرفه التهانويو 
 بل هو وارد غييب ورد من الغيب, وقد يزاد من اخلري ليخرج الوسوسة. ,استفاضة

 :. وميكن أن يقال"منه إلقاء اخلري يف قلب الغري بال استفاضة فكريةـ"وهلذا فس ره البعض ب
 "بطريق الفيض" :ألنه املؤث ر يف كل شيء. فقوهلم -تعاىل-ألن اإللقاء من هللا  ؛استغىن عنه

بل مبباشرة سبب نشأ من الشيطان وهو  ,ألنه ليس إلقاء بطريق الفيض ؛خيرج الوسوسة
 سبباً  ليس -أي اإلهلام-إذ اإلعالم قد يكون بطريق االستعالم. وهو  ,أخص من اإلعالم

 .(4)حيصل به العلم لعامة اخللق ويصلح لإللزام على الغري, لكن حيصل به العلم يف حق  نفسه

إن -يت بيانه أيلى ما علب, واإلهلام هنا يف هذا البحث املراد به ما يكون أثراً الستفتاء الق
 .-شاء هللا تعاىل

 

 

 

                                                            

هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت أبو الفضل. عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته, من مؤلفاته: الشفا  (1)
 .5/99ه. ينظر: األعالم 544بتعريف حقوق املصطفى, واإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. تويف مبراكش مسموماً سنة: 

 -, )تونسمشارق اْلنوار على صحاح اآلاثرصيب, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت, أبو الفضل, اليح (2)
 . 2/282دار الرتاث(, د. ط, ت,  -املكتبة العتيقة, والقاهرة

 (.68واآلية من سورة النحل, آية )
ي التهانوي: ابحث هندي. من مؤلفاته: كشاف هو حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنف (3)

 /6ه. ينظر: األعالم للزركلي  1158ه, وسبق الغاايت يف نسق اآلايت. تويف بعد  1158اصطالحات الفنون(, فرغ من أتليفه سنة 
295. 

, حتقيق: د. الفنون والعلومكشاف اصطالحات التهانوي, حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمم د صابر الفاروقي احلنفي,  (4)
 .257 -1/256م. 1996, 1مكتبة لبنان انشرون(, ط -علي دحروج, )بريوت
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 ل األولـصـفــال

 أدلة اعتبار فتوى القلب
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:  (1)و اب ص ة  بن  م ع ب د  ع ن   -1  , ق ال 
ه  أ تـ ي ت  ر س ول  اَّللم   مث   إ الم س أ ل ت ه  ع ن ه , و إ ذ ا ع ن د  ي ئًا م ن  ال رب    و اإل   , و أ ان  أ ر يد  أ ن  ال  أ د ع  ش 

, فـ ق ال وا: إ ل ي ك  اي  و اب ص ة  ع ن  ر س ول  اَّللم   , إ ل ي ك  اي  و اب ص ة , مج  ع , ف ذ ه ب ت  أ خت  طمى النماس 
: أ ان  و اب ص   : "فـ ق ل ت  ن ه , فـ ق ال  يل  ن ه , ف إ نمه  م ن  أ ح ب   النماس  إ يل م أ ن  أ د نـ و  م  اْدُن َي ة , د ع وين  أ د ن و م 

بـ ت ه , فـ ق ال  اي  و اب ص ة : "َواِبَصُة, اْدُن َي َواِبَصةُ  ب يت  ر ك  ن ه , ح ىتم م سمت  ر ك  نـ و ت  م  ُأْخِِبَُك َما ", ف د 
: ُلِِن َعْنُه َأْو َتْسأَُلِِن ِجْئَت َتْسأَ  , ق ال  رب  ين  : اي  ر س ول  اَّللم , ف أ خ  "ِجْئَت َتْسأَُلِِن َعْن اْلِِبِ  ", فـ ق ل ت 

ثِْ  : "َواإْلِ ر ي, و يـ ق ول  , ف ج ع ل  يـ ن ك ت  هب  ا يف  ص د  ث  : نـ ع م , ف ج م ع  أ ص اب ع ه  الثمال  َي َواِبَصُة ", قـ ل ت 
ْثُ َما َحاَك يف اْستَـْفِت نَـ  ْفَسَك, اْلِِبُّ َما اْطَمَأنَّ ِإلَْيِه اْلَقْلُب, َواْطَمأَنَّْت ِإلَْيِه النـَّْفُس, َواإْلِ

ي ان  اْلَقْلِب َوتـََردََّد يف الصَّْدِر, َوِإْن َأفْـَتاَك النَّاسُ   .(2)"َوَأفْـتَـْوكَ " :", ق ال  س ف 
 ,قِ لُ اخلُْ  نُ سْ حُ  الِِبُّ : ", قال رسول هللا  (3)عن النواس بن مسعان األنصاري  -2

 .(4)"اسُ النَّ  يهِ لَ عَ  عَ لِ طَّ يَ  أنْ  تَ هْ رِ كَ , وَ كَ سِ فْ  نَـ يف  اكَ ا حَ مَ  ثُْ واإلِ 
                                                            

هو وابصة بن معبد بن عتبة بن احلارث بن مالك بن احلارث بن قيس بن كعب بن سعيد بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن  (1)
النيب صلى اَّللم عليه وآله وسلم, وعن ابن مسعود, وأم قيس بنت حمصن, سنة تسع, وروى عن  , وفد على النيب خزمية األسدي  

وغريهم. عن أيب راشد األزرق كنت آيت وابصة وقلما أتيته إال أصبت املصحف موضوعًا بني يديه, مث إن كان ليبكي حىت أرى دموعه قد 
 .1 /35, هتذيب التهذيب 6/461صابة يف متييز الصحابة بلمت الورق. روى عنه ولداه: سامل, وعمر, وزر بن حبيش وغريهم.  ينظر: اإل

(, والبخاري يف 753(,  وابن أيب شيبة يف "مصنفه"رقم )18006ورقم ) -وهذا لفظه-( 18001أخرجه أمحد يف "مسنده" رقم ) (2)
طريقه أبو نعيم يف "احللية" ( ومن 60(, واحلارث بن أيب أسامة رقم )2575(, والدارمي يف "السنن"رقم )432( رقم )1/128"التاريخ" )

(, والبيهقي يف "دالئل 2139(, والطحاوي يف "املشكل" رقم )1587-1586, رقم )163-3/160, وأبو يعلى يف "مسنده" 2/24
 :293-6/292النبوة" 

 . عبد مة بن من طرق عن محاد بن سلمة, عن الزبري أيب عبد السالم, عن أيوب بن عبد هللا بن مكرز, عن وابص 
ي يف "اإلحتاف" البوصري  ما قال: كجهالة الزبري أيب عبد السالم, جهالة أيوب بن عبد هللا بن مكرز, كذا اإلسناد فيه ضعففه
ما  (, وأيضاً 18006م )ملسند" رقيف "ا ( وأنم الزبري مل يسمعه من أيوب بن مكرز, وهو ما وقع التصريح به يف رواية عفان, كما1/243)

 بو عبد السالم, ويقال: أنه مرسل". (: "روى عنه الزبري أ1343 ترمجة أيوب بن عبد هللا يف "اترخيه" رقم )ذكره اإلمام البخاري يف
 لكن هناك شواهد ومتابعات هبا يتقوى إىل مرتبة احل سن. 
سُّيوطي , ورمز ال1/160"إحتاف السادة"  (, واتبعه على التحسني الزبيدي يف27وقد حسمنه النووي, كما يف "األربعني النووية" ح. رقم )

 (. 948إىل ح سنه يف "اجلامع الصغري", وحسمنه األلباين يف "صحيح اجلامع" رقم )
هو النـ و اس بن مسعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد اَّللم بن أيب بكر بن كالب العامري  الكاليب . له وألبيه صحبة, وحديثه عند  (3)

, اإلصابة يف متييز 411 /3مسلم يف "صحيحه", سكن الشام, روى عنه أبو إدريس اخلوالين وأهل الشام. ينظر: الثقات البن حبان 
 . 377 /6الصحابة 

 (.2553أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب: كتاب الرب والصلة واآلداب, ابب تفسري الرب واإلمث, رقم ) (4)
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 ه  عن   ال أسأل   ر  م  أ    عن  ّن  فت  ول هللا, أ   رس  : اي  لت  ق   : قال: (1)عن واثلة بن اْلسقع -3
 .(2)ون"تُ فْ املُ  اكَ تَ فْـ أَ  وإنْ  ,كَ سَ فْ نَـ  فتِ تَ "اسْ  :, قال  ك  د  داً بع  أح  

: اي  ر س ول  اَّللم , م ا حي  لُّ يل  م ما حي  ر م  ع ل يم؟ ف س ك ت  س أ ل  ر ج ل  ر س ول  اَّللم   -4 , فـ ق ال 
, ك لُّ ذ ل ك  ي س ك ت  ر س ول  اَّللم  ر س ول  اَّللم   ث  م رمات  : , فـ ر دم ع ل ي ه  ث ال  , مث م ق ال 

: أ ان  اي  ر س ول  اَّللم , فـ ق ال   "؟أَْيَن السَّاِئلُ " ب ع ه   -فـ ق ال  َما أَْنَكَر قـَْلُبَك ": -و نـ ق ر  أب  ص 
 .(3)"َفَدْعهُ 

 وجه اَلستدَلل من هذه اْلدلة:

 .ابستفتاء القلب للصحايب الكرمي  أمر النيب 

 :, تتعلق ابستفتاء القلبأفادت هذه اْلدلة مسائلكما 

: أن احلق والباطل ال يلتبس أمرمها على املؤمن البصري, بل يعرف احلق ابلنور املسألة اْلوَل
  .(4)وينفر عن الباطل فينكره , الذي يف قلبه

                                                            

ويقال ابن األسقع بن عبد اَّللم بن عبد ايليل بن انشب بن غرية  -هو واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر, من بّن ليث بن عبد مناة (1)
 . بن سعد بن ليث. وصحح ابن أيب خيثمة أنه واثلة بن عبد اَّللم بن األسقع, كان ينسب إىل جد ه, ويقال األسقع لقب, وامسه عبد اَّللم

 .462 /6ومثانني. وهو آخر من مات بدمشق من الص حابة. ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة  تويف سنة مخس
, قال: حدثنا حممد بن أمحد بن حممد املعدل, ثنا حممد بن علي بن خملد, ثنا سليمان بن 9/44أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء  (2)

 .العالء بن ثعلبة, عن أيب املليح بن أسامة, عن واثلة بن األسقع  داود, ثنا عبدالرمحن بن مهدي, ثنا عبيد بن القاسم, ثنا
 (.10/294فيه: عبيد بن القاسم, وهو مرتوك, كما قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" )

  .7/210" املطالب العاليةوفيه العالء بن ثعلبة, جمهول, كما قال أبو حامت, ونقله احلافظ يف "
واهد ش: "لكن للمنت 210 /7" , وقال احلافظ ابن حجر  يف "املطالب العالية475" صجامعهب يف "وضعمف إسناده احلافظ ابن رج

 مفرقة", ويشهد له األحاديث السابقة.
 .5564, وصححه األلباين, يف "صحيح اجلامع الصغري", رقم 1162, رقم 408رواه ابن املبارك يف "الزهد والرقائق", ص (3)
, حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد, )اململكة العربية جامع العلوم واحلكمأمحد, الدمشقي, احلنبلي,  ابن رجب, عبد الرمحن بن (4)

التحفة : األنصاري, إمساعيل بن حممد, وحنوه. 479م, ص1999 -هـ1420,  2دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع(, ط -السعودية
هـ, 1380مطبعة املدين(,  -, )مصر2, طْلحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبليالرابنية يف شرح اْلربعني حديثاا النووية, ومعها شرح ا

 .75ص
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التورع عما هو حالل يف الفتوى حبسب ظاهر احلال, ولكنه قد جيد حزازة  : أنم انيةاملسألة الث
يف قلبه, فكل من وجد حزازة وأقدم مع ما جيده يف قلبه فذلك يضره ألنه مأخوذ يف حق 

 .(1)بفتوى قلبه -تعاىل-هللا  نفسه بينه وبني

 ":ونَ تُ فْ املُ  اكَ تَ فْـ : "وإْن أَ : قوله الثالثةاملسألة 

حاك يف صدر اإلنسان, فهو إمث , وإن  أفتاه غريه أبنمه ليس إبمث, وهو أن  يكون  يعّن: أنم ما 
ا يكون إذا كان صاحب ه  الشيء مستنكرًا عند فاعله دون  غريه, وقد جعله أيضًا إمثاً, وهذا إمنم
ممن شرح صدره ابإلميان, وكان املفيت ي فيت له مبجرمد ظن أو ميل  إىل هوى من غري دليل  

, وإن  مل واجب على املستفيت الرُّجوع إليهفال , فأمما ما كان مع املفيت به دليل  شرعي   , ي   شرع
ينشرح له صدره, وهذا كالرخص الشرعية, مثل الفطر يف السفر, واملرض, وقصر الصمالة يف 

  .(2)السمفر, وحنو ذلك مما ال ينشرح  به صدور كثري  م ن  اجلهال, فهذا ال عربة  به

أنم الفتوى ال تزيل الشُّبهة إذا كان املستفيت  ممن شرح هللا صدره. وكان املفيت  :سألة الرابعةامل
ا أفىت مبجرد ظن  , أو م يل  إىل اهلوى من غري دليل  شرعي     .(3)إمنم

 ": ما أنكر قلبك فدعه: "املسألة اخلامسة: قوله 

 هذا أن وحيتمل الشر عن به وتنفر اخلري إىل به متيل إدراكاً  للقلوب جعل قد _تعاىل- أنه فيه
, اهلداية بشمس نوراً  واململوءة اإلهلية املعارف مبعني املصفاة وهي القلوب ببعض خاص

 إدراكاً, للقلب وأن القلوب جواز اآلاثم أن شك وال القول فيه وأطال هذا إىل جنح والشارح
 .(4)هللا وفقه من والسعيد, يبغضه وملا هللا حيبه ملا

 
                                                            

دار الكتب العلمية(,  -, )لبنان1, حتقيق حممد عبد احلكيم القاضي, طالفتوى يف اإلسالمينظر: القامسي, حممد مجال الد  ين,  (1)
 .124م(, ص1986هـ, 1406

 .480, صمرجع سابقابن رجب,  (2)
 .63األنصاري, مرجع سابق, ص (3)
, حتقيق د. حممد إسحاق حممد الصغري التنوير شرح اجلامعالصنعاين, حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسّن, الكحالين ,  (4)

 .362 /9م, 2011هـ, 1432, 1مكتبة دار السالم(, ط -إبراهيم, )الرايض
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 الفصل الثاني

 يف التعامل مع استفتاء القلب  والطوائفذاهب امل

 ومناقشة أقواهلم
 

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: املذاهب والطوائف يف التعامل مع استفتاء القلب.

 املبحث الثاين: مناقشة أقواهلم.

 
 
 
 
 

  



 82من  27صفحة 

 

 املبحث األول: املذاهب والطوائف يف التعامل مع استفتاء القلب

 َتهيد: 

 املراد ابملذاهب والطوائف هنا:

ذاهب ن املمذهبًا سواًء كان م ,هبذا احلديث ذهب مذهبًا مستدالً صر كل من ححماولة 
, اسالنم  و عوام, أفتنيم  املعتربة, أو طائفة من الطوائف, أو مسلكًا من مسالك بعض ال  

  ., وهو حكم أغليبهذا احلصر من تتبع الباحث واستقرائهواستمداد 

ائفة األوىل: 
َّ
 مسوغاا و , طلقاا القلب حجَّة ماْلمر ابستفتاء وهم من جعلوا الط

 مل تستند إَل الدَّليل الشَّرعي: وأعماَلا  عباداتٍ إلحداث 

ًا للتربير, قنطل  ممنه  ستفتاء القلب حجة مطلقاً, وجعلواأخذت من األمر ابفهذه الطائفة 
ليل ا  رد   ًة يفعليهم. فجعلوا احلديث حجم ر ك  م نوموجهًا لتصويب املواقف أمام ال   , خلاص  الدم

ف ة يفخاصًة مع ضعف التمديُّن, والتمذبذب, وفقدان بعض النماس الث  ق
 
تدالهلم تني, ومع اسامل

 " ال يف معرض الكف   كَ بَ لْ قَـ  تِ فْ استَـ : "ف س اقت قوله , "الرباءة األصلية"اخلاطئ بقاعدة 
ايُّل ع نه, ع  ورسوله هللاا هنى لى مواالنتهاء عن احملرمات واملشتبهات؛ بل للتمحليل والتمح 

يث مسوغاً احلدل ن جعمومنهم . , فسمُّوا هوى قلوهبم دليالً وإن كان يف مقابلة نص   صريح  
ليل الشمرعي الصمري لعبادات  وأعمال  حمدثة مل تستند حساانً ا استهنافجعلوا استحس ,حإىل الدم

 . اتعبدانً عاماً لتشريع بعض التم قلبياً بدون الدليل الشمرعي الصريح إذ

ائفة الثا
َّ
 .استدلت ُبذا احلديث على اعتبار الذوق: نيةالط

نور عرفاين يقوم بقلوهبم, من غري أن ينقلوا ذلك من كتاب أو )حدمه اجلرجاين أبنه: والذوق 
   .(1)(غريه

 استدلت على أنَّ احلديث دليل  على كون اإلهلام حجة شرعية.  :ثالثةالالطائفة 
                                                            

 .144اجلرجاين, مرجع سابق, ص (1)
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 يتجزأ. اَلجتهاد: استدلوا ُبذا احلديث على أن رابعةالالطائفة 

م فيت عال مًا بفن   دون فن , أو فقد ذهب مجهور  العلماء م ن األصوليني إىل جواز أن يكون  ال  
 .(1)ابب  دون ابب

رجمح  ": هو أنم الرمسول اسُ النَّ  اكَ تَ فْـ أَ  نْ إِ وَ  كَ بَ لْ قَـ  تِ فْ تَـ اسْ استدالهلم حبديث: "أما وجه 
 . (2)إفتاء الشخص نفس ه على إفتاء غريه

