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ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى المباشرة :الفتوى المباشرة عن التباعد بين المصلين في صلاة

الجماعة أنموذجا

محمد رشيد بن عبد الرزاق( ،)1عبد المنان بن إسماعيل

()2

ملخص البحث

يتناول هذا البحث الفتوى املباشرة عن قضية التباعد بني املصلني يف صالة اجلماعة ومدى التزامها بضابط حسن اختيار وسيلة التعبري عن الفتاوى من
قبل املفيت ،ويركِّز على الفتوى املباشرة اليت أصدرهتا دار اإلفتاء بوالية قدح .واستخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف ماهية املوضوع ،وتتبع
آراء الفقهاء بشأنه من املراجع الفقهية املعتربة ،بغية دارستها وحتليلها .ويستحضر الباحثان التوجيهات والقيم اإلسالمية ،ويعمالن على ربطها ابلواقع
احلايل املاليزي ،كما يقومان بتحليل الفتوى املباشرة من دار اإلفتاء بوالية قدح يف هذا الشأن .وقد استنتج الباحثان أن هذه الفتوى املباشرة منضبطة
ابلضابط املذكور.

الكلمات املفتاحية :الفتاوى املباشرة ،التعبري ،الضابط.
The Principle of Good Choice of Means of Expression for Direct Fatwa: A Case Study of Issuing
Direct Fatwā on the Distance between Worshipers in the Congregational Prayer
Abstract
This research deals with the direct fatwā on the issue of distance between worshipers in the congregational
prayer and the extent of its compliance with “the principle of good choice of means of expression used by a
muftī for issuing fatwās”, focusing on the direct fatwā issued by the Fatwā House in the state of Kedah. The
research uses the descriptive analytical method to describe the essence of the topic and discuss the opinions of
jurists on it from the considered jurisprudential references. The researchers came up with Islamic guidelines
and values (of using good expression for issuing fatwā) and linked them to the current Malaysian context. The
researchers also analyse the direct fatwā from the Fatwā House in the state of Kedah in this regard, and they
conclude that this direct fatwā complies with the principle mentioned above.
Keywords: Direct Fatwās, Expression, Principle.
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احلمد لل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهد هللا فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
له ،ونشهد أن حممدا عبده ونبيه ورسوله ،أما بعد؛
فقد متيز عصران احلاضر بزايدة يف حجم املتغريات والنوازل
واملستجدات على حنو مل تشهده العصور السابقة ،وتطورت
العلوم واجملتمعات تطورا كبريا ،وتغريت أمناط احلياة ،وأثرت ثورة
املعلومات وعامل احلاسوب (الكمبيوتر) وشبكة اإلنرتنت والقنوات
الفضائية يف العامل مجيعا؛ حىت أصبح العامل مبثابة قرية صغرية ،وال
شك أن هذه الوسائل اإلعالمية املعاصرة سالح ذو حدين حيث
ميكن استعماله يف اخلري ويف الشر .وقد وِّجد يف األمة من العلماء

ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى املباشرة :الفتوى املباشرة عن التباعد بين املصلين في صالة الجماعة أنموذجا
محمد رشيد بن عبد الرزاق ،عبد املنان بن إسماعيل
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العاملني ابلنصوص الشرعية والقواعد األصولية والعلوم املوصلة االجتماعية والقض ررااي الس ررياس ررية واالقتص ررادية ،ويف القض ررااي اليت
إىل فهم كل ذلك ،كطرق استنباط األحكام الشرعية واإلملام هتم األمة أبسرها (.)Al-Qarah Dāghī, 2018, 461
ابلواقع املعيش ،مع حت ٍّل ابإلميان والتقوى والورع والرباءة من
وعرفه ر ررا العودة أب ر ررا" :الفتوى عرب اإلذاع ر ررة والتلفر رراز،
اهلوى ،حبيث ال ينزل نصا على مسألة إال بعد ٍّ
أتن وفحص وتكون ص ررادرة ممن يتعرض ررون للفتوى من خالل تلك الوس ررائط،
واستقصاء ،مع معرفته أبنه موقع عن هللا سبحانه ،فهو خيشى أن سرواء كانت على اهلواء أو مسرجلة أو معادة أو غري ذلك ،وهي
يتقول على هللا أو على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو إحدى متغريات العصر ر ر ر ر ر ررر ومنجزاته اليت جيب تو يفها واالنتفاع
على علم أيضا مبا يرتتب على احلكم الصادر منه من حتليل أو هبا (.)Al-ʿAwdah, 2008, 20
حترمي أو إجياب أو غري ذلك من األحكام الشرعية ،واحلق أن من
كما عرفها القرض ر ر رراوي أب ا" :الفتاوى اليت تعرض على
اتصف هبذه الصفات هو املؤهل للفتيا.
املفيت فيجيررب عنهررا فورا ،أي جييررب عنهررا دون أن تعرض عليرره