نظرًا إلطالق األمر  -ويف هذا ترجيح الجتهاده على اجتهاد غريه, ولو كان غريه مطلقاً 
فيدل احلديث من هذا الوجه على  -جمتهداً مطلقاً ابستفتاء النمفس عن قيد  أن  ال يكون مفتيه 

به يف مواجهة اجتهاد الغري, ولو كان  اعتبار االجتهاد املتجزئ ومشروعيته؛ ألنه اعتدم 
 .(3)مطلقاً 

  

                                                            

الرسالة(  -, حتقيق د. حممد بن سليمان األشقر, )بريوتاملستصفى من علم اْلصولحامد حممد بن حممد الطوسي, الغزايل, أبو  (1)
إعالم املوقعني عن , وابن قيم اجلوزية, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين, 354-2/353م, 1997-هـ 1417, 1ط

, والطويف, مرجع 4/166م, 1991-هـ1411, 1دار الكتب العلمية(, ط -, حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم, )بريوترب العاملني
مكتبة نزار مصطفى الباز(,  -, )مكة املكرمةضوابط الفتوى يف الشريعة اإلسالمية(, الدوسكي, حمسن صاحل مال, 3/586سابق )

 .  156-155ص

 .156-155, صمرجع سابقانظر: الدوسكي,  (2)

, العدد 37, )جملة دراسات علوم الشريعة والقانون(, اجمللد جتزؤ اَلجتهادينظر: حسونة, عارف عز الدين, والصيفي, عبد هللا علي,  (3)
 .554م, ص2010, 2
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 مناقشة أقواهلم: املبحث الثاني

ائفة األوىل:مناقشة 
َّ
 األمر باستفتاء  واجعلوهم من  الط

َّ
ة القلب حج

ليل وأعماال   عبادات  إلحداث مسوغا  و, مطلقا  
َّ
 مل تستند إىل الد

رعي
َّ
  :الش

ن ستحساال اً غمسو   و مطلقة  حجةً وهذه الطائفة ذهبت إىل جعل األمر ابالستفتاء 
  .رعييل شدلاستحساانً قلبياً بدون عبادات 

 :هو جئفة يرد على ما ذهبت إليه من و وهذه الطا

حته ن إابم ويف النمفس فيت,: أنم االستفتاء هنا إذا كان مصدره شك  فيما أابحه املاْلول
 ابستفتلء القلب.شيء, ففي هذا يعمل 

فيت, ) :-رمحه هللا- (1)يقول الغزمايل
 
وحيث  قضينا ابستفتاء  القلب  أردان به حيث أابح امل

, فر بم مو سو س  ينفر  عن كل   أما حيث حرممه فيجب االمتناع, مثم ال يـ ع ومل على كل     قلب 
ا االعتبار  شيء , ور بم ش ر ه  م ت س اهل  يطمئن إىل كل   شيء , وال اعتبار هبذين القلبني, وإمنم

تحن به خفااي األمور, وما م وفمق  ال  بقلب العامل   ال   م راقب  لدقائق األحوال, وهو احملكُّ الذي مي 
ه  فليلتمس النُّور من قلب هذه الصفة, أعزم هذا القلب يف  القلوب, فمن  مل يثق بقلب  نفس 

 ِِن لبَ  قلْ أوحى إىل داود عليه السالم: " -تعاىل-وليعرض عليه واقعته, وجاء يف الزبور: إنم هللا 
 هُ كَ َتَ فَ  يءٍ  شَ يف  كَّ شَ  نْ َل مَ إِ  رُ ظُ نْ أَ  نْ كِ لَ , وَ مْ كُ امِ يَ َل صِ , وَ مْ كُ تِ اَل َل صَ إِ  رُ ظُ أنْ   َلَ إين ِ  ائيلَ رَ إسْ 
 .(2)("يِت كَ الئِ مَ  هِ ي بِ هِ ابَ أُ ي, وَ رِ صْ نَ ه بِ ؤيدُ أُ , وَ يهِ لَ إِ  رُ ظُ نْ ي أَ الذِ  اكَ ذَ ي, فَ لِ جْ ْلَ 

                                                            

ساب أهنا ابلتشديد ...". الصواب يف ضبط )الغزمايل( أهنا ابلتشديد. قال الزبيدي: "واملعتمد اآلن عن املتأخرين من أئمة التاريخ واألن (1)
 (.1/18إحتاف السادة املتقني )

 (. 5/855دار الشعب( ) -, )القاهرةإحياء علوم الدِ ينالغزايل, أبو حامد , حممد بن حممد بن حممد الغزايل, أبو الفضل,   (2)

 من اإلسرائيليات. يه, ولعلهم علكواخلرب الذي أورده الغزايل مل يعثر عليه الباحث عند أحد من أصحاب الكتب املسندة ليتسىن احل
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 الئل. لدم : أنم كلم ما ال نصم فيه بعينه قد ن صبت  على حكمه االثَّاين
الشمرعية عليه معىًن, فيكون عبثاً, فلو كان فتوى القلب وحنوه دلياًل مل يكن ل ن صب  الد  اللة 

 .(1)وهو ابطل
فأمر  (2){ فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإََل اَّللَِّ َوالرَُّسولِ  قال: } -تعاىل-: أنم هللا ثَّالثال

 , دون حديث النُّفوس وف تيا القلوب.املتنازعني ابلرجوع إىل هللا والرمسول 
ُتْم ََل تـَْعَلُمونَ }: قال -تعاىل- : أنم هللارَّابعال فأمرهم مبسألة  (3){فَاْسأَُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ

يف ذلك  , ومل أيمرهم أن يستفتواأهل الذكر ليخربوهم ابحلق   فيما اختلفوا فيه من أمر حممد 
 أنفس هم.

َأَفاَل  } -احتجاجًا على م ن  أنكر وحدانيته- قال لنبيه  -تعاىل–أنم هللا  :امساخل
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ   إىل أخرها. (4){يـَْنظُُروَن ِإََل اإْلِ

فأمرهم ابالعتبار بغريه, واالستدالل أبدلته على صحمة ما جاءهم به, ومل أيمرهم أن 
دلة, يستفتوا فيه نفوسهم, ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوهبم, وقد وضع األعالم  واأل

فالواجب يف كل   ما وضع هللا عليه الداللة أن يستدل أبدلته على ما دلمت دون فتوى النُّفوس, 
 . (5)وسكون القلوب من أهل اجلهل أبحكام هللا

 , مثم قال: (6)الشماطيب انقلههذه الوجوه الثالثه 
اختار إعمال تلك األحاديث: إمما ألنمه  مثم  ,معمن تقدم  (7)هذا ما حكاه الطمربي)

 بنيِ    امُ رَ واحلَ  بنيِ    لُ اَل احلَ صحمت عنده, وأصح منها عنده ما تدل عليه معانيها, كحديث: "

                                                            

 .107-3/106, مرجع سابق, اَلعتصامالشاطيب,  (1)
 (.59سورة النساء, اآلية ) (2)
 (.43سورة النحل, اآلية ) (3)
 (.17سورة الغاشية, اآلية ) (4)
 (.2/250(, وينظر/ قواطع األدلة )107-3/106الشاطيب, مرجع سابق, ) (5)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب, الغرانطي, فقيه مالكي, من تالميذه: ابن احلاجب, من مؤلفاته:  (6)

 .1/191هـ. ينظر: فهرس الفهارس  790)املوافقات يف الشريعة( و )االعتصام( , ت 
ه من مؤلفاته: جامع البيان يف تفسري القرآن,  310يف سنة:هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي, أبو جعفر: املؤرخ املفسر االمام, تو  (7)

 .6/69وهتذيب اآلاثر, واتريخ الرسل وامللوك, واختالف الفقهاء. ينظر األعالم 
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إىل آخر احلديث؛ فإنمه صحيح خرجه اإلمامان ولكنمه مل  (1)"...ات  هَ بِ تَ شْ مُ  ور  ا أمُ مَ هُ نَـ يْـ وبَـ 
 .(2)(ي عملها يف كل   شيء  من أبواب الفقه

 

انيةمناقشة 
َّ
ائفة الث

َّ
ر لت بهذا احلديث على اعتباستدالتي ا: الط

 . الذوق
 ويرد عليهم من وجهني:

 :لنيب ابعد  اعتباره يلزم منه هدم اْلحكام وإثبات أنبياءالوجه اْلول: أن 

  :-تعاىل-قول هللا يف تفسري  (3)أبو عبد هللا القرطيبوهذا الوجه أورده 

َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفَتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذابا َأْو قَاَل ُأوِحَي ِإََلَّ َوملَْ يُوَح ِإلَْيِه َشْيء  َوَمْن قَاَل }
َسأُْنِزُل ِمْثَل َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَماَلِئَكُة اَبِسُطو 

ُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َغرْيَ احلَْ  قِ  أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن ِبَا ُكنـْ
 :(4){ُتْم َعْن آَيتِِه َتْسَتْكِِبُونَ وَُكنْـ 

ومن هذا النممط من أعرض عن الفقه والسُّنن وما كان عليه السملف من السمنن فيقول: )
وقع يف خاطري كذا, أو أخربين قليب بكذا, فيحكمون مبا يقع يف قلوهبم ويغلب عليهم من 

األغيار, فتتجلى هلم العلوم خواطرهم, ويزعمون أن ذلك لصفائها من األكدار وخلوها من 
اإلهلية واحلقائق الرابنية, فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام اجلزئيات فيستغنون هبا 

                                                            

(, ومسلم يف "صحيحه": كتاب املساقاة ابب أخذ 52رواه البخاري يف "صحيحه": كتاب اإلميان, ابب فضل من استربأ لدينه, رقم ) (1)
 (.1599الشبهات رقم ) احلالل وترك

 .3/107, حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان, )مكتبة التوحيد(, اَلعتصامالشاطيب, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي, (2)
هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن ف رح األنصاري اخلزرجي األندلسي, أبو عبد هللا, القرطيب, من كبار املفسرين. صاحل متعبد. من أهل  (3)

هـ, من مؤلفاته: اجلامع ألحكام  671قرطبة. رحل إىل الشرق واستقر مبنية ابن خصيب )يف مشايل أسيوط, مبصر( وتويف فيها. تويف سنة: 
 .5/322القرآن, التذكرة أبحوال املوتى وأحوال اآلخرة. ينظر األعالم 

 (.93سورة األنعام, اآلية ) (4)
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عن أحكام الشرائع الكليات, ويقولون: هذه األحكام الشرعية العامة, إمنا حيكم هبا على 
 ك النصوص.األغبياء والعامة, وأما األولياء وأهل اخلصوص, فال حيتاجون لتل

على هذا  , ويستدلون"ونتُ فْ مُ الْ  اكَ تَ فْـ أَ  نْ إِ وَ  كَ لبَ قَ  تِ فْ استَـ "وقد جاء فيما ينقلون: 
عليه وسى عند م كان  , وأنه استغىن مبا جتلى له من تلك العلوم, عماعليه السالم ابخلضر
 من تلك الفهوم.السالم 

وهذا القول زندقة وكفر, يقتل قائله وال يستتاب, وال حيتاج معه إىل سؤال وال جواب, 
 .)(1)فإنه يلزم منه هدم األحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا 

شهي, وهدم ابلتم  جيحخالصة ما يلزم من هذا القول: حتكيم األهواء اخلواطر, وإعمال الرت و 
 ريعة.الشم 

 بذ  للشريعة,قيقة ناحل ألنفسهم ما أمسوه "حقيقة", وهو يف ذلك أنم بعض الصوفية شرعوا
 ف. وهذا هدموالكش وقوقد قالوا: إذا تعارض الذموق والكشف, وظاهر الشمرع قدممنا الذم 

 للدين والشريعة.

ابطنه و ل القدر عمَّر ظاهره قد ُوجِ ه إَل صحايب جلي أنَّ خطاب النَّيب الوجه الثاين: 
تثال, وأنى عن ة ورام اَلمريعالشَّ  ابلسُّنَّة, ومل يقدم هوىا وَل ذوقاا وَل َكْشفاا, بل سأل عن

 التنظري واجلدال.

ديقي  وفيه إمياء إىل بقاء قلب املخاطب ): فقالوقريب من هذا ما حرمره ابن عالن الص  
 . (2)(رته, وعدم تدنسه بشىء من آفات اهلوى املوقعة فيما ال يرضىعلى أصل صفاء فط

                                                            

الرسالة(,  -, حتقيق د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, )بريوتاجلامع ْلحكام القرآنلقرطيب, القرطيب, حممد بن أمحد بن أيب بكر ا  (1)
 .458 /8م. 2006-هـ1427, 1ط
, حتقيق: خليل دليل الفاحلني لطرق ريض الصاحلنيابن عالن, حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي,  (2)

 .5/34م,  2004 -هـ  1425, 4دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع(, ط -مأمون شيحا, )بريوت
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هبذا إشارة إىل متانة فهمه, وقوة ذكائه, وتنوير  لوابصة  ويف جوابه ): -أيضاً -وقال 
أحاله على االدراك القليب, وعلم أنه يدرك ذاك من نفسه؛ إذ ال يدرك ذلك إال  قلبه؛ ألنمه 

دراك فال جياب بذلك؛ ألنه ال يتحصل منه من كان كذلك, وأما الغليظ الطبع الضعيف اإل
على شيء, وإمنا ي فصمل له ما حيتاج إليه من األوامر والنواهي الشرعية, وهذا من مجيل عادته 

 ه خياطبهم على قدر عقوهلم, وقالت عائشة رضي هللا عنها: أمر النميب مع أصحابه؛ ألن 
 .(2)(1أن ينزل الناس منازهلم

ا يؤيت اإلنسان ) قوله: -رمحه هللا- (3)تنبيهات العالمة مجال الدين القامسي ومن وإمنم
, خبالف املؤمن احملسن املتمبع له يف ويدخل الزميف عليه والباطل م ن  نقص متابعته للرسول 

ولقد رأيت رجاًل إذا مسع  , (4)عليها جاللة وهلا انموس أقواله وأفعاله؛ فإنم أقوال الرسول 
وكان ليس ما قاله يردُّه ويقول: "هذا موضوع, أو ضعيف, أو  حديثًا مرواًي عن النميب 

هو كما قال. وكان قلم أن  غريب" من غري أن يسمع يف ذلك بشيء فيكشف عنه فإذا
عليه جاللة, وفيه  خيطيء يف هذا الباب فإذا قيل له من أين لك هذا يقول كالم الرسول 

فحولة ليست لغريه من النماس, وكذلك كالم أصحابه, وكنت أكشف عمما يقول فأجده غالباً  
ذلك كان يقع هذا كثرياً؛ كما قال, وكان من أتبع النماس للسُّنمة, وأقالهم للبدع واألهواء, وك

فإنم الد  ين هو فعل ما أمر هللا به, وترك ما هنى عنه, فم ن  تلبمس يف ابطنه ابإلخالص 
دق, ويف ظاهره ابلشرع الن ت له األشياء, ووضحت على ما هي عليه, عكس حال  والص  

                                                            

ميمون مل يدرك »(, قال أبو داود: 4844احلديث رواه أبو داود يف "سننه" كتاب: األدب, ابب ىف تنزيل الناس منازهلم, رقم ) (1)
 أ. هـ. « عائشة

 قلت: وهو ضعيف هلذا االنقطاع.
 -, )بريوتالفتوحات الرابنية على اْلذكار النواوية د بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي,ابن عالن, حممد علي بن حمم (2)

 .353 /7دار إحياء الرتاث العريب( د. ط. ت, 
 هو مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم القامسي, احلالق. عامل مشارك يف أنواع من العلوم. انقطع للتصنيف والتعليم إىل أن تويف (3)

-2/135هـ. األعالم 1332بدمشق, من مؤلفاته: حماسن التأويل يف تفسري القرآن الكرمي, إصالح املساجد من البدع والعوائد. تويف سنة 
136. 

 أي سر. (4)
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ليس  أهل الضالل والبدع الذين يتكلمون ابلكذب والتحريف, فيدخلون يف د ين هللا ما
 .(1)(منه

 
  :ثالثةالطائفة المناقشة 

َّ
  استفتاء القلب استدلت على أن

ٌ
دليل

 
 
 شرعية.  على كون اإلهلام حجة

قد جعل شهادة قلبه بال حجمة أوىل من الفتوى حبجة, وقالوا:  فرأى القائلون به أنم النميب 
 .(2)فثبت أنم اإلهلام وحي  ابطن

ب دوهنما, قاع يف القلاإلي يٍل, َلاهلداية إَل احلقِ  حبجٍَّة ودلاملراد به هؤَلء أبنه يناقش و 
  وذلك أن:

 أن العقل البشري قاصر, والنفس متقلبة: -1

عنه؛  و عري  أرعي فليس كل رأي أو خاطر يقع يف القلب يكون معترباً, اعتضد بدليل ش
لقلب عن ها, واوازعفالنفس متقلبة والقلب تعرتيه العوارض, وما إن تتخلى النمفس عن ن

 فتواه ,  صدق, فت عترب  رحية تالق عوارضه, وجترد لطلب احلق بقرائنه وعالماته املعتربة شرعاً, فإنم 
 ويصحُّ ظ نُّه.

                                                            

دار الكتب  -القامسي, حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق, قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث, )بريوت (1)
 .167ة(, صالعلمي

دار الكتب  -, حتقيق خليل حمي الدين امليس, )بريوتتقومي اْلدلة يف أصول الفقهالدبوسي, عبيد هللا بن عمر بن عيسى احلنفي,  (2)
قواطع اْلدلة يف , والسمعاين, أبو املظفر, منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى احلنفي مث الشافعي, 393العلمية (, ص

(, 2/828م )1999هـ/1418, 1دار الكتب العلمية(, ط  -, حتقيق: حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي, )بريوتاْلصول
, حتقيق: د. عبد التحبري شرح التحرير يف أصول الفقهواملرداوي, عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي, 

 (.2/784م )2000 -هـ 1421, 1مكتبة الرشد(, ط -د السراح, )الرايضالرمحن اجلربين, د. عوض القرين, د. أمح
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وهذا أمر يستشعره املرء يف نفسه, و"إدراك ذلك بقرائن األحوال سهل على من قويت 
ءى له ما يوافق فطنته, وضعف حرصه, وشهوته, فإن قوى احلرص, وضعفت الفطنة ترا

 .(1)غرضه, فال يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة"

عاًء أقوى الناس قرحيًة, واستناداً وملا كان العلماء املتحققون بصفة العال مية حقيقًة ال اد   
, فنالوا بركًة يف الفهم والسداد  لألدلة الشرعية, وإدراكًا للقرائن, كانوا أكثر الناس توفيقًا للحق  

ُ رَُجالا يف الُقْرآنِ : " (2)الكتاب السُّنمة. وقد قال علي ابتباع ا يـُْعِطيِه اَّللَّ  .(3)"ِإَلَّ فـَْهما

 .عتِبمأنه َل حيصل الثقة ابإلهلام واخلاطر لعدم رجوعه إَل دليل  -2

 :-رمحه هللا- (4)يقول شيخ اإلسالم البلقيّن

استنباط املسائل املشكلة من  "الفتوحات اليت يفتح هبا على العلماء يف االهتداء إىل
األدلة, أعظم نفعًا وأكثر فائدة مما يفتح به على األولياء من االطالع على بعض الغيوب, 
فإنم ذلك ال حيصل به من النفع مثل ما حيصل هبذا, وأيضاً هذا موثوق به  لرجوعه إىل أصل 

 .(5)شرعي, وذلك قد يضطرب"

ل تندة إىل دليون مسن تكمات أو الفتوحات ال بدم وأفاحلاصل من هذا كله أنم هذه اإلهلا
 وحجة, ال حمض اخلاطر.

                                                            

 (.213 /4الغزايل, إحياء علوم الدين ) (1)
 .هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي, أبو احلسن,  (2)

مل يفارقه, وشهد معه و  النيب    حجريفأول الناس إسالمًا يف قول كثري من أهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنني على الصحيح, فريب  
 4/468يز الصحابة هـ. اإلصابة يف متي 40يف ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة  املشاهد إال غزوة تبوك, قتل 

 . 3/77, 1312: ابب ابب ما جاء ال يقتل مسلم بكافر( رقم لدايت عن رسول هللا سنن الرتمذي )كتاب أبواب ا (3)
, أبو حفص, سراج الدين: جمتهد  (4) هو عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين, العسقالين األصل, مث البلقيّن املصري الشافعي 

هـ. 805: تصحيح املنهاج, وحماسن االصطالح. تويف سنة هـ وتويف ابلقاهرة. من مؤلفاته 769حافظ للحديث ويل قضاء الشام سنة 
 .5/46األعالم 

 .2/786, مرجع سابق, التحبري شرح التحرير يف أصول الفقهاملرداوي,  (5)
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ومعلوم أنم كشف ) فقال: -رمحه هللا- (1)وعرب عن هذا املعّن شيخ  اإلسالم ابن تيمية
صلوات هللا -األنبياء أعظم وأمتُّ من  كشف غريهم, وخرب هم أصدق  من خرب غريهم؛ واألنبياء 

مبا تعجز عقول الناس عن معرفته؛ ال مبا يعرف الناس بعقوهلم أنمه  خيربون -وسالمه عليهم
متنع, فيخربون مبحارات العقول ال مبحاالت العقول, وميتنع أن يكون يف إخبار الرسول ما 
يناقض صريح  العقول, وميتنع أن  يتعارض دليالن قطعيان: سواًء كاان عقليني أو مسعيني, أو  

 مسعياً, فكيف مبن  ادمعى كشفاً يناقض صريح  الشرع والعقل؟!.  كان أحدمها عقلياً واآلخر

وهؤالء قد ال يتعمدون الكذب لكن خييل هلم أشياء تكون يف نفوسهم ويظنوهنا يف 
اخلارج, وأشياء يروهنا تكون موجودة يف اخلارج لكن يظنوهنا من كرامات الصاحلني, وتكون 

 . (2)(من تلبيسات الشياطني

ن ذإفيقال هلم:   به,ائلنيهلام حق من هللا, وأنه أوَل ابَلتباع, عند القإذا كان اإل -3
 :ليعمل به فيما ليس فيه معصية أو هوى

م ما أصل ه  افاهتع وإضكثريًا ما جند من تلبيسات أهل البد ف؛ وهذا وجه على سبيل التنزل
 عوا به إىل منكر.حق  فاستعملوه يف ابطل, أو تذرم 

نه إذا أإال ) :(3)-رمحه هللا- من الشيطان, كما قال الدبوسي بل قد يكون ذلك إهلام
, وتسلط عليه الشيطان فصار الوحي منه, قال ةعصى ربه وعمل هبواه, حرم تلك الكرام

 .(4)({ ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان  ِإَلَّ َمِن اتَـّبَـَعكَ  تعاىل: }

                                                            

دين هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي  احلنبلي, أبو العباس, تقي ال (1)
ابن تيمية, شيخ اإلسالم, كان إمامًا من أئمة أهل السنة, مات معتقاًل بقلعة دمشق, فخرجت دمشق يف جنازته. من مؤلفاته: جمموع 

 .144-1/143هـ. ينظر: األعالم 728الفتاوي, والسياسة الشرعية, درء تعارض العقل والنقل, ومنهاج السنة النبوية. تويف سنة: 
, حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, )املدينة جمموع الفتاوىالدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين, ابن تيمية, تقي  (2)

 .245-11/244م. 1995 -هـ1416جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف(,  -املنورة
هو عبد هللا بن عمر بن عيسى, أبو زيد: أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوجود. كان فقيهًا ابحثاً. نسبته إىل دبوسية )بني  (3)

 .4/109ه. األعالم  430سنة. من مؤلفاته: أتسيس النظر, وتقومي األدلة. تويف سنة:  63خبارى ومسرقند( ووفاته يف خبارى, عن 
 .393, مرجع سابق, صتقومي اْلدلة يف أصول الفقه بن عمر بن عيسى احلنفي, الدبوسي, عبيد هللا (4)
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على أن  باستفتاء القلباستدلوا الذين لرابعة: ا الطائفةمناقشة 
 يتجزأ. االجتهاد

 مْن َوْجهني: ناقشيُ 

ا هو اجملتهد الذأحدمها  الذي الجتهاد؛ ألنم اوز له ي جي: أنم الذي جيوز له استفتاء القلب إمنم
وز تجزئ الذي جيون امل؛ وكال جيوز له االجتهاد ليس له استفتاء قلبه يف مواجهة فتوى اجملتهد

ن منع املتجزئ هاد ميالجتاأم ال جيوز له, هو حمل النزاع هنا, واملانع من جتزؤ  له االجتهاد
 ذا احلديث,هبصودًا ئ مقاالجتهاد, مث مينعه من استفتاء قلبه لذلك؛ وحينئذ ال يكون املتجز 

 وال يف مورده, أو متناوله.

ألن  تهد املتجزئ؛ه اجملإلي : أن ما يتوصل إليه اجملتهد املطلق, لعله أرجح ما يتوصلوالثاين
, وابلعلوم ملسائلب وازايدة املطلق على املتجزئ يف العلم مبناطات األحكام يف كل األبوا
ملتجزئ؛ اجتهاد امن  الزائدة على ما حيتاجه يف حمل اجتهاده؛ كل ذلك جيعل اجتهاده أرجح
 هذا الدليل ينقلب هبذافيصري الواجب حينئذ األخذ ابجتهاد املطلق وترك اجتهاد املتجزئ, و 

 فيصري دلياًل للقول مبنع جتزؤ االجتهاد.

 سه ما يتوصلبه ونف قل: أبن ما يتوصل إليه اجملتهد املتجزئ ابجتهاده أرجح عنده ويفويرد
إمنا  -ا يدل احلديثكم-نا ة هإليه اجملتهد املطلق, ولو كان املطلق يزيد يف العلوم عليه, والعرب 

ر لو فرض س األمونف نفسه, ال مبا هو الراجح يف الواقعهي مبا يرتجح للمجتزئ يف قلبه و 
 اجتهاد املطلق كذلك. 

: أبن استفتاء اجملتهد قلبه ونفسه إمنا يكون حيث يتعذر الرتجيح ابملرجحات الظاهرة وجياب
بني فتواه وفتوى غريه, وال كذلك احلال هنا؛ ألن رجحان فتوى املطلق على فتوى اجملتزئ  إمنا 

                                                                                                                                                                           

 (.43واآلية من سورة احلجر, اآلية )
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هو زايدة علم املطلق؛ فال يكون هذا احلديث لذلك واردًا على اجتهاد  هو ملرجح ظاهر
 .(1)اجملتزئ مع اجتهاد املطلق

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 .555 -554حسونة, عارف عز الدين, والصيفي, عبد هللا علي, مرجع سابق, ص (1)
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 الثالثالفصل 

 ضوابط إعمال فتوى القلب واالستدالل بها
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آخر,  ب  إىلن قلمملا كانت األفهام تتفاوت, والعقول تتمايز, وفتوى القلوب ختتلف 
 ض ب ط ه, واستخراج معيار لفهمه.دعت احلاجة إىل 

ض عوى التمناقإىل د رُّ فربم راء  ما ال يراه غريه, ومستحسن  ملا يستقبحه آخر, وهذا جي
 ما ارتضاه, اس علىلنم اواالختالف يف األحكام, خاصمة إذا ما نشر اجملتهد ما رآه, وحثم 

 ال بدم من ذا كانلى, اع اهلو فإنم مثل هذا يوقع احلرج على املكلفني, ويكون مدعاًة التب
 ضبط ذلك.

 ضوابط اعتبار فتوى القلب:

 يكون عند املستفتي من أصول العلم والفهم, -1
ْ
ما  أن

ز به: 
ِّ
 يستطيع أن ميي

القلب )واالعتبار, كما أنم  احملكُّ العلم هو امليزان واملعيار هو العلم ال اهلوى, و  ألنم  ,ذلك
م ن  كان عنده علم . فإنمه ي كشف له عن الصواب, وال يتسرتم الذي يستفتيه صاحبه فيفتيه هو 

 .(1)(دونه من الشمك جبلباب

فإنه معلوم )وإذا مل يكن لدى املستفيت لنفسه علم وفهم ومتييز فهو إعمال هلوى النفس, 
ال يقصد ذلك قطعاً, وقد هنى هللا ورسوله أن يتخذ اإلنسان النفس أو العقل  أن النيب 

 .(2)(ن دون هللامشرعني م

ال نقول على كل قلب, فر بم قلب  م و سو س  ينفي كل شيء, ورب متساهل  يطري )وأيضاً 
إىل كل شيء, فال اعتبار هبذين القلبني, وإمنا االعتبار بقلب العامل املوفق لدقائق األحوال, 

تحن به حقائق األمور, وما أعزم هذا القلب  .(3)(فهو احملكُّ الذي مي 

                                                            

, حتقيق أيب مصعب حممد صبحي بن ام الشوكاينالفتح الرابين من فتاوى اإلمالشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمّن,  (1)
 .2319 /5مكتبة اجليل اجلديد(,  -حسن حالق, )صنعاء

 .136م(, ص1998-هـ1418دار النفائس(, ) -, )الرايضالعمل ابَلحتياط يف الفقه اإلسالميشاكر, منيب بن حممود,  (2)
 .5/855الغزايل, إحياء علوم الدين, مرجع سابق  (3)
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  رام.أن يكون عند املستفيِت من الورع عن الوقوع يف الشبهات واحل -2

فإذا مل يكن العبد ورعًا عن اقرتاف احلرام أو القرب منه فسيكون متعلاًل أبدىن خاطر,  
 متذرعاً أبدىن شبهة جيدها يف قلبه.

ا يصحُّ لكنم هذا إمنم )إىل هذا, فقال:  -رمحه هللا تعاىل- (1)وقد أشار أبو العباس القرطيب 
ممن نومر هللا قلبه ابلعلم, وزيمن جوارحه ابلورع, حبيث جيد للشبهة أثراً يف قلبه. كما حيكى عن  

", وغريمها من كتب صفة الصَّفوة" و"احلليةكثري من سلف هذه األممة, كما نقل عنهم يف "
 . (2)(ذلك الشمأن

ندي  املؤمن ينظر بنور هللا إذا كان قوي فإن قلب ): -رمحه هللا- (3)وعلمل ذلك الس  
 .(4)(اإلميان, وهو املأمور به هبذا البيان

ندي     حممول على القول بعموم  -تعاىل رمحهما هللا-وكالم أيب العباس القرطيب والس  
 .احلديث, وإال فهناك من ذهب إىل القول بكونه واقعة حال ختص وابصة 

فإذا وجد القابض يف نفسه شيئًا مما أيخذه )رمحه هللا: -ايل وما يـ نـ بمه عليه هنا ما ذكره الغز  
فليتق هللا فيه, وال يرتخمص تعلاًل ابلفتوى من علماء الظاهر؛ فإن لفتواهم قيوداً ومطلقات من 
يم ذوي الد  ين,  الضرورات, وفيها ختمينات واقتحام شبهات, والتموق  ي من الشبهات من ش 

 . (5)(خرةوعادات السالكني لطريق اآل

                                                            

عمر بن إبراهيم, أبو العباس األنصاري القرطيب: فقيه مالكي, من رجال احلديث, يعرف اببن املزين. كان مدرساً  هو أمحد بن (1)
 .1/186هـ. األعالم 656ابإلسكندرية وتويف هبا. ومولده بقرطبة. من مؤلفاته: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تويف سنة 

دار الكلم  -, حتقيق مجاعة, )دمشق وبريوتاملفهم ملا أشكل من تلخيص مسلمبن إبراهيم,  القرطيب, أبو العباس, أمحد بن عمر (2)
 .4/492دار ابن كثري,  -الطيب

هو حممد بن عبد اهلادي التتوي, أبو احلسن, نور الدين السندي: فقيه حنفي عامل ابحلديث والتفسري والعربية. أصله من السند ومولده  (3)
إىل أن تويف. له حاشية على سنن ابن ماجه, وحاشية على سنن أيب داود, وحاشية على صحيح البخاري, وحاشية فيها, وتوطن ابملدينة 

على مسند اإلمام أمحد, وحاشية على صحيح مسلم, وحاشية على سنن النسائي, وحاشية على البيضاوي. وغري ذلك, تويف سنة 
 .6/253هـ. األعالم 1138

 .29/529املسند نقله األرانؤوط يف حتقيق  (4)
 .3/408, مرجع سابق إحياء علوم الدِ ينالغزايل,  (5)
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ل على ما إذا أابح له املفيت حب   حيتمل الصحةفكالمه   ل   ما جيد السائل فيه حزازة إذا مح 
ألنم الفتوى غري التمقوى, كما -ه يف ابب الورع والتقوى وشكًا من كونه شبهة, فيصح إعمال  

  .(1)-رمحه هللا-قال ابن عالن 

إبيراده هنا, وإال فإن كالم الغزايل قد يكون م لبساً؛ فإنم على  ه الباحثما قصد ذاوه 
لظنون لتخمينات وااي نحم ت  أن و من البي  نات والدالئل,  وابظاهر ما جيد الفقيه واملفيت أن يعمال

 .ما وجد إىل ذلك من سبيل جانباً 

قد صرمح هو به يف موضع آخر من  -رمحه هللا-وما احت مل من تصحيح  لفهم كالمه  
ا هو حيث أابح املفيت, )حيث يقول:  ,(اإلحياء)  أمما حيث حرمم فيجبواستفتاء القلب إمنم

  .(2)(االمتناع

فهم من كالمه, وهي تقسيم العلماء إىل ي  قد  صويف ابطّن مسلكحيذر هنا أيضًا من  
قوت ـ"بملسمى اتابه ظاهر وابطن, فإنم أاب طالب املكي ملا ذكر هذا احلديث يف كعلماء 
 " عرمض بذلك, فقال: القلوب

فأما اجلاهل والعامي الغافل فله أن يقلد العلماء, ولعامل عموم أيضاً أن يقلد عامل خصوص,  
قلوب؛ ألن النميب وللعامل ابلعلم الظاهر أن يقلد من فوقه من جعل على علم ابطن من أهل ال

  رد  من علم األلسنة والفتيا إىل علم القلوب, ومل يردم أهل القلوب يف علمهم الذين خيتصون
به إىل املفتني؛ ألهنم أيخذون من املفتني فتياهم, مث جيدون يف قلوهبم حيكًا وحزازة, فيلزمهم 

 ازُ زَّ حَ  اإلثُْ " مع قوله: "ونتُ فْ املُ  اكَ تَ فْـ أَ  نْ وإِ " بعد قوله: "كَ بَ لْ ِت قَـ فْ استَـ فتيا القلب لقوله: "
 .(3)"كوْ تَـ فْـ أَ وَ  كَ وْ فتَـ أَ  نْ إِ , وَ هُ عْ دَ فَ  كَ رِ دْ  صَ يف  اكَ ما حَ " إىل قوله: "وبلُ القُ 

                                                            

 .7/352, مرجع سابق الفتوحات الرابنيةابن عالن,  (1)
 .5/855, مرجع سابق, إحياء علوم الدِ ينالغزايل,  (2)
, طريق املريد إَل مقام التوحيدقوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف ينظر: أبو طالب املكي, حممد بن علي بن عطية احلارثي,  (3)

 .274 /1م.  2005-هـ  1426, 2دار الكتب العلمية(, ط -حتقيق: د. عاصم إبراهيم الكيايل, )بريوت
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خرج العلماء والزهاد والعباد من )من قوله:  (1)وحنوه أيضًا ما حكي عن سهل التسرتي 
الدنيا وقلوهبم مقفلة ومل تفتح إال قلوب الصديقني والشهداء ولوال أن إدراك قلب من له قلب 

, فكم من "كَ بَ لْ ِت قَـ فْ استَـ ": ابلنور الباطّن حاكم على علم الظاهر ملا قال املصطفى 
وختلو عنها زبر التفاسري  ,فكرمعان دقيقة من أسرار القرآن ختطر على قلب املتجرد للذكر وال

 .(2)(وال يطلع عليها أفاضل املفسرين وال حمققو الفقهاء

 االعتبار بكراهية وإنكار أهل الصالح ال غريهم: -2
َّ
 أن

لصمالح, ه هنا: أهل ابملراد " والنَّاسُ ا هِ يْ لَ عَ  عَ لِ طَّ يَ  َت أنْ هْ رِ كَ وَ قال: " ذلك أنم النميب 
ل ع النماس اس من ي ط  ن النم مرياً فإانم يف الواقع نرى كثوليس من تعودوا رؤية املعاصي بال إنكار. 