وابلتايل؛ فإذا مل تضبط الفتاوى الفقهية بل والربامج من قبل ليدرسرها بدقة ،فريجع فيها إىل املصرادر األصرلية والتبعية
الدينية يف وسائل اإلعالم بصورة عامة ويف الفضائيات بصورة للفقه اإلسر ر ر ر ر ر ررالمي وإىل أقوال العلماء القدامى أو املعاصر ر ر ر ر ر ررين،
خاصة؛ فإن إمثها قد يكون أكرب من نفعها ،وآاثرها السلبية قد واجمل ر ررامع واملؤمترات والن ر رردوات الفقهي ر ررة" ( Al-Qarah Dāghī,
تكون أعظم من فوائدها ،ومفاسدها تصبح أكثر من مصاحلها.)2018, 461 .
فمن أكرب أسباب اخللل النابعة من برامج الفتاوى املباشرة يف
وخيت ر ر ررار الب ر ر رراح ر ر ررث التعريف الث ر ر رراينِّ ،
بغض النظر عن
ماليزاي تعجل بعض املفتني املاليزيني يف اإلجابة على األسئلة الوسررائط املسررتخدمة يف نقلها ،س رواء أكانت من خالل وسررائل
املطروحة ،عالوة على غياب القوانني واألنظمة اليت تنظم الفتاوى اإلعالم التقليدية أو غريها من الوسر ر ررائط احلديثة ،وهذه الفتاوى
املباشرة وحتميها من االضطراابت .ومن املعلوم أن السرعة يف إمررا أن توجره من مقر ِّردم الربانمج أو من مرردير اجللس ر ر ر ر ر ر ررة أو من
إصدار الفتاوى -يف بعض األحيان -مع االلتزام بضوابط اإلفتاء اجلمهور واملس ر ررتمعني مباش ر رررة؛ فيجيب عنها املفيت فورا؛ وابلتايل
أمر حسن؛ حيث إن الفتاوى الرمسية يف ماليزاي مثال تستغرق مدة فإن هلا خطورة أكرب وآاثرا كثرية ،على حنو أكثر مما لو ع ِّرضر ر رت
طويلة إلصدارها من أجل احتياجها إلجراءات عديدة.
الفتوى على املفيت ليردرسر ر ر ر ر ر رهرا دراسر ر ر ر ر ر ررة مترأنيرة ،ويرجع فيهرا إىل
وتتمثل إشكالية هذا البحث يف بيان تطبيقات الفتاوى
املباشرة ومدى التزامها بضوابط اإلفتاء القومي؛ ألنه لوال االنضباط
هبا ألصبحت الفتاوى غري مستقيمة ،بل تكون هدما لدين
املطلب الثاين :إجيابيات الفتوى املباشرة
اإلسالم (.)Abu al-Baṣal, 1429AH, 13
من خالل املترابعرة ملرا كترب حول الفتراوى املبراشر ر ر ر ر ر رررة ،أمكن لنرا
اخلروج جبملة من اإلجيابيات هلذا النوع من الفتاوى ،منها:
املبحث األول :مفهوم الفتاوى املباشرة وإجيابياتها
 .1تبيني األحكام الش ر رررعية املس ر ررتجدة يف وقت قص ر ررري؛ ليلتزم
وسلبياتها
الن رراا هب ررا ،وه ررذه هي و يف ررة الفتوى ابت ررداء (ʾAbu al-
املطلب األول :تعريف الفتاوى املباشرة
.)Baṣal, 1429AH, 13
الفتاوى املباشر رررة مبثابة جوالت حرة غري مقيدة أبي شر رريء ،فقد  .2تفاعل األمة مع القضااي املصريية ،فعلى سبيل املثال حينما
أتيت األسر ر ر ر ر ر ررئلررة يف الرردمرراء والفروج ،كمررا ميكن أن أتيت يف ِّ
أدق
أص ر رردر االحتاد العاملي لعلماء املس ر ررلمني يف قض ر ررية الرس ر رروم
األمور وأحدثها يف نطاق البنوك والطب واالسرتنسراخ ،واملشراكل
املسيئة للنيب صلى هللا عليه وسلم الفتوى مبقاطعة املنتجات
املصادر واملراجع.