ريه إذا رآه غ ينكر على س من اللنماومن ا , إمما استهتاراً, وإمما فجوراً.-عياذاً ابهلل-على مآمثه 
م ين صحمت هلن, الذإلميافكان االعتبار بكراهية وإنكار أهل ايقرتف املعصية أو جياهر هبا. 

 الفطرة, واستقام فهمهم للشريعة.

واملراد ابلنماس )إىل هذا بقوله:  -رمحه هللا تعاىل- (3)ابن دقيق الِعيدوقد أشار العالمة 
 . (4)(أماثلهم ووجوههم ال غوغاؤهم, فهذا هو اإلمث فيرتكه -وهللا أعلم-

 الا منْ جُ ي رَ حِ تَ سْ ا تَ كمَ   -عز وجل- هللاِ  نْ ي مِ حِ تَ سْ تَ  نْ أَ  يكَ وصِ أُ يث "وروي يف احلد
 .(5)"كَ مِ وْ ي قَـ احلِِ صَ 

   
                                                            

هو سهل بن عبد هللا بن يونس التسرتي, أبو حممد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم واملتكلمني يف علوم اإلخالص والرايضيات وعيوب  (1)
 .3/143هـ. ينظر األعالم 283ته: كتاب يف تفسري القرآن, كتاب رقائق احملبني وغري ذلك, تويف سنة: األفعال. من مؤلفا

 -, )مصرفيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي, عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي القاهري,  (2)
 .1/495هـ. 1356, 1املكتبة التجارية الكربى(, ط

هو حممد بن علي بن وهب بن مطيع, أبو الفتح, تقي  الدين القشريي, املعروف كأبيه وجده اببن دقيق العيد: قاض, من أكابر  (3)
العلماء ابألصول, جمتهد. أصل أبيه من منفلوط )مبصر( انتقل إىل قوص, وتعلم بدمشق واإلسكندرية مث ابلقاهرة. وويل قضاء الداير 

 .283-6/282نة: , من مؤلفاته: إحكام األحكام, وشرح األربعني النووية. ينظر: األعالم املصرية, تويف ابلقاهرة س
 .73مكة املكرمة. ص -, ط. املكتبة الفيصلية, شرح اْلربعني حديثاا النوويةحممد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد, (4)
 (.2/376(, )8/114, بسند جيد. انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ األلباين, رمحه هللا )46أمحد يف "الزهد" ص   (5)
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 إعمال األبواب واملسائل التي بنيت علىاملبحث األول: 
 .فتوى القلب الفقيه

 

 واب متعددةئل وأبن مساإعمال  فتوى القلب اجلانب  الفقهيم واألصويلم, وأسفر عأثرى 
 :, وبيان ه كالتايلها الفقيهحيتاج  

باب التعارض والرتجيح بني فتوى القلب يف إعمال أثر أوال : 
 األدلة:

لناحية ك من اذل ح, يظهريف ابب التعارض والرتجي كان إلعمال فتوى القلب أثر كبري
 الفقهية. فروعتفاريع اليف  أيضاً  , كما يظهريةصولاأل

ام عبارة عن إهل لب هناالق , فإنم فتوىاألدلة ودالالهتالدى اجملتهد بني  فإذا ظهر تعارض  
اطر  يدرك  خأو  ,لكة  مأو  ,ينقدح يف قلبه, فيكون ما يفتح به هللا على بعض عباده من علم  

 به وجه احلق يف األدلة اليت يظهر فيها التعارض.

ا مَ  الِِبُّ ه يعمل حبديث: "إىل أنم  -رمحه هللا تعاىل- (1)وقد أشار أبو عمر ابن عبد الرب
إفراط التشابه, والتشاكل, وقيام )  عنها بقوله:عربم  " يف حالة...سُ فْ النـَّ  هِ يْ لَ إِ  تْ نَّ أَ مَ اطْ 

  .(2)(قول ِبا يعضده اْلدلة على كل ِ 

وذلك يف الواقعة اليت ), بقوله: -تعاىل رمحه هللا- (1)وقريب منه ما ذكره الشموكاين
 .(2)(تتعارض فيها األدلة

                                                            

هو يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي, أبو عمر: من كبار حفاظ احلديث, مؤرخ, أديب, حباثة. يقال  (1)
حالت طويلة يف غريب األندلس وشرقيها. وويل قضاء لشبونة وشنرتين. وتويف بشاطبة. من مؤلفاته له حافظ املغرب. ولد بقرطبة. ورحل ر 

هـ. 463الدرر يف اختصار املغازي والسري, وجامع بيان العلم وفضله, واالستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصار, وغريها. تويف سنة: 
 .8/240ينظر األعالم 

م, 1994 -هـ1414, 1دار ابن اجلوزي( ط -قيق: أيب األشبال الزهريي, )اململكة العربية السعودية, حتوفضله جامع بيان العلم (2)
2/903. 
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اإلهلام يف القلب اترة يكون من جنس القول, والعلم, والظمن  , واالعتقاد, واترة )ذلك أنم و 
هذا القول أرجح,  والطلب, فقد يقع يف قلبه أنم يكون من جنس العمل, واحلب, واإلرادة, 

 يب وأظهر, وأصوب, وقد مييل قلبه إىل أحد األمرين دون اآلخر, ويف الصحيحني عن النم 
. (4)"(3)رُ مَ عُ فَـ  د  حَ  أَ يِت مَّ  أُ يف  نْ ن يكُ إِ فَ  ونَ ثُ دَّ مُ  مْ كُ لَ بْـ قَـ  مِ مَ  اْلُ يف  انَ كَ   دْ قَ : "أنه قال

اْلِِبُّ َما اْطَمَأنَّ يف حديث وابصة: " واحمل دمث امللهم املخاطب, ويف مثل هذا قول النميب 
ْثُ َما َحاَك يف اْلَقْلِب َوتـََردََّد يف الصَّْدِر, َوِإْن  ِإلَْيِه اْلَقْلُب, َواْطَمأَنَّْت ِإلَْيِه النـَّْفُس, َواإْلِ

 الِِبُّ : "قال ويف صحيح مسلم عن النواس عن النميب  . وهو يف السنن ",َأفْـَتاَك النَّاسُ 
, وقال ابن (5)"اسُ النَّ  هِ يْ علَ  عَ لِ طَّ يَ  نْ أَ  تَ هْ رِ كَ , وَ كَ سِ فْ  نَـ يف  اكَ ا حَ مَ  ثُْ اإلِ , وَ قِ لُ اخلُ  نُ سْ حُ 

. وأيضًا فإذا كانت األمور الكونية قد تنكشف للعبد "اإلمث حزاز القلوب":  (6)مسعود 
املؤمن يقينًا أو ظناً, فاألمور الدينية كذلك بطريق األوىل؛ فإنه إىل كشفها أحوج, لكنم هذا 
, وقد يكون بدليل ينقدح يف قلب املؤمن, وال ميكنه  يف الغالب ال بد أن يكون كشفًا بدليل 

كأيب -ىن "االستحسان". وقد قال من طعن يف ذلك التعبري عنه, وهذا أحد ما فسر به مع
: ما ال يعرب عنه فهو هوس وليس كذلك؛ فإنه ليس كل أحد ميكنه إابنة -حامد وأيب حممد

                                                                                                                                                                           

هو حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن. ولد هبجرة شوكان )من بالد خوالن, ابليمن(  (1)
اكما هبا. من مؤلفاته: نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار, والفوائد اجملموعة يف ومات ح 1229ونشأ بصنعاء. وويل قضاءها سنة 

 .6/298هـ. ينظر: األعالم   1250األحاديث املوضوعة, وفتح القدير. تويف سنة: 
دار  -, حتقيق أيب حفص سامي العريب, )الرايضإرشاد الفحول إَل حتقيق احلق من علم اْلصولالشوكاين, حممد بن علي,  (2)

 .2/1019م, 2000هـ, 1421, 1الفضيلة(, ط
هو عمر بن اخلط اب بن نفيل بن عبد العز ى بن رايح, ابن عبد اَّللم بن قرط بن رزاح, مبهملة ومعجمة وآخره مهملة, ابن عدي  بن   (3)

. ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة, وكان كعب بن لؤي  بن غالب القرشي العدوي. أبو حفص أمري املؤمنني, واثين اخللفاء الراشدين 
تويف إليه السفارة يف اجلاهلية, وكان عند املبعث شديداً على املسلمني, مث أسلم, فكان إسالمه فتحًا على املسلمني, وفرجًا هلم من الضيق. 

 . 45-5/44, األعالم 4/484هـ. ينظر: اإلصابة  23سنة: 
 (.2398رقم )(, ومسلم, 3469رواه البخاري, رقم )  (4)
 سبق خترجيه. (5)
هو عبد اَّللم بن مسعود بن غافل بن حبيب بن بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن تيم بن سعد بن هذيل  (6)

ه. وهو أو ل من , وكان صاحب نعلي. أسلم قدميًا وهاجر اهلجرتني, وشهد بدرا واملشاهد بعدها, والزم النيب  اهلذيل, أبو عبد الرمحن 
ه عمر إىل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم, وبعث عم اراً أمرياً, وقال: إهنما من النجباء من أص حاب جهر ابلقرآن مبكة, شهد فتوح الشام, وسري 

ة يف متييز الصحابة هـ. ينظر اإلصاب 32فاقتدوا هبما. مث أم ره عثمان على الكوفة, مث عزله, فأمره ابلرجوع إىل املدينة, تويف سنة:  حممد 
 .4/137, األعالم للزركلي 4/201
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املعاين القائمة بقلبه, وكثري من الناس يبينها بيااًن انقصاً, وكثري من أهل الكشف يلقى يف 
ر أو فاسق من غري دليل ظاهر, وابلعكس قلبه أنم هذا الطعام حرام, أو أن هذا الرجل كاف

قد يلقى يف قلبه حمبة شخص, وأنه ويل  هلل, أو أن هذا املال حالل. وليس املقصود هنا بيان 
أن هذا وحده دليل على األحكام الشرعية؛ لكن إن مثل هذا يكون ترجيحًا لطالب احلق 

من التسوية بني األمرين إذا تكافأت عنده األدلة السمعية الظاهرة. فالرتجيح هبا خري 
 . (1)املتناقضني قطعاً فإن التسوية بينهما ابطلة قطعا"

 

: أثر   : واإلفتاء إعمال فتوى القلب يف باب الفتوىثانيا 
ت فيت  فيم  إذا شكم ال  : اببويتمثل ذلك يف   أفتاه: ن  م س 

 :وجهنيوتفصيل هذا من 

م وطبائعه اسالنَّ  حوالعارف أب غريُ أن يقع يف قلب املستفيت أنَّ املفيت : الوجه اْلول
 وواقعهم, وحال النازلة.

ي  ف ي كإنمه , فلشرعياكم احل تنزيل وحتقيق مناطفإنم إملام املفيت حبال السمائل تفيد يف 
 وينزل احلكم الشمرعي عليها. -بعد تصورها تصوراً دقيقاً -الواقعة 

أو ع ني   لذلك, أو قصده النماس أن يكون فطناً, عارفًا أبحوال الناس,  فيلزم من أ عدم 
 .(2)وعوائدهم, وطبائعهم يف اجلملة, وأن يكون ملمماً بواقعهم, وما طرأ عليه

                                                            

 (.477-10/476جمموع الفتاوى ) (1)
وهذا الكالم متفق عليه يف اجلملة, لكن يثار عليه أن بعض الناس يتسارع يف قذف العلماء واملفتني بعدم معرفتهم ابلواقع. فنرى من  (2)

م يعيشون يف "أبراجهم العاجية!" وأهنم "جالسون يف مساجدهم فقط!" أو أهنم " فقهاء يتربم من فتاوى الكبار من أهل العلم, ويرى ويرد  د أهنم
ونفاس!", ويكون مرب  رًا له يف اخلروج عن قوهلم, واالستفادة من علمهم, األمر الذي هو يف احلقيقة قد يكون نبذًا للدليل الشمرعي,  حيض

كني به, فاحتاج هذا املقام إىل ضبط ما يلزم املفيت ليكون عارفًا ابلواقع الذي هو احملل الذي يتنزل عليه , احلكم واملستدل  ني به, واملتمس  
 فيقال: العامل واجملتهد حيتاج إىل نوعني من االطالع:

 اَلطالع اإلَجاَل على واقع النَّاس وأحواهلم: -1
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ا أفّتشك   لمستفيِت : أن يقع لالوجه الثاين  :ليلِبقتضى الد وى َلهلاب أنَّ املفيت إَّنَّ

أو  .(1)(مني  من غري دليل  شرعي   مبجرد حدس  وخت)أفىت  فيتفقد جتتمع القرائن على أنم امل
  .أو أنمه التمس رضا املستفيت   (2)أنمه تساهل يف الرتخُّص

 اسُ النَّ  اكَ تَ فْـ أَ  نْ إِ وَ وقع يف بعض ألفاظ احلديث: "هذا املعىن ما بعض يفيد وقد 
-لكنها تصحيف, واحملفوظ  .(1)", ابلقاف والنون, أي أرضوك, أوردها الزخمشريكَ وْ نَـ قْـ أَ وَ 

 . (3), وهي لتأكيد املعىن(2)(ابلياء والفاء من الف تيا)أهنا  -كما ذكر أبو موسى املديّن

                                                                                                                                                                           

ارهتم ومكاسبهم عماهلم وجتأعرتي وهو اط  الع عام جممل لواقع الناس وأخبارهم حبيث يعرف أحوال الناس, وأخالقهم, وأهم ما ي
 وشؤوهنم, وما طرأ عليه.

هللا, وهي:  اإلمام أمحد رمحه يت عدمهايت الن عقيل احلنبلي عند شرح اخلصال اخلمس اليت ينبغي أن تتوفر يف املفوقد ذكر أبو الوفاء اب
ور, ية, مل يكن عليه نن تكن له إذا مل حىت تكون فيه مخس خصال:  أن تكون له نية, فإنه -يعّن للفتيا–"ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه 

اية, وإال ه. والرابعة: الكفعلى معرفتيه, و فة: أن يكون له وقار وسكينة. والثالثة: أن يكون قواًي على ما هو وال على كالمه نور. والثاني
 . 461-5/460مضغه النماس. واخلامسة: معرفة النماس". ينظر: الواضح يف أصول الفقه, 

 .464-5/463واضح وضعها. الري مالفتيا يف غ يقول أبو الوفاء: فمىت مل يكن الفقيه مالحظاً ألحوال الناس, عارفاً هلم, وضع

 إطالع خاص وهو ابلقدر الذي يتحقق به املناط.  -2

, أو تصور النازلة, أو املسألة احلادثة, وما يتعلق هبا من مكوانت,  ا صحم ت, وهذا التصور إذات, وماالمالبسو وهو ما يتعلق بتوصيف 
, كان عاماًل كبرياً  ؛ فإن اوانبىن على أساس علمي   صادق   رع عن تصوره.فلى الشيء حلكم عيف جناح االجتهاد وموافقته احلقم

 وهذا اَلطِ الع جيب أْن "جيمع بني:

 فهم واقع النازلة وإدراكها, كما هي عند أهلها. -1
 .(1/40ازل النو  فهم الواقع احمليط هبا, أي بيئة الواقعة" )مستفاد من اجليزاين, حممد بن حسني, فقه -2

يصعب على الفقيه مبكان, و  لتعقيدفيه الفقيه أبهل اخلربة والتخصص من الثقات, فإن النوازل واملستجدات من اوهنا قد يستعني 
أن يكون  يه وفتيا. إالف وصار له درس ريسه,اجلمع بني العلم هبا وتصورها والتفرغ للعلم الشرعي وحتقيق مسائله, خاصة من ع ّن ابلعلم وتد

  .-رمحهم هللا تعاىل-هذا الزمان وقد حصل بعض ه لبعض السلف ذلك لبعض الناس, وهو اندر يف 

مؤسسة التاريخ العريب(, ط  -, )بريوتإحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدِ ينينظر: الزبيدي, حممد بن حممد احلسيّن,  (1)
 .1/160م, 1994هـ, 1414

ويكون احلامل له على ذلك األغراض الفاسدة على تتبع احليل احملظورة أو املكروهة , أو التمسك ابلشبهة الباطلة طلباً للرتخيص على  (2)
أدب املفيت من يروم نفعه, أو التغليظ على من يروم ضره... ينظر: ابن الصالح, عثمان بن عبد الرمحن, أبو عمرو, تقي الدين, 

 .111م, ص 2002 -هـ1423, 2مكتبة العلوم واحلكم(, ط -د. موفق عبد هللا عبد القادر, )املدينة املنورة, حتقيق: واملستفيت
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والذي رأيته أان يف ]الفائق[ يف ابب احلاء والكاف:  :(4)قال أبو السعادات ابن األثري
جاء عن أيب زيد: ]يقال:  ابلفاء وف سمره أبرضوك. وجع ل الف تيا إرضاًء من املفيت  على أنه قد

 . (5) وي قن  يه إذا أكثر مال ه[( أنم الق نا: الرضا وأقناه إذا أرضاهق ناه هللا  

والواقع يشهد أبنم بعض املفتني قد ي فيت هبواه لضعف الداينة؛ فتنة ابلدنيا, ورغبة فيما 
من وقوع ضبط قوله  رمحه هللااملناوي عبد الرؤوف عند الناس, وقد يؤيد هذا املعىن ما ذكره 

" ابلفتح, مبعىن االختبار والضالل يف بعض وإن أفتاك الـَمْفتونصلى هللا عليه وسلم: "
من رأيناه شرح احلديث يبّن كالمه على  كلُّ   ,: "لكن-أي املناوي-احلواشي. قال 

 . (6)الضم"

ملا يف ذلك  ؛ومثل هذا املفيت جيب احلجر عليه ومنعه من الفتيا من ابب السياسة الشرعية
 .(7)من فتح الذرائع إىل ارتكاب العامة العظائم, واعتمال ما مل يقل به أحد من أهل العلم

كر ممن شرح هللا حملُّ ذلك أن يكون املستن  ) ألة وقوع الشك يف فتيا املفيت فـأما مس
, وإن مل صدره, وأفتاه غريه مبجرد ظن   أو ميل  إىل هوى دون دليل  شرعي   وإال لزمه اتباعه

امتناع قوم أمرهم ابلفطر يف السفر. إذ ما ورد به النمصُّ  ينشرح له صدره , ومن مث م كره 
, ليس للمؤمن فيه إال طاعة هللا ورسوله, فليقبله ابنشراح صدره, وأما ما ال نصم فيه منه 

                                                                                                                                                                           

حممد أبو -, حتقيق: علي حممد البجاوي الفائق يف غريب احلديث واْلثرالزخمشري, حممود بن عمرو بن أمحد, الزخمشري جار هللا,  (1)
 .1/302دار املعرفة(,  -الفضل إبراهيم, )لبنان

دار  -, حتقيق: د. علي حسني البواب, )األردنالتطريف يف التصحيفينظر: السيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين,  (2)
 .47هـ, ص1409, 1الفائز(, ط

 .4591ينظر: "دليل الفاحلني" البن عالن رقم احلديث  (3)
 الشيباين  اجلزري, أبو السعادات, جمد الدين: احملدث اللغوي األصويل. ولد هو املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن ع ب د الك ر مي (4)

ونشأ يف جزيرة ابن عمر. وانتقل إىل املوصل, فاتصل بصاحبها, فكان من أخصائه. وأصيب ابلنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. والزمه 
زمن مرضه, إمالء على طلبته, وهم يعينونه ابلنسخ واملراجعة.  هذا املرض إىل أن تويف يف إحدى قرى املوصل, وقيل أبنه ألف مصنفاته يف

 .5/272هـ, األعالم  606من مؤلفاته: النهاية يف غريب احلديث واألثر, وجامع األصول يف أحاديث الرسول. تويف سنة: 
النهاية يف غريب الشيباين اجلزري,  ينظر: ابن األثري, جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي (5)

 .4/118م, 1979 -هـ 1399املكتبة العلمية(  -حممود حممد الطناحي, )بريوت -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  احلديث واْلثر
 .1/495املناوي, فيض القدير, مرجع سابق,  (6)
 هـ.1433, 1مركز التأصيل للدراسات والبحوث(, ط -ينظر: املزيّن, خالد بن عبد هللا, املبالغة يف التيسري الفقهي, )جدة (7)
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مع تردد ومل جيد من  ,وال ممن يعبأ بقوله فإذا وقع منه شيء يف قلب شرح بنور املعرفة واليقني
يفيت فيه إال من خيرب عن رأيه, وهو غري أهل لذلك رجع إىل ما أفتاه به قلبه, وإن أفتاه هذا 

 . (1)وأمثاله خبالفه

وأصل املسألة أنم املفيت "يفيت ابلظن, وعلى املستفيت أن يستفيت نفسه, فإن حاك يف 
خرة فتوى املفيت, فإنه يفيت ابلظاهر وهللا صدره شيء فهو اآلمث بينه بني هللا, فال ينجيه يف اآل

 .(2)يتوىل السرائر"

م ستفيت أنم جمرد فتوى الفقيه ت بيح له ما سأل عنه, إذا كان يعلم أنم األمر فال يظنم ال  
خبالفه يف الباطن, سواء تردد أو حاك يف صدره لعلمه ابحلال يف الباطن, أو لشك  ه فيه, أو 

املفيت, أو حماابته يف فتواه, أو عدم تقييده ابلكتاب والسنمة, أو ألنه جلهله به, أو لعلمه جهل 
معروف ابلفتوى ابحليل والرُّخص املخالفة للسنمة, وغري ذلك من األسباب املانعة من الث  قة 

 . (3)بفتواه وسكون النمفس إليها

–ملفيت مسألة وقوع الشك يف فتيا ا -رمحه هللا تعاىل-وقد حقمق احلافظ ابن رجب 
فأمما ما كان مع املفيت به دليل  شرعي  فالواجب على املستفيت  الرجوع إليه, ) فقال: -بتفصيل

وإن مل ينشرح له صدره, وهذا كالرخص الشرعية, مثل الفطر يف السفر, واملرض, وقصر 
الصالة يف السفر, وحنو ذلك ما ال ينشرح به صدور كثري من اجلهال, فهذا ال عربة به وقد  

أيمر أصحابه مبا ال تنشرح به صدور بعضهم, فيمتنعون من فعله,  أحياانً  كان النميب 
فيغضب من ذلك, كما أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة, فكرهه من كرهه منهم, وكما أمرهم 
بنحر هديهم, والتحلل من عمرة احلديبية, فكرهوه, و]كما[ كرهوا مقاضاته لقريش على أن 

أن من  أاته منهم يردُّه إليهم. ويف اجلملة, فما ورد النص به, فليس يرجع من عامه, وعلى 

                                                            

 .7/352, مرجع سابق, الفتوحات الرابنيةابن عالن,  (1)
 .5/830, مرجع سابق إحياء علوم الدينالغزايل,  (2)
 .-بتصرف- 195 /4, قمرجع سابينظر: ابن القيم, إعالم املوقعني,  (3)
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ُ  }للمؤمن إال طاعة هللا ورسوله, كما قال تعاىل:  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ
 .(1){َوَرُسولُُه َأْمراا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهْم 

وينبغي أن ي تلقى ذلك ابنشراح الصدر والرضا, فإنم ما شرعه هللا ورسوله جيب اإلميان 
ُموَك ِفيَما َشَجَر  }والرضا به, والتسليم له, كما قال تعاىل:  َفاَل َورَبِ َك ََل يـُْؤِمُنوَن َحّتَّ حُيَكِ 

نَـُهْم ثَّ ََل جيَُِدوا يف أَنـُْفِسِهْم َحَرجاا ِمَّا َقَضيْ  ا بـَيـْ  . (2) {َت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليما
, وال عممن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف  وأما ما ليس فيه نص  من هللا وال رسوله

األمة فإذا وقع يف نفس املؤمن املطمئن قلبه ابإلميان, املنشرح صدره بنور املعرفة واليقني منه 
ابلرخصة إال من خيرب عن رأيه,  شيء, وحك يف صدره بشبهة موجودة, ومل جيد من يفيت فيه

وهو من ال يوثق بعلمه وبدينه, بل هو معروف ابتباع اهلوى, فهنا يرجع املؤمن إىل ما حكم 
على مثل هذا أيضاً. قال  (3)يف صدره, وإن أفتاه هؤالء املفتون, وقد نصم اإلمام أمحد

يب من سائر األسواق, وقد هللا: إن القطيعة أرفق  يف "كتاب الورع": قلت أليب عبد املروزي
وقع يف قليب من أمرها شيء , فقال: أمرها أمر قذر متلوث. قلت: فتكره العمل فيها, قال: 
دع ذا عنك إن كان ال يقع يف قلبك شيء, قلت: قد وقع يف قليب منها, فقال: قال ابن 

يف قلبك؟  . قلت: إمنا هذا على املشاورة؟ قال: أيُّ شيء يقع"اإلمث حواز القلوب"مسعود: 
 . (4)"(اإلمث حواز القلوب"قلت: قد اضطرب على قليب, قال: 

ل فيت بغري دلييفيت ن املوال يقتصر الشمكُّ يف فتواه على ما ذ كر يف رأس املسألة من كو 
تدالالً تدل اسو اسأشرعي, وإمنا يدخل ما إذا أفىت بداللة بعيدة, وغموض يف االستدالل 

 خاطئاً, 

                                                            

 (.36سورة األحزاب, اآلية ) (1)
 (.65سورة النساء, اآلية ) (2)
, وأحد األئمة األربعة (3) . هو أمحد حممد بن بن حنبل, أبو عبد هللا, الشيباين  الوائلي, إمام أهل السنة واجلماعة, وإمام املذهب احلنبلي 

أصله من مرو, وكان أبوه وايل سرخس. وولد ببغداد. فنشأ منكب ا على طلب العلم, وسافر يف سبيله أسفارا كبرية, من مؤلفاته املسند, 
 .1/203هـ. ينظر: األعالم  241خ واملنسوخ, الرد على الزاندقة فيما ادعت به من متشابه القرآن. تويف سنة: والناس

 .482-480ابن رجب, جامع العلوم واحلكم, مرجع سابق, ص  (4)
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نَـُهَما "يقول مسعت رسول هللا , قال: عن النعمان بن بشري  احَلاَلُل َبنيِ  , َواحلََراُم َبنيِ  , َوبـَيـْ
ابملتشاهبات, وال ما حاك يف الصدر ما ال  , مل يرد (1)"ُمَشبـََّهات  ََل يـَْعَلُمَها َكِثري  ِمَن النَّاسِ 

ََل يـَْعَلُمَها َكِثري  ِمَن "لة على ذلك قوله: دليل عليه, لكنه أراد ما كان يف دليله غموض, والدال
ولو كان ما ال دليل عليه, ملا أضافه إىل القليل من العلماء, وهم الذين زال االشتباه  "النَّاسِ 

 . (2)عنهم النكشاف األدلة هلم
 

: أثر إعمال   يف استفتاء القلب ثالثا 
َّ
عاحتياط املكل

ُّ
 ه عنف وتور

 يف كونه
ُّ
ك
ُ
ش
َ
: مقارفة ما ي  حراما  أو مكروها 

 .قارف احملظوريلئال  ؛اطتظ وحيفإذا شكم يف كون فعل ما أنه حمرم أو مكروه, فإنه يتحفم 

 .(3)واالحتياط هنا "احرتاز املكلف عن الوقوع فيما يشكُّ فيه من حرام  أو مكروه "

ًا أو كونه حمرمني  بلرتدد يه افا يراد به ما وقع وال يراد ابلشك هنا األوهام والوساوس, إمنم 
 .ا على اآلخرأحدمه حجم مكروهاً من جهة , وبني كونه مباحاً, تردداً استوى طرفاه, ومل يرت 

: "فأمما الرُّجوع إىل األمور املشتبهة إىل حواز   القلوب, فقد -رمحه هللا-يقول ابن رجب 
 .(4)دلمت عليه النُّصوص النبوية, وفتاوى الصحابة"

 

: بعض الفروع ا  لفقهية املرتتبة على استفتاء القلب:رابعا 
 مسألة اشتباه القبلة على املصلي: -1

                                                            

 سبق خترجيه.  (1)
 .1/161ينظر: ابن عقيل, الواضح يف أصول الفقه, مرجع سابق,   (2)
منشورات جامعة أم القرى(,  -, )مكة املكرمةرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية, ضوابطه وتطبيقاتهبد هللا, ابن محيد, صاحل بن ع (3)

 .332هـ, ص1403, 1ط
 .482ابن القيم, جامع العلوم واحلكم, مرجع سابق, ص (4)
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  .(1)لى بتحريه بقلبه أجزأتهإذا اشتبهت القبلة على املصلي, فصفقيل: 

 ؛االختيار جمرد غري من قلبه بشهادة عمل صالً أ معه دليل وال القبلة عليه اشتبهت منف
 وإذا ,قلبه بشهادة العمل وجب بل ,االبتالء يسقط فلم منها واحد الصواب أن قلنا ملا

 حكم نقض جيز مل حىت األول نقض يوجب فوقه ,بدليل إال نقضه جيز مل كلبذ عمل
 القبلة يف ابليقني التحري ينقض ومل ,به ابلعمل ترجح األول نأل ؛مبثله ابالجتهاد مضىأ

 بعد انعقد إمجاع أو ,االجتهاد خبالف نزل نص مبنزلة مبناقض ليس حادث اليقني نأل
 .(2)خالفه على االجتهاد حكم مضاءإ

 مسألة اختالط اللحم احلالل ابحلرام, واحلالل غالب: -2

 .(3)بتحري القلب ,: إذا غلب احلالل حيل أكلهفقيل 

 مسألة نكاح من وقع عليها اَلشتباه: -3

اجتهاد لكن له أن ينكح ما وقع فيه االشتباه ولو بال , فقيل: األصل يف األبضاع احلرمةف
كل عدد لو اجتمع يف صعيد ... واختلف يف تقدير احملصور, فقيل:  جيتنب احملصورات

واحد لعسر على الناظر عده مبجرد النظر كاأللف فغري حمصور وإن سهل عده كعشرين 
فمحصور وبينهما وسائط تلحق أبحدمها ابلظن وما وقع فيه الشك استفيت فيه 

 .(4)القلب

 ه ثوابن جنس وطاهر:إذا اشتبه علي مسألة -4

                                                            

 .-بتصرف- 393الدبوسي, تقومي األدلة, مرجع سابق, ص (1)
مطبعة جاويد بريس(,  -, )كراتشيأصول البزدوي )كنز الوصول اَل معرفة اْلصول(ي, ينظر: البزدوي, علي بن حممد احلنف (2)

 .201ص
 .-بتصرف- 393, مرجع سابق, صتقومي اْلدلةالدبوسي,  (3)
, 1دار الكتب العلمية(, ط -, حتقيق: د. حممد حممد اتمر, )بريوتأسىن املطالب يف شرح روض الطالباألنصاري, زكراي,  (4)

 .1/24م. 0200 -ه  1422
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 يف الوقوع لضرورة ابلتحري عمل غريمها معه ثوب الو  ,وطاهر جنس ثوابن معه كانإذا  فقيل: 
 .(1)دليل بال العمل

 املسائل الفقهية التي ال يعمل فيها بفتوى القلب :املبحث الثاني
 هناك أبواب ومسائل ال يصح اعتبار فتوى القلب فيها, فمن ذلك:

 يح: س الصحلقيااإذا خالفت النَّص الشرعي, أو القواعد الشَّرعية ومقتضى  -1

َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإَلَّ َمْن َكاَن ُهوداا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيـُُّهْم  : }فإنم هللا تعاىل يقول
ُتْم َصاِدِقنيَ   .(2){ ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ

ملا أتوا بقوهلم هذا, وعجزوا عن إبراز برهاهنم وحجتهم, أشار ستدالل: أهنم ووجه اال
سبحانه إىل كذهبم, ومثل ذلك فتوى القلب واإلهلام إذا عراي عن دليل معترب, فال اعتداد هبما 

 .(3)احلجة اليت جيب العمل هبا, هي ما يستطيع إظهاره من النص واآلايتوذلك أن  حينئذ.

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمراا َأن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة }ويقول تعاَل  
نَـُهْم ثَّ َل . ويقول تعاىل }(4){ِمْن َأْمرِِهمْ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ َفال َورَبِ َك َل يـُْؤِمُنوَن َحّتَّ حُيَكِ 

ا ِمِ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليمااجيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحرَ   .(5){جا

ى القلب  تقدمي فتو ب, وإنم ذاهفإنم النمص الشمرعي جاء لي عمل به, وليقدمم على اآلراء وامل
, وإعمال   واعد الشمريعة ت, وخرم  لقط ر اللخ   واإلهلام يف مقابلة النمص   الصمريح, إبطال  للنمص  

 ابلتـمو هُّم. 