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،6العدد 1443 ،1ه2022/م
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الدمناركية التزمت األمة ،و هرت وحدهتا جتاه تلك القضية
(.)ʾAbu al-Baṣal, 1429AH, 13
نشر ر ر ررر الثقافة الفقهية الشر ر ر رررعية بشر ر ر رركل واسر ر ر ررع من خالل
األس ر ر ر رئلة واألجوبة املطروحة ،حبيث يس ر ر ر ررتفيد املتابعون من
هذا النوع من اإلفتاء ،مع أن األس ر ر ررئلة قد ال ريص ر ر رهم غري
أ ا تعد ضر رراب من ضر ررروب التعليم الشر رررعي هلم (Abu al-
.)Baṣal, 1429AH, 13
تعريف الناا مبقارنة املذاهب بش ر ر ر ر رركل عام بس ر ر ر ر رربب عدم
انتشر ر ر ر ر ر ررار مثرل تلرك املرذاهرب يف تتمعراهتم ،وعردم معرفتهم
للمذاهب املنتش ر ر رررة يف بلدان املس ر ر ررلمني ( Abu al-Baṣal,
.)1429AH, 13
تعريف عوام الن رراا ابلعلم رراء وال رردع رراة من تلف البقرراع؛
وذلك أن العامل أو املفيت الذي يقبع يف بقعة من بقاع العامل
اإلسر ر ر ر ر ر ررالمي وال يعرفرره إال أهررل تلررك البقعررة يسر ر ر ر ر ر ررمع برره
ويش ر ر ر ر ر رراهده وينتفع به كثري من الناا ،وتعم فائدته إىل كل
من يش رراهده ويطلع على القناة الفض ررائية ،فكم من عامل أو
ط ررال ررب علم تنبر ر ه الن رراا إىل علم رره وانتفعوا ب رره عن طريق
حلق ررة من حلق ررات القنوات الفض ر ر ر ر ر ر ر ررائي ررة ( Al-Fawzān,
.)1430AH, 8-9
النقل السر رريع للمعلومات ،وهو ما يضر ررمن انتشر ررارا سر رريعا
للفتوى داخل اجملتمع اإلسالمي ،مع ما له من أتثري مباشر
وسر ر ر ر ر رريع يف إ هار حكم هللا ،وإحداث تغيريات اجتماعية
إجي ررابي ررة يف م رردة قصر ر ر ر ر ر رررية ،ه ررذا إن ك رران ررت الفتوى ملتزمررة
ابلضوابط الشرعية (.)Al-Fawzān, 1430AH, 8-9
قلة التكاليف ،وإمكانية التواص ر ررل مع املفيت ،من حيث إنه
ميكن للمس ر ررتفيت أن يتص ر ررل يف أي وقت ،كما ميكن له أن
يرس ر ر ر ر ررل أي قدر من األس ر ر ر ر ررئلة ،ويس ر ر ر ر ررتقبل ما يش ر ر ر ر رراء من
اإلجراابت عرب أي وسر ر ر ر ر ر رريلرة حرديثرة بتكلفرة يسر ر ر ر ر ر رررية (Al-
.)Sumayʿī, 1434AH, 538
إقرامرة احلجرة على النراا يف كثري من املس ر ر ر ر ر ر ررائرل الفقهيرة ال
سريما يف املسرائل اليت يسرألون عنها واليت انتشرر التهاون هبا
يف هذا العص ر ررر ،مثل املس ر ررائل يف املعامالت املالية وأحكام
املرياث وغريمها (.)Al-Qarah Dāghī, 2018, 462