                                                            

 . 201البزدوي, مرجع سابق, ص (1)

 (.111سورة البقرة, اآلية ) (2)
 .394ينظر: الدبوسي, تقومي األدلة, ص (3)
 (.36سورة األحزاب, اآلية ) (4)
 (.65سورة النساء, اآلية ) (5)
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, أو خطر على قلبه أبنم هذا املاء مغصوب  أو وم ن هذا لو حصل ألحد النماس كشف 
, فال يصح له العمل على وفق ذلك, وال جيوز له االنتقال إىل  , ومل يتعنيم له سبب  ظاهر  جنس 
التميمُّم؛ ألنم الظماهر قد تعنيم فيه حب كم الشمريعة أمر  آخر, فال يرتك اعتمادًا على حمض 

ملكاشفة أو استفتاء القلب. ولو جاز ذلك جلاز نقض األحكام الشمرعية والنُّصوص الوماردة ا
 . (1)والقواعد الشمرعية خبطرات النُّفوس وأحاديث القلوب

ومن هذا أيضًا ما جاء به التوجيه النبوي من العمل ابلظاهر واملسموع, ال مبا خيطر ابلبال 
, َوِإنَُّكْم خَتَْتِصُموَن ِإََلَّ, َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم ": أو حنو ذلك, ففي احلديث يقول  َا َأاَن َبَشر  ِإَّنَّ

ِتِه ِمْن بـَْعٍض, َوَأْقِضَي َلُه َعَلى حَنِْو َما َأْْسَُع, َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِ   َأْن َيُكوَن َأحْلََن حبُجَّ
َا َأْقَطُع لَ  ئاا َفاَل َيَُْخْذ, فَِإَّنَّ  .   (2)"ُه ِقْطَعةا ِمَن النَّارِ َأِخيِه َشيـْ

عليه -فانظر إىل هذا الكالم من صاحب الشمريعة ): -رمحه هللا تعاىل-يقول الشموكاين 
ا يقضي أبشياء -وعلى آله أفضل الصمالة والسمالم ؛ فإنمه أرشد املتخاصمني إىل أنمه إمنم

ا قد تتخلمف, وأنمه ال  حيلُّ للمحكوم له أن  جيعل احلكم بتلك مسموعًة ال معلومًة, وأهنم
األسباب املسموعة ال املعلومة موجبًا لتحليل ما حرممه هللا عليه من مال أخيه؛ إذا كان يعلم  

ا جعل املستند املسموع  -سبحانه-أنم ذلك املستند املسموع ليس مبطابق  للواقع, فإنم هللا  إمنم
ببًا لتحليل احملكوم به, إذا كان السبب غري مطابق سببًا جلواز احلكم للقاضي, ومل جيعله س

 .(3)(للواقع

فـ ق يمد احلكم مبقتضى ما ي سمع, وترك ما وراء ذلك, وقد  ): -رمحه هللا-ويقول الشماطيب 
 , كان كثري من األحكام اليت جتري على يديه ي طلع على أصلها, وما فيها من حق   وابطل 

                                                            

ينظر: عابد, خالد بن بكر بن إبراهيم, ضوابط اإلهلام وما يتفرع عليها من األحكام, جملة جامعة أم القرى, لعلوم الشريعة واللغة  (1)
 .82هـ, ص 1428, ذو احلجة 43, ع19العربية وآداهبا, ج

اجلارية امليتة, مث وجدها صاحبها  رواه البخاري يف "صحيحه": كتاب احليل: ابب إذا غصب جارية فزعم أهنا ماتت, فقضي بقيمة (2)
(. ومسلم يف "صحيحه": كتاب األقضية, ابب: احلكم ابلظاهر, واللحن ابحلجة, 6967فهي له, ويرد القيمة وال تكون القيمة مثناً, رقم )

 ( من حديث أم سلمة رضي هللا عنها.1713رقم )
الفتح الرابين من فتاوى اإلمام , ضمن اخلصام يف احلكم بعلم احلكامرفع الشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمّن,  (3)

 .5/2310, مرجع سابق, الشوكاين



 82من  56صفحة 

 

مل حيكم إال على وفق ما مسع, ال على وفق ما علم, وهو  -معليه الصمالة والسمال-ولكنمه 
 .(1)(أصل يف منع احلاكم أن حيكم بعلمه

االعتبارات الغيبية مهملة  حبسب األوامر والنمواهي الشمرعية, وم ن هنا مل ): -أيضاً -وقال 
ه من يعبأ النماس من األولياء وغريهم بكل كشف  أو خطاب  خالف املشروع, بل  عدُّوا أنم 

 .(2)(الشميطان

حيكم ابلظماهر والسمماع, ويقدمه على غريه, فاألوىل ابجملتهد أن يقدم  فإذا كان النميب 
النمص الشمرعي على ما عداه من خ ط ر ات النُّفوس, وفتيا القلوب إذا كان التمعارض حاصاًل 

عند من شذ ابلقول به  ال ثقة خبواطر من ليس مبعصوم وبفرض أنه حجة فشرطهإذ )بينهما. 
أن ال يعارضه نص شرعي كالنص مبنع لبس احلرير اجملمع عليه إال من شذ من ال يعتد خبالفه 

 .(3)(فيه
أنم الواجب على املفيت والقاضي أن  -رمحه هللا تعاىل-وقد بنيم أبو عمر ابن عبد الرب 

جائز عند أحد من ذكران قوله وأما املفتون فغري )يعمدا رأسًا إىل الدليل الشرعي, فقال: 
ألحد أن يفيت وال يقضي إال حىت يتبني له وجه ما يفيت به من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع 

 .(4)(أو ما كان يف معىن هذه األوجه
, بكالم  طيب  على الكالم األومل -رمحه هللا- (5)علمق الشميخ حمممد اخلضر ح سني وقد

التمنصيص على السمماع ال ينفي حكمه على بعض الوقائع )له: , بقو -رمحه هللا-للشماطيب 
, واحلكم ابلظماهر وإن  مل يكن  على حسب ما ع لم فيها ابلطرق املعهودة من رؤية  أو مساع 

                                                            

, 1, حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان, )دار ابن عفان(, طاملوافقاتالشاطيب, إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي,  (1)
 .2/459م, 1997 -هـ1417

 .(2/469املرجع السابق, )  (2)
 -هـ  1357املكتبة التجارية الكربى(, د. ط,  -العبادي, أمحد بن قاسم, حاشية, مطبوعة مع حتفة احملتاج يف شرح املنهاج, )مصر (3)

 .9/89م,  1983
 . وقوله "وما يف معىن هذه األوجه" يقصد هبا القياس, وهللا أعلم. 2/162, جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب,  (4)
د اخلضر بن احلسني بن علي بن عمر احلسّن التونسي, عامل إسالمي أديب ابحث, من أعضاء اجملمعني العربيني بدمشق هو حمم (5)

هـ.  1377والقاهرة, ومن تولوا مشيخة األزهر, وتويف ابلقاهرة. من مؤلفاته: حياة اللغة العربية, ومدارك الشريعة اإلسالمية, تويف سنة: 
 .6/113األعالم 
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رمحه - (2). وقال الشيخ عبد هللا دراز(1)(مطابقًا للواقع ليس خبطأ؛ ألنمه حكم  مبا أمر هللا
ما يف األمر من حق وابطل, ومع ذلك كان يعول يف حكمه فقد كان يطلع على ): -هللا

 . (3)(على القانون الشرعي من اعتبار مقتضى الظواهر

هل يعمل ابإلهلام وفتوى القلب حجة على احلق إذا خالف  :ومن حماسن النظر أن يقال
يعمل ين, ولو قال بل , فإن قال إذا خالفاه فهذا من اإلحداث يف الد   ؟أم إذا وافقاه ؟الشرع

 .(4)هبما إذا وافقاه, فعاد ذلك إىل اشرتاط النظر يف األصول واألدلة الشرعية

بطال  ص الشمرعي إالنم  ب علىوهو أنم تقدمي اإلهلام وفتوى القل-ولكنم هذا احلكم السمابق 
 خترج عنه حالة أجازها العلماء, وهي:  -للشريعة

 ". الشرعية إذا كان العمل بفتوى القلوب َل خيالف القواعد"

اعد و أو خرم  للق رعي,شكمن وقع يف قلبه شيء فعمل مبقتضاه, ما ليس فيه خمالفة  لنص   
 الشرعية, فهو حينئذ منتقل من جائز إىل مثله.

فكذلك نقول يف املاء الذي كوشف أنمه جنس أو مغصوب, ): -رمحه هللا- يقول الشاطيب
أصل  شرعي  يف الظماهر, بل يصري منتقاًل من وإذا كان له مندوحة عنها حبيث ال ينخرم له 

جائز  إىل مثله, فال حرج عليه مع أنمه لو فرضنا خمالفته ملقتضى ذلك الكشف إعمااًل للظاهر, 
واعتمادًا على الشرع يف معاملته به, فال حرج عليه وال لوم؛ إذ ليس القصد ابلكرامات 

ى شيء منه ابلنقض, كيف وهي نتائج عن واخلوارق أن خترق أمرًا شرعياً, وال أن تعود عل
ات  باعه, فمحال أن ينتج املشروع ما ليس مبشروع, أو يعود الفرع على أصله ابلنقض, هذا ال 

 .(5)(يكون البتة

                                                            

 .2/459عن حاشية املوافقات, مرجع سابق,  نقالً  (1)
هو حممد بن عبد هللا دراز, فقيه متأدب مصري أزهري. كان من هيئة كبار العلماء ابألزهر, من مؤلفاته: كتاب الد  ين. تويف سنة:  (2)

 .6/246هـ. األعالم 1377
 .2/286نقاًل عن حاشية املوافقات, مرجع سابق,  (3)
 .395وسي يف تقومي اآلدلة, صمستفاد من كالم الدب (4)
 .2/470الشاطيب, املوافقات, مرجع سابق,  (5)
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 قض.ه ابلنعلي فذكر الشاطيب هنا أن املكاشفة مبا ال خيرم نصاً شرعياً أو يعود

ليل مستقل بل قرينة مرجحة, وقد أوضح شيخ اإلسالم أبن هذه املكاشفات ليست بد
وكثري من أهل الكشف يلقى يف قلبه أنم هذا الطعام حرام, أو أن هذا الرجل كافر أو ) فقال:

فاسق, من غري دليل ظاهر, وابلعكس قد يلقى يف قلبه حمبة شخص وأنه ويل هلل أو أن هذا 
لكن إن  ؛ شرعيةوليس املقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على األحكام ال .املال حالل

مثل هذا يكون ترجيحا لطالب احلق إذا تكافأت عنده األدلة السمعية الظاهرة. فالرتجيح هبا 
 .(1)(خري من التسوية بني األمرين املتناقضني قطعا فإن التسوية بينهما ابطلة قطعاً 

, قد يلهم هللا بعض عباده حال هذا املال املعني, وحال هذا الشخص املعني)وقال أيضاً: 
وإن مل يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غريه. وقصة موسى مع اخلضر هي من هذا الباب 
ليس فيها خمالفة لشرع هللا تعاىل؛ فإنه ال جيوز قط ألحد ال نيب وال ويل أن خيالف شرع هللا, 
لكن فيها علم حال ذاك املعني بسبب ابطن يوجب فيه الشرع ما فعله اخلضر, كمن دخل 

 .(2)(ذ ما فيها من املال لعلمه أبن صاحبها أذن له, وغريه مل يعلمإىل دار, وأخ

 التَّشريعات اليت قد يصحبها بعض املشقة واحلرج: -2

ا حتت مقدور املكلف واست ا استقر يف ه, ومطاعتفإنم األصل يف األحكام الشرعية, أهنم
د قت واألحكام لعباداعض اقواعد الشريعة أنم احلرج مرفوع, وأن العسر جيلب اليسر, إال أن ب

ذهب إىل ه أن يلليس جيد بعض العباد فيها حرجًا أو ضيقًا ما هو خارج عن وسع البشر, ف
 ه وميل نفسه إىل الدمعة فيرتك العبادات والتمشريعات. فتوى قلب

ثَّ َل جيَُِدوا ِِف أَنُفِسِهْم َحَرجاا ِمِ َّا : }-تعاىل-وقد أشار الرمازي إىل حنو من ذلك يف قوله 
 , فقال: (3){َقَضْيتَ 

                                                            

 .10/477ابن تيمية, جمموع الفتاوى, مرجع سابق,  (1)
 .10/479املرجع السابق,  (2)
 (.65سورة النساء, اآلية ) (3)
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قد يكون راضيًا به يف الظماهر  -عليه الصمالة والسمالم-واعلم أنم الرماضي حبكم الرمسول )
دون القلب, فبني يف هذه اآلية أنمه ال بدم من حصول الرضا به يف القلب, واعلم أنم ميل 
القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر, فليس املراد من اآلية ذلك, بل املراد منه أن 

 .(1)(هو احلق والصدق صل اجلزم واليقني يف القلب أبنم الذي حيكم به الرسول حي

 تْشريع اْلْعَمال, وإْحَداث التَّعبَدات: -3

ت دائر على لعباداادار مفإنم فتوى القلب ال تستقل إبثبات األحكام الشمرعية, إذ إنم 
 ة.نم السُّ التوقيف, فال بدم أن  يدل عليها دليل  مستنبط  من الكتاب أو 

وعليه, فال يقال ابلنسبة إىل إحداث األعمال: إذا اطمأنت نفسك إىل هذا العمل, فهو 
بر , أو: استفت قلبك يف إحداث هذا العمل, فإن اطمأنمت إليه نفسك؛ فاعمل به, وإال 

 . (2)فال

 التَّشريع التَّكي: -4

ت نفسك إىل ترك العمل فال يتأتى تنزيل معاين األحاديث عليه؛ أبن يقال: إن  اطمأنم 
ك, واعمل به  .(3)الفالين فاتركه, وإال ف د عه, أي: فدع الرتم

أو حترمي  ,أسقط عنه حنو الصالة من زعم أن له مع هللا حاالً ): -رمحه هللا- قال الغزايل
وقتل مثله أفضل من قتل  ,وإن كان يف احلكم خبلوده يف النار نظر ,شرب اخلمر وجب قتله

 .(4)(مائة كافر؛ ألن ضرره أكثر

                                                            

مفاتيح الغيب )التفسري الرازي, أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين خطيب الري,  (1)
 .10/128هـ,  1420, 3دار إحياء الرتاث العريب(, ط -, )بريوتالكبري(

 .3/107الشاطيب, االعتصام, مرجع سابق   (2)
 املرجع السابق.  (3)
املكتبة  -اهليتمي, أمحد بن حممد بن علي بن حجر, حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )حباشية الشرواين والعبادي(, )مصر نقله عنه  (4)

 .9/88م, 1983 -هـ  1357التجارية الكربى(, د. ط, 



 82من  60صفحة 

 

إنم غاية التحقيق وكمال )عمن يقول:  -رمحه هللا-وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فقال: فهذا مذهب املالحدة من القرامطة والباطنية ومن  سلوك الطريق ترك التكليف...

صوف أو تزهد, يقول أحدهم: إن العبد شاهبهم من املالحدة املنتسبني إىل علم أو زهد أو ت
يعمل حىت حتصل له املعرفة فإذا حصلت زال عنه التكليف ومن قال هذا فإنه كافر مرتد 
ابتفاق أئمة اإلسالم؛ فإهنم متفقون على أنم األمر والنهي جار على كل ابلغ عاقل إىل أن 

 . (1)({اْلَيِقنيُ َواْعُبْد رَبََّك َحّتَّ َيَْتَِيَك  ميوت, قال تعاىل: }

 ختصيص العام أو تقييد املطلق: -5

ن كذا ليب أبقتاين اإلهلام, أو: حدثتّن نفسي, أو: أف جاءينفال يتأيت لرجل أن يقول: 
ق مقيد  املطل حلكماخمصوص بكذا, أو: أن حكم كذا مستثىن من النمص العام, أو: أن ذلك 

 .لديناب االبتداع يف مبا أهلمّن هللا به, فهذا من تلبيس إبليس, وفتح اب

 .(2){َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإََل اَّللَِّ }يقول هللا تعاىل: 

: إما ابلنمص على حكمه, أو ابلنمص على أصله, ومل جيعل إلهلام القلوب علمًا بغري (3)يعّن
 أصل.

 استحقاق حق الغري: -6

رعي,  حبقهإالم  حيلُّ ألحد استباحتهافإنم حقوق النماس وأمواهلم معصومة, وال  مبا و ا الش  
 حدمدته الشريعة كمرياث, أو جتارة وحنوه.

جمردة من الدمليل ولو أعطي كل امرىء بدعواه  وإن ادمعاء ذلك خباطر قليب أو إهلام )دعوى
, ل ابطل , وال استقرم ملك أحد  على مال, وال انت صف من ا ثبت حق  وال بطملاملعرماة,  ظامل 

أ هلمت أنم دم فالن حالل, وأنم  :وال صحمت داينة أحد  أبداً ألنمه ال يعجز أحد  عن أن يقول
                                                            

 .11/539ابن تيمية, جمموع الفتاوى, مرجع سابق,  (1)
 (. 99واآلية من سورة احلجر, اآلية )

 (.10اآلية )سورة الشورى,  (2)
 .105عابد, داللة اإلهلام, مرجع سابق, ص (3)
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ماله مباح يل أخذه, وأنم زوجه مباح يل وطؤها, وهذا ال ينفك منه, وقد يقع يف النمفس 
من  وساوس كثرية ال جيوز أن تكون حقاً, وأشياء متضادة يكذ  ب بعضها بعضاً, فال بدم 

 . (1)حاكم مييز احلقم منها من الباطل وليس ذلك إال العقل الذي ال تتعارض دالئله(
 رد فتيا املفيت مع عدم املانع الشرعي: -7

ء استفتا ىلإوإمنا جل ئ  فال ت رد فتيا املفيت بدون مسو  غ شرعي اعتمادًا على فتوى القلب,
رد , ال أن تث احلقم البح أو مقصرًا يفالقلب مع قيام الشك   يف كون املفيت متتبعًا للرخص, 

 فتواه مطلقاً اعتماداً على فتيا النُّفوس, وذلك ألمور:

 ع آخر ملاملوضع, ويف موض هو الذي أمر وابصة ابستفتاء قلبه, يف هذا : أنم النميب أوهلا
ح يف صل اص, كمابفتوى قلوب الصحابة, أو انشراح صدورهم, أو اختيارهم اخل يعتدم 

تاء واستف ىل أن فتوى القلبلوابصة, وفعله يف احلديبية إشارة إ ديبية وغريه, فكان قوله احل
 .نمةالنفس يف غري فتوى املفيت إذا كان جمتهداً عاملاً ابلكتاب والسُّ 

 بقوله: -رمحه هللا-افظ ابن رجب وقد نبمه على ذلك احل

على املستفيت الرُّجوع  إليه, وإن  مل ينشرح له فأمما ما كان مع املفيت به دليل  شرعي , فالواجب )
صدر ه, وهذا كالرُّخ ص الشرعية, مثل الفطر يف السفر, واملرض, وقصر الصمالة يف السمفر, 

 فهذا ال عربة  به, وقد كان النميب صلى   به صدور كثري  م ن  اجل همال؛وحنو ذلك مما ال ينشرح  
نشرح  به صدور  بعضهم, فيمتنعون من فعله, فيغضب من  ذلك,  أحيااًن أيمر  أصحاب ه مبا ال ت

كما أمرهم بفسخ احلج   إىل العمرة, فكرهه من كرهه منهم, وكما أمرهم بنحر  هدي هم, 
ع  من عام ه, وعلى  والتمحلُّل من ع مرة احل ديبية, فكرهوه, وكرهوا مقاضات ه لقريش على أن  ي رج 

 .(2)(مأنم من أاته منهم يردُّه إليه

                                                            

ابن حزم, أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري, اإلحكام يف أصول األحكام, حتقيق الشيخ أمحد حممد  (1)
 .1/17دار اآلفاق اجلديدة(,  -شاكر, )بريوت

 .481-480ص, مرجع سابق, جامع العلوم واحلكمابن رجب,  (2)
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: أنم هذا قد يؤول إىل ردم الشرع ابهلوى, وذلك إذا كان اختيار قلب حمض غري مبّن الثاين
على دليل اثبت. يقول ابن عالن: حملُّ ذلك إذا كان عن مستند  قريب  ي عتد مبثله شرعاً, وإال 

 .(1)فمراعاة ذلك تنطع

خني, ومقتضى ذلك اتباعهم,  قد أمر بسؤال أهل العلم الراس -عز وجل-: أنم هللا الثالث
ُتْم ََل تـَْعَلُمونَ }كما قال تعاىل:   .(2){فَاْسأَُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ

 دلة:ذي تدعمه اْلجح اللراا اجملرد غري معتدٍ  به هنا, خبالف الظن ِ  الظنَّ  الرابع: أنَّ 

على العلم, وبه يتضح جمرد الظن ال يغّن من احلق شيئاً؛ ألنم أمر الد  ين إمنا ي بىن (إذ 
, وال يغّن عن احلق يف شيء  ر ك  به احلقُّ احلق من الباطل, والظن ال يقوم مقام العلم, وال ي د 

 .(4)(الظنم الصائب هو الذي ت ناط به تفاريع الشمريعة). ولذلك كان (3)(من األشياء

ي  شريعته, كقوله اتباع الظن   وهوى النمفس إعراضًا ه داه,  -تعاىل-وهلذا ذم هللا  وه د 
 .(5){ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإَلَّ الظَّنَّ َوَما ََتَْوى اْْلَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرُبِ ُِم اهْلَُدى  تعاىل: }

من مل يكن معه إال جمرد ظن ال حظم له عند قلبه إذا رجع إليه واستفتاه, فإنه ال يفتيه ) فـ
 .(6)(رمًد ظن  , والظن ال يغّن من احلق شيئاً بشيء؛ ألنه مل يكن لديه إال جم

     

                                                            

 .5/34, مرجع سابق دليل الفاحلنيابن عالن,  (1)
 (.43سورة النحل, اآلية ) (2)
, )دمشق, القدير اجلامع بني فِن الرواية والدراية من علم التفسريالشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمّن, فتح  (3)

 .2/506هـ, 1414, 1دار ابن كثري, دار الكلم الطيب(, ط -بريوت
 .-مع تصرف يسري- 27/109, مرجع سابق, التحرير والتنويرابن عاشور,  (4)
 (.23سورة النجم, اآلية ) (5)
 .5/2319الشوكاين, رفع اخلصام يف احلكم بعلم احلكام,  )ضمن جمموع الفتح الرابين(, مرجع سابق  (6)
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 اخلامتة والتوصيات
 :بعد هذه الدراسة املختصرة, ميكننا ان نستخلص عدة نتائج, منها

عي ع النص الشر ملهم متعا أمهية دراسة هذه املواضيع التيت تتعلق بواقع كثري من الناس يف -1
 وفتوى املفيت.

وط نه وشر مراد وتوضيح املضروة ضبط مسألة استفتاء القلب, حلساسية هذا األمر,  -2
, ري موضعهغعه يف بوض استعماله, ألن الواقع أفرز أن قطاعاً من الناس يسيء استعماله

لدليل ايت من ستففكان ال بد من تبيني أن استفتاء القلب مل يكن مدعاة لتفلت امل
 الشرعي املانع.

 الفتوى.و فقهي, يل التاء القلب كان هلا انعكاس فقهي كبري, يف التأصأن مسألة استف  -3
نص الشرعي, لفة الخما أن هناك أبوااًب ال يتم العمل بفتيا القلب فيها كما يف حالة  -4

 ق. ملطلوحالة تشريع األعمال والتشريعي الرتكي وختصيص العام وتقييد ا

 وأوصي إخواين الكرام:

ضيع ل هذه املواام مبثهتمب العلوم الشرعية مبواصلة الطريق, واالمن الباحثني والدارسني وطال
 اليت أسيء استعماهلا من قبل بعض الناس.

ثرها يف طها وأضوابو ومن املواضيع اليت أرشحها إلخواين دراسة قاعدة ال ضرر وال ضرارر 
 األحكام.

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله.
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 املراجع واملصادرفهرس 
 

بن عبد مد ابن حم األثري, جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممدابن  .1
 أمحد الزاوى : طاهرقيق, حتالنهاية يف غريب احلديث واْلثرالكرمي الشيباين اجلزري, 

 م.1979 -هـ 1399املكتبة العلمية(  -حممود حممد الطناحي, )بريوت -
يب, اخلص غداديأسامة, أبو حممد احلارث بن حممد بن داهر التميمي البابن أيب  .2

, لباكريااحل , حتقيق: د. حسني أمحد صبغية الباحث عن زوائد مسند احلارث
 1413, 1, طنورة(امل املدينة -مركز خدمة السنة والسرية النبوية  -)املدينة املنورة

 م.1992 -هـ
تمهيد الين, الد سن بن علي اإلسنوي الشافعي , مجالاإلسنوي, عبد الرحيم بن احل .3

سة مؤس -تبريو ,  حتقيق: د. حممد حسن هيتو, )يف ختريج الفروع على اْلصول
 هـ.1400, 1الرسالة(, ط

 ,ئدهاوفوا السلسلة الصحيحة وشيء من فقههااأللباين, حممد انصر الدين,  .4
 مكتبة املعارف للنشر والتوزيع(.  -)الرايض

, املثاين السبععظيم و روح املعاين يف تفسري القرآن الأبو الفضل حممود, األلوسي,  .5
 دار إحياء الرتاث العريب(. -)بريوت

  )شرحتحبريالتقرير والأمري احلاج, مشس الدين حممد بن حممد بن حممد, ابن  .6
 -هـ 4031, 2دار الكتب العلمية(, ط  -(, )بريوتالتحرير َلبن اهلمام

 م.1983
 ط.ت.  , د.دار الفكر( -, )بريوت, تيسري التحريرحممد أمنيأمري ابدشاه,  .7
, لنوويةايثاا ني حدالتحفة الرابنية يف شرح اْلربعاألنصاري, إمساعيل بن حممد,  .8

بعة املدين(, مط -, )مصر2ومعها شرح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبلي, ط
 هـ.1380

احلدود اْلنيقة األنصاري, زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي, أبو حيىي السنيكي,  .9
, 1دار الفكر املعاصر(, ط -, حتقيق د. مازن املبارك )بريوتوالتعريفات الدقيقة
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 هـ.1411
 دد. حممد حمم , حتقيق:أسىن املطالب يف شرح روض الطالباألنصاري, زكراي,  .10

 م.2000 -ه  1422, 1ة(, طدار الكتب العلمي -اتمر, )بريوت
 ,مكتبة الرشد -, )الرايضالقواعد الفقهيةالباحسني, يعقوب بن عبد الوهاب,  .11

 هـ.1418,  1وشركة الرايض للنشر والتوزيع(, ط
لصحيح ند ااجلامع املسالبخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا, اجلعفي,  .12

صحيح مه )وأياملختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه 
ن عمصورة )جاة حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر, ط. دار طوق الن البخاري(,

 هـ.2214, 1السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(, ط
, ريالتاريخ الكب ,هللاالبخاري, حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية, أبو عبد  .13

 الدكن. -ابد در آدائرة املعارف العثمانية, حي حتقيق: حممد عبد املعيد خان, ط.
رفة ىل مع)كنز الوصول ا أصول البزدويالبزدوي, علي بن حممد احلنفي,  .14

 مطبعة جاويد بريس(. -األصول(, )كراتشي
بن  ن سليميل بالبوصريي, أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساع .15

ار دد العشرة, ملسانيئد اخلرية املهرة بزواإحتاف اقامياز بن عثمان الكناين الشافعي, 
 -ـ ه 1420, 1دار الوطن للنشر(, ط -املشكاة للبحث العلمي, )الرايض

 م. 1999
عبد املعطى  قيق:, حتدَلئل النبوةالبيهقي, أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي,  .16

 -هـ1408 ,1ودار الراين للرتاث(, ط -دار الكتب العلمية -قلعجى, )بريوت
 .م1988

اجلامع  يسى,الرتمذي, حممد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك, أبو ع .17
غرب ال دار -, حتقيق: بشار عواد معروف, )بريوتالكبري )سنن التمذي(

 م. 1998اإلسالمي(, ط 

التهانوي, حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمم د صابر الفاروقي احلنفي,  .18
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مكتبة  -حتقيق: د. علي دحروج, )بريوت م,كشاف اصطالحات الفنون والعلو 
 م.1996, 1لبنان انشرون(, ط

, تاوىموع الفجمين, تيمية, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراابن  .19
لطباعة  ك فهدمللجممع ا -حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, )املدينة املنورة

 م.1995 -هـ1416املصحف الشريف(, 
 -بريوتري, )ألبيا, حتقيق إبراهيم االتعريفاتلي بن حممد بن علي, اجلرجاين, ع .20

 ه. 1405, 1دار الكتاب العريب(, ط
لم عر يف لنواظانزهة اْلعني اجلوزي, مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن, ابن  .21

 م. 1984 -هـ 1404, 1مؤسسة الرسالة(, ط  -, )بريوتالوجوه والنظائر
ة ملكة العربي, )امل"قيةالنوازل "دراسة أتصيلية تطبي فقهاجليزاين, حممد بن حسني,  .22

 م.2005هـ, 1426, 1دار ابن اجلوزي(, ط -السعودية

حتقيق:  ,ثقاتالحبان, حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت, ابن  .23
 م.1975 -هـ 1395, 1دار الفكر(, ط -السيد شرف الدين أمحد, )بريوت

 ابة يف, اإلصعلي بن حممد بن أمحد العسقالين حجر, أبو الفضل أمحد بنابن  .24
دار  -بريوت)ض, , حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معو َتييز الصحابة

 هـ. 1415, 1الكتب العلمية(, ط

ين, عسقالحجر, أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر الابن  .25
الة علمية قدمت جلامعة ( رس17) , حتقيقاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية

لشثري, اعزيز د الاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, تنسيق: د. سعد بن انصر بن عب
 هـ.1419, 1دار الغيث( ط -)السعودية

ة مطبع -اهلند, )َتذيب التهذيبحجر, أمحد بن علي بن حممد العسقالين, ابن  .26
 هـ.1326, 1دائرة املعارف النظامية(, ط

اإلحكام و حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري, حزم, أبابن  .27
دار اآلفاق  -, حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر, )بريوتيف أصول اْلحكام
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 اجلديدة(.
جملة ), دجتزؤ اَلجتهاحسونة, عارف عز الدين, والصيفي, عبد هللا علي,  .28

 م.2010, 2, العدد 37دراسات علوم الشريعة والقانون(, اجمللد 
ابء م اْلدمعج, احلموي, شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي .29

دار الغرب  -وت, حتقيق: إحسان عباس, )بري )إرشاد اْلريب إَل معرفة اْلديب(
 م. 1993 -هـ  1414, 1اإلسالمي(, ط

وابطه ض, ميةرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمحيد, صاحل بن عبد هللا, ابن  .30
 هـ.1403, 1منشورات جامعة أم القرى(, ط -ه, )مكة املكرمةوتطبيقات

 ندلسي,ن األحيان, حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان أثري الديابن  .31
. طلفكر( ر ادا -, حتقيق صدقي حممد مجيل, )بريوتالبحر احمليط يف التفسري

 هـ. 1420
لصمد , ان عبد برام الدارمي, أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هب   .32

 -السعودية راين,, حتقيق: حسني سليم أسد الداسنن الدارميالتميمي السمرقندي, 
 م. 2000 -هـ  1412, 1دار املغّن للنشر والتوزيع(, ط

ار د -وت, )بري سنن أيب داودداود, سليمان بن األشعث السجستاين, أبو  .33
 الكتاب العريب(.

, قهل الف أصو , تقومي اْلدلة يفاحلنفيالدبوسي, عبيد هللا بن عمر بن عيسى  .34
 دار الكتب العلمية (. -حتقيق خليل حمي الدين امليس, )بريوت

وية, و النحديثاا  شرح اْلربعنيدقيق العيد, حممد بن علي بن وهب بن مطيع, ابن  .35
 مكة املكرمة. -ط. املكتبة الفيصلية

مكة , )ةاإلسالميالفتوى يف الشريعة الدوسكي, حمسن صاحل مال, ضوابط  .36
 مكتبة نزار مصطفى الباز(.   -املكرمة

مللقب الرازي مي االرازي, أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التي .37
دار إحياء  -وت)بري مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(,  بفخر الدين خطيب الري,

 هـ. 1420, 3الرتاث العريب(, ط
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خمتار  حلنفي,اقادر حممد بن أيب بكر بن عبد الالرازي, زين الدين أبو عبد هللا  .38
ية والدار املكتبة العصر  -, )بريوت5, حتقيق يوسف الشيخ حممد, ط الصحاح

 م(.1999هـ / 1420النموذجية 
, كمواحل جامع العلومرجب, عبد الرمحن بن أمحد, الدمشقي, احلنبلي, ابن  .39

ي ز و دار ابن اجل -لسعوديةحتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد, )اململكة العربية ا
 م.1999 -هـ1420,  2للنشر والتوزيع(, ط

وم اء علح إحيإحتاف السادة املتقني بشر الزبيدي, حممد بن حممد احلسيّن,  .40
ين  م.1994هـ, 1414مؤسسة التاريخ العريب(, ط  -, )بريوتالدِ 

, اْلعالم شقي,الزركلي, خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس, الدم .41
 م. 2002, 15دار العلم للماليني, ط

 غريب يف فائقالزخمشري, حممود بن عمرو بن أمحد, الزخمشري جار هللا, ال .42
دار  -نانم, )لبراهيحممد أبو الفضل إب-, حتقيق: علي حممد البجاوي احلديث واْلثر

 املعرفة(.
بن اتصر خماحلاجب عن  رفعالسبكي, اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين,  .43

امل ع -وت, حتقيق: علي حممد معوض, عادل أمحد عبد املوجود, )بري اجباحل
 هـ.1419 -م 1999, 1الكتب(, ط 

, فلتصحيالتطريف يف االسيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين,  .44
 ـ.ه1409, 1دار الفائز(, ط -حتقيق: د. علي حسني البواب, )األردن

لغويني ات ال طبقيفبغية الوعاة السيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر, جالل الدين,  .45
 ية(.عصر املكتبة ال -, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, )لبنانوالنحاة

 قيق:حت, تاملوافقاالشاطيب, إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي,  .46
 م.1997 -ـه1417, 1مشهور بن حسن آل سلمان, )دار ابن عفان(, ط

 هور بنق مش, حتقياَلعتصامالشاطيب, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي,  .47
 .3/107حسن آل سلمان, )مكتبة التوحيد(, 

دار  -شاكر, منيب بن حممود, العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي, )الرايض .48
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 م(.1998-هـ1418النفائس(, )
سن من ع ِبحاطالالبدر الالشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمّن,  .49

 دار املعرفة(. -, )بريوتبعد القرن السابع
تاوى فين من رابالفتح الالشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمّن,  .50

 -ءصنعا, حتقيق أيب مصعب حممد صبحي بن حسن حالق, )اإلمام الشوكاين
 جليل اجلديد(.مكتبة ا

ني فِن بجلامع اير فتح القدالشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمّن,  .51
لكلم ا, دار ثريدار ابن ك -, )دمشق, بريوتالرواية والدراية من علم التفسري

 ه.1414, 1الطيب(, ط
 ,ْلصوللم اإرشاد الفحول إَل حتقيق احلق من عالشوكاين, حممد بن علي,  .52

هـ, 1421, 1دار الفضيلة(, ط -حفص سامي العريب, )الرايضحتقيق أيب 
 م.2000

شعيب  قيق:, حتاملسندالشيباين, أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد,  .53
, لرتكياسن عادل مرشد, وآخرون, إشراف: د. عبد هللا بن عبد احمل -األرنؤوط 

 م. 2001 -هـ  1421, 1مؤسسة الرسالة(, ط  -بريوت
 لعبسي,اسيت اعبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خو  ,شيبةابن أيب  .54

 -الرايض)وت, , حتقيق: كمال يوسف احلالكتاب املصنف يف اْلحاديث واآلاثر
 هـ.1409, 1مكتبة الرشد(, ط

قل, صر الع. ان, إشراف دمصادر التلقي عند الصوفيةصديقي, هارون بن بشري,  .55
 هـ.1417, 1ط دار  الراية للنشر والتوزيع(, -)الرايض

, وفياتابل الوايفالصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي,  .56
 -هـ1420ث(, دار إحياء الرتا -حتقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى, )بريوت

 م.2000
أدب املفيت الصالح, عثمان بن عبد الرمحن, أبو عمرو, تقي الدين, ابن  .57

مكتبة العلوم  -, حتقيق: د. موفق عبد هللا عبد القادر, )املدينة املنورةواملستفيت
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 م.2002 -هـ1423, 2واحلكم(, ط
التنوير  ين ,الصنعاين, حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسّن, الكحال .58

بة دار مكت -ضلراي, حتقيق: د. حممد إسحاق حممد إبراهيم, )اشرح اجلامع الصغري
 م.2011هـ, 1432, 1السالم(, ط

ملة  معاقوت القلوب يفطالب املكي, حممد بن علي بن عطية احلارثي, أبو  .59
الكيايل,  براهيمإاصم , حتقيق: د. عاحملبوب ووصف طريق املريد إَل مقام التوحيد

 م. 2005-هـ  1426, 2دار الكتب العلمية(, ط -)بريوت
ي األزد لمةس الطحاوي, أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن .60

ة مؤسس -ريوت, حتقيق: شعيب األرنؤوط, )بشرح مشكل اآلاثر احلجري املصري,
 م. 1994هـ, 1415, 1الرسالة(, ط

ح شر دين, م الالطويف, سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري, جن .61
لرسالة(, ؤسسة ام -تحتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, )بريو  خمتصر الروضة,

 م.1987 -هـ 1407, 1ط
, حكامن اْلمليها ضوابط اإلهلام وما يتفرع ععابد, خالد بن بكر بن إبراهيم,  .62

و احلجة , ذ43, ع19ج جملة جامعة أم القرى, لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا,
 هـ.1428

ير حتر »ر تنويالتحرير والعاشور, حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر, ابن  .63
 الدار -)تونس ,«يدالسديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجملاملعىن 

 هـ. 1984التونسية للنشر(, ط. 
شرح  تاج يفة احمل, مطبوعة مع حتفعلى املنهاج حاشيةالعبادي, أمحد بن قاسم,  .64

 م. 8319 -هـ  1357املكتبة التجارية الكربى(, د. ط,  -املنهاج, )مصر
لقرطيب, نمري اصم الهللا بن حممد بن عبد الرب بن عا عبد الرب, يوسف بن عبدابن  .65

 -السعودية لعربيةالكة , حتقيق: أيب األشبال الزهريي, )املمجامع بيان العلم وفضله
 م.1994 -هـ1414, 1دار ابن اجلوزي( ط

 , ت.ط(, د. لنشردار الوطن ل -, )الرايضالتعريفات اَلعتقاديةالعبد اللطيف,  .66
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ن, ن مهراىي بسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيالعسكري, أبو هالل احل .67
مي, اإلسال لنشرا, حتقيق: الشيخ بيت هللا بيات, ومؤسسة معجم الفروق اللغوية

 هـ.1412, 1ط«(, قم»)مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بـ 
 لىعلي ل احملحاشية العطار على شرح اجلالالعطار, حسن بن حممد بن حممود,  .68

 دار الكتب العلمية(, د.ط, ت.  -, )بريوتَجع اجلوامع
قيق , حتهل الفقالواضح يف أصو عقيل, علي بن عقيل بن حممد, أبو الوفاء, ابن  .69

 م.1999-هـ1420, 1الرسالة(, ط -د. عبد هللا الرتكي, )بريوت

ذكار لى اْلعابنية الفتوحات الر عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي, ابن  .70
 دار إحياء الرتاث العريب( د. ط. ت. -, )بريوتالنواوية

, لشافعياديقي عالن, حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصابن  .71
دار  -بريوتا, ), حتقيق: خليل مأمون شيحدليل الفاحلني لطرق ريض الصاحلني

 م. 2004 -هـ  1425, 4املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع(, ط
 أبو الفالح, بلي,العماد: عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الع كري احلن .72

ؤوط, ألرانا, حتقيق: حممود شذرات الذهب شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
 -هـ  0614, 1دار ابن كثري(, ط -وعبد القادر األرانؤوط, )دمشق وبريوت

 م 1986
إحياء علوم  ضل,ايل, أبو الفالغزايل, أبو حامد , حممد بن حممد بن حممد الغز  .73

ين  دار الشعب(.  -, )القاهرةالدِ 
قيق , حتْلصولاملستصفى من علم االغزايل, أبو حامد حممد بن حممد الطوسي,  .74

 م.1997-هـ 1417, 1الرسالة( ط -د. حممد بن سليمان األشقر, )بريوت
, حتقيق ةاللغ ييس, معجم مقافارس, أمحد بن فارس بن زكرايء القزويّن الرازيابن  .75

 م.1979 -هـ 1399دار الفكر(,  -عبد السالم حممد هارون, )بريوت
تاب كبصري, م الالفراهيدي, أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متي  .76

 الل(. تبة اهلر ومكحتقيق: د. مهدي املخزومي, د. إبراهيم السامرائي, )داالعني, 
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قيق: حت, يطحملا, القاموس ن يعقوبالفريوز آابدى, جمد الدين أبو طاهر حممد ب  .77
 -بريوتسي, )قس و مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة, إبشراف: حممد نعيم العر 

 .م2005 -هـ 1426, 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع(, ط 
, لكبريشرح ااملصباح املنري يف غريب الالفيومي, أمحد بن حممد بن علي,  .78

 ة(.املكتبة العلمي -)بريوت
 تحديثد القواعالقامسي, حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق,  .79

 دار الكتب العلمية(.  -, )بريوتمن فنون مصطلح احلديث
يم د احلكد عب, حتقيق حممالفتوى يف اإلسالمالقامسي, حممد مجال الد  ين,  .80

 م(.1986هـ, 1406دار الكتب العلمية(,  -, )لبنان1القاضي, ط
اجلواهر ي, احلنف لدينالقرشي, عبد القادر بن حممد بن نصر هللا, أبو حممد, حميي ا .81

 (.نشر: مري حممد كتب خانه -, )كراتشياملضية يف طبقات احلنفية
يص ن تلخمشكل املفهم ملا أالقرطيب, أبو العباس, أمحد بن عمر بن إبراهيم,  .82

 .(ثريكدار ابن   -دار الكلم الطيب -, حتقيق مجاعة, )دمشق وبريوتمسلم
يق د. , حتقلقرآنااجلامع ْلحكام القرطيب, حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب,  .83

 م.2006-ـه1427, 1الرسالة(, ط -عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, )بريوت
وين اجلمايل السود وبغاقطلوبغا, أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ق طل  ابن  .84

, 1لم(, طالق دار -قيق حممد خري رمضان يوسف, )دمشق, حتاتج التاجماحلنفي, 
 م.1992-هـ  1413

وقعني م املإعالن, قيم اجلوزية, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الديابن  .85
لعلمية(, لكتب ااار د -, حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم, )بريوتعن رب العاملني

 م.1991-هـ1411, 1ط
فهرس , دريسي اإلالكتاين, حممد ع ب د احل ي  بن عبد الكبري ابن حممد احلسّن  .86

ان ق: إحسقي, حتالفهارس واْلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت
 م.1982, 2دار الغرب اإلسالمي(, ط -عباس, )بريوت

, معجم املؤلفنيكحالة, عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغّن الدمشقي,  .87
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 مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب(.  -)بريوت
ق يق, حتالكليات الكفوي: أيوب بن موسى احلسيّن القرميي, أبو البقاء احلنفي, .88

 مؤسسة الرسالة(. -حممد املصري )بريوت -عدانن درويش 
لصغري اجلامع حيح اصحممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم, األلباين,  .89

 املكتب اإلسالمي(. -ط. )بريوتوزايداته, 
لي, احلنب احلياملرداوي, عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الص .90

عوض  ن, د.ربيالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه, حتقيق: د. عبد الرمحن اجل
 م2000 -هـ 1421, 1مكتبة الرشد(, ط -القرين, د. أمحد السراح, )الرايض

 لمركز التأصي -جدة), املبالغة يف التيسري الفقهيد هللا, املزيّن, خالد بن عب .91
 هـ.1433, 1للدراسات والبحوث(, ط

ترتيب  غرب يفاملح, املطرزي, انصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على, أبو الفت .92
 دار الكتاب العريب(, د.ط. ت. -, )لبناناملعرب

 معلمة زايد للقواعد الفقهية, )موسوعة إلكرتونية(. .93
القاهري,  حلداديين اناوي, عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدامل .94

 ,1(, طكربىاملكتبة التجارية ال -, )مصرفيض القدير شرح اجلامع الصغري
 هـ.1356

-)بريوت ,ربلسان العمنظور, حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري, ابن  .95
 .1دار صادر(, ط

فة يب حنيذهب أماْلشباه والنظائر على إبراهيم,  جنيم, زين العابدين بنابن  .96
 م.1980 -هـ1400دار الكتب العلمية(,  -, )بريوتالنعمان

 -بريوت), ياءْلصفاحلية اْلولياء وطبقات نعيم, أمحد بن عبد هللا األصبهاين,   .97
 هـ.1405, 4دار الكتاب العريب(, ط

اشية هاج )حبملناشرح  اهليتمي, أمحد بن حممد بن علي بن حجر, حتفة احملتاج يف .98
 -هـ  3571املكتبة التجارية الكربى(, د. ط,  -الشرواين والعبادي(, )مصر

 م.1983
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ومنبع  لزوائدامع اهليثمي, أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان, جم .99
هـ,  4141, ط مكتبة القدسي( -الفوائد, حتقيق: حسام الدين القدسي, )القاهرة

 م.  1994
لفضل, بو اأ, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت, اليحصيب .100

ر الرتاث(, دا -ةقاهر املكتبة العتيقة, وال -مشارق األنوار على صحاح اآلاثر, )تونس
 د. ط, ت. 

ميمي, ل التيعلى, أمحد بن علي بن املث ىن بن حيىي بن عيسى بن هالأبو  .101
رتاث(, ون للأمدار امل -سد, )دمشقاملوصلي, مسند أيب يعلى, حتقيق: حسني سليم أ

 م. 1984 -هـ 1404, 1ط 
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 فهرس اآليت

 

ب ل  ك ي ف  خ ل ق ت  الغاشية .1  30 .........................17ية , اآلأ ف ال  يـ ن ظ ر ون  إ ىل  اإل  
 36  .....................43اآلية  إ نم ع ب اد ي ل ي س  ل ك  ع ل ي ه م  س ل ط ان  سورة احلجر, .2
ر ى ل م ن  ك ان  ل ه  قـ ل ب  سورة ق, .3 ........ ................37اآلية  إ نم يف  ذ ل ك  ل ذ ك 

16 
 62.......................23ية لنجم, اآلا,  إ ن  يـ تمب ع ون  إ الم الظمنم و م ا هت  و ى األ  نـ ف س   .4
يًعا  .5  16 ......................... .14ة احلشر, اآليسورة  ,و قـ ل وهب  م  ش ىتم حت  س بـ ه م  مج  
ت م  ال  تـ ع ل م ون   .6 ر  إ ن  ك نـ  ل  الذ  ك  أ ل وا أ ه   62.........................43ة , اآليلنحلاف اس 
ت م  ال  تـ ع ل م ون   .7 ر  إ ن  ك نـ  ل  الذ  ك  أ ل وا أ ه   62.........................43ة , اآليلنحلاف اس 
ء  فـ ر دُّوه  إ ىل  اَّللم  و   .8  30....................59ية النساء, اآل س ول  الرم ف إ ن  تـ ن از ع ت م  يف  ش ي 
ن ون  ح ىتم حي  ك  م وك   .9  58, 54.... .................65اآلية  النساء, ,ف ال  و ر ب  ك  ال  يـ ؤ م 

ا  ق ال ت  اي   .10 ....... ................ (.32ية )ل, اآلال م أل   أ فـ ت وين  يف  أ م ر ي النمأ يُـّه 
14 
 60..........................99اآلية  و اع ب د  ر بمك  ح ىتم أي  ت ي ك  ال ي ق ني  سورة احلجر, .11
ل  سورة النحل, آية  .12 و أ و ح ى ر بُّك  إ ىل  النمح 

68..................................21  
خ ل  اجل  نمة   .13  54.....................................111البقرة, اآلية  ,و ق ال وا ل ن  ي د 
.......... .............. .46 آليةو ل ك ن  تـ ع م ى ال ق ل وب  الميت  يف  الصُّد ور  احلج, ا .14

16 
م ه  إ ىل   .15 ء  ف ح ك  ت م  ف يه  م ن  ش ي  تـ ل ف   60..................10اآلية  لشورى,ا اَّللم  و م ا اخ 
ن ة  إ ذ ا ق ض ى اَّللم   .16 ًرا,ر س ول   و  و م ا ك ان  ل م ؤ م ن  و ال  م ؤ م   54..................36اآلية  ه  أ م 



 82من  77صفحة 

 

, اآليةال  أ   ق  و م ن  أ ظ ل م  م من  اف رت  ى ع ل ى اَّللم  ك ذ اًب أ و   .17 ي   31....................93 وح 
ا المذ ين  آم ن وا اتـمق وا اَّللم  ح قم تـ ق   اي   .18  6....................102ران, اآلية آل عم ات ه  أ يُـّه 
ا المذ ين  آم ن وا اتـمق وا اَّللم  و ق ول وا  اي   .19  6..........71-70, اآلية يًدا األحزاب س د  و اًل قـ  أ يُـّه 
ا النماس   اي   .20 ل ق ك م  أ يُـّه  ة  نـ ف س    م ن  اتـمق وا ر بمك م  المذ ي خ  د   6...........1لنساء, اآلية ا و اح 
ل ة   .21 ت يك م  يف  ال ك ال  ت ون ك  ق ل  اَّللم  يـ ف  تـ ف   14.... .................176ية اء, اآللنسا ي س 
د  يق  أ ف ت ن ا يف  س ب ع  بـ ق ر ات   .22 ا الص    14....................46ية اآلسف, يو  ي وس ف  أ يُـّه 
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 فهرس احلديث

ًما يـ ع ط يه  اَّللم  ر ج اًل يف  الق ر آن   .1  35                                               إ الم فـ ه 
م ون  إ يل م  .2 , و إ نمك م  خت  ت ص   55                                                 إ منم ا أ ان  ب ش ر 
 43                                                       هللا   ن  ي م  ح  ت  س  ت   ن  أ   يك  وص  أ   .3
4.  ُّ  46, 23                                                            ق  ل  اخل    ن  س  ح   الرب 
ُّ م ا اط م أ نم إ ل ي ه  ال ق ل ب   .5  46                                                         ال رب 
 30                                   ات  ه  ب  ت  ش  م   ور  ا أم  م  ه  نـ  يـ  وبـ   بني     ام  ر  واحل   بني     ل  ال  احل   .6
 46                                                  ون  ث  دم حم   م  ك  ل  بـ  قـ   م  م   األ  يف   ان  ك    د  ق   .7
 29                        قل لبّن إسرائيل إين                                        .8
 24                                                              م ا أ ن ك ر  قـ ل ب ك  ف د ع ه   .9

تـ ف ت   .10                                                         نـ ف س ك   اي  و اب ص ة  اس 
23 

 

 

 

 

 

 

  



 82من  79صفحة 

 

 فهرس املوضوعات

 3                                             ملخص البحث                   

 4                                                  شكر وتقدير                  

 5                                                    إهداء                       

 6                                                                          مقدمة

        7                                                          .سبب اختيار املوضوع

 8                                                           .اختيار املوضوعأمهية 

 8                                                                .إشكالية البحث

 8                                                .األسئلة اليت جييب عنها البحث

 8                                                              .الدراسات السابقة

                                                                                                               8                                                         .          منهج البحث

 9                                                                .البحثخطوات 

 9                                           .هيكلة البحث, يشتمل البحث على

 12                       واألحكام( -والضابط  -استفتاء القلب تعريف ): متهيد

 14                                               .املبحث األول: تعريف االستفتاء

 14                                                      .أواًل: تعريف االستفتاء لغةً 

 14                                               .تعريف االستفتاء اصطالحاً  اثنياً:
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 16                              .استفتاء القلباملبحث الثاين: تعريف القلب, وحقيقة 

 16                                                            .تعريف القلب لغةأواًل: 

 16                                                     .القلب اصطالحاً اثنياً: تعريف 

 17                                                   .املبحث الثالث: تعريف الضابط

 17                                                           .أواًل: تعريف الضابط لغة

 17                                                    .اثنياً: تعريف الضابط اصطالحاً 

 18                                                    .املبحث الرابع: تعريف األحكام

 18                                                             .أواًل: تعريف احلكم لغة

 19                                                     .اثنياً: تعريف احلكم اصطالحاً 

 20                                        .اإلهلام املبحث اخلامس: التعريف مبصطلح

 20                                                            .أواًل: تعريف اإلهلام لغة

 20                                                     .اثنياً: تعريف اإلهلام اصطالحاً 

 23                                               فتوى القلبأدلة اعتبار  الــفـصـل األول

 26      هلمأقوا ناقشةملذاهب والطوائف يف التعامل مع استفتاء القلب وما لفصل الثاينا

      27                  .املبحث األول: املذاهب والطوائف يف التعامل مع استفتاء القلب

 27                                                .والطوائف هنااملراد ابملذاهب  متهيد

 27                                                                      .الطمائفة األوىل
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 27                                                                     الطمائفة الثانية.

 27                                                                     .الثالثةالطائفة 

 28                                                                     الطائفة الرابعة.

  29                                                     .هلماملبحث الثاين مناقشة أقوا

 29                                                            .اقشة الطمائفة األوىلمن

 31                                                            .مناقشة الطمائفة الثمانية

  34                                                            .مناقشة الطائفة الثالثة

 37                                                            .مناقشة الطائفة الرابعة

 39                      .ضوابط إعمال فتوى القلب واالستدالل هبا الفصل الثالث

 44                    .الشرعيةيف األحكام  األثر الفقهي لفتوى القلب الفصل الرابع

 45       لقلبوى انيت على إعمال الفقيه فتاملبحث األول: األبواب واملسائل اليت ب

 45               .لةالتعارض والرتجيح بني األدأواًل: أثر إعمال فتوى القلب يف ابب 

 48                             .ى القلب يف ابب الفتوى واإلفتاءاثنياً: أثر إعمال فتو 

كونه   ش كُّ يفا ي  مارفة ن مقعاثلثاً: أثر إعمال استفتاء القلب يف احتياط املكلمف وتورُّعه 
 52                                                                  .حراماً أو مكروهاً 

 52                            .القلبقهية املرتتبة على استفتاء رابعاً: بعض الفروع الف

 52                                                   .مسألة اشتباه القبلة على املصلي
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    53                               .ابحلرام, واحلالل غالبمسألة اختالط اللحم احلالل 

 53                                               .سألة نكاح من وقع عليها االشتباهم

 53                                           .إذا اشتبه عليه ثوابن جنس وطاهر مسألة

 54                     املبحث الثاين: املسائل الفقهية اليت ال يعمل فيها بفتوى القلب

 54         .لصحيحاالشمرعية ومقتضى القياس إذا خالفت النمص الشرعي, أو القواعد 

 58                                  .ليت قد يصحبها بعض املشقة واحلرجالتمشريعات ا

ريع  د اث التمعبد اتتش   59                                             .األع م ال, وإح 

 59                                              التشريع الرتكي..                    

 60                                                   .ختصيص العام أو تقييد املطلق

                                               60                                                             .استحقاق حق الغري

 61                                               تيا املفيت مع عدم املانع الشرعيرد ف

                 63                                                               اخلامتة والتوصيات 

 64                                                                  الفهارس العامة 

      65                                                             املراجع واملصادر.فهرس 

 76                                                                   فهرس اآلايت.

 78                                                                فهرس األحاديث.

 79                                                                فهرس املوضوعات