املطلب الثالث :سلبيات الفتاوى املباشرة
من اآلاثر السلبية للفتاوى املباشرة ما يلي:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

نشر ر ر ر ر ر ررر اآلراء الفقهيرة الشر ر ر ر ر ر رراذة واملهجورة؛ بسر ر ر ر ر ر ربرب كثرة
املتصردرين للفتوى وتسرابقهم عليها على اختالف مشرارهبم
ومررذاهبهم ومنرراهجهم يف التعررامررل مع الوقررائع واألسر ر ر ر ر ر ررئلررة
الواردة إليهم (.)Abu al-Baṣal, 1429AH, 13
إضر ر ر ررعاف أو هدم الوحدة املذهبية املنتشر ر ر رررة والسر ر ر ررائدة يف
بعض اجملتمع ررات؛ ألن اجملتمع احمللِّي يف بل ررد م ررا غ ررالب ررا مررا
يكون لرره مررذهررب معني يلتزم برره ،فررالفتوى وفقرا ملرردرس ر ر ر ر ر ر ررة
فقهية معينة حينما تص ر ر ررل إىل مس ر ر ررتقبل من مذهب فقهي
مغاير دون دراية منه أبصول اخلالف ومباهية املذهب املفىت
بره أو أدلتره أو أصر ر ر ر ر ر ررول االسر ر ر ر ر ر رتردالل فيره؛ فرإن هرذا يهردد
استقرار ذلك اجملتمع (.)Abu al-Baṣal, 1429AH, 13
إحداث بلبلة وحرية بني املسلمني ،فقد أصبح اخلالف بني
قول فالن وفالن مص ر رردر تش ر ررويش بل تش ر رركيك عند كثري
من الناا السرريما لدى العامر ر ر ر ر ر ر ررة الذين ال يعرفون مصررادر
اخلالف (.)Abu al-Baṣal, 1429AH, 13
تعدد الفتاوى املباش ر رررة بتعدد وس ر ررائلها واختالفها س ر ريؤدي
إىل نشر ر ر ر ر ر ررر فكرة التخري بني الفترراوى عنررد عوام النرراا ،أو
بعبارة أخرى س ر ر ر ر ريؤدي إىل تتبع الرخص ،ذلك أن الفتاوى
اليت تعرض عليهم متبرراينررة؛ مبررا جيعلهم خيتررارون الفتوى اليت
تناسربهم أو يراتحون هلا دون منهج أو اسرتدالل (Abu al-
.)Baṣal, 1429AH, 13
الفتوى املباشر ر ر رررة غري املنضر ر ر رربطة سر ر ر ررتؤثر على هيبة العلماء
واحرتامهم بني الناا ،بل وس ررتثري التش رركيك يف قدراهتم أو
نزاهتهم ،وذلررك من خالل إجيرراد مربرات الهتررامررات عررامررة
ابطلة (.)Abu al-Baṣal, 1429AH, 13
الوقوع حتت ض ر ر ررغط الس ر ر ررلطة الس ر ر ررياس ر ر ررية أو اإلعالمية أو
ضررغط املشرراهدين؛ فيسررتدرج املفيت للتو يف السررياسرري أو
اإلعالمي (.)Al-Qarah Dāghī, 2018, 467

ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى املباشرة :الفتوى املباشرة عن التباعد بين املصلين في صالة الجماعة أنموذجا
محمد رشيد بن عبد الرزاق ،عبد املنان بن إسماعيل

املبحث الثاني :وسيلة التعبري عن الفتاوى املباشرة يف
ماليزيا
قبل أن يدخل الباحثان يف مناقشر ر ر ررة منوذج الفتاوى املباشر ر ر رررة يف
ماليزاي فمن املسر ر ر ر ر ررتحسر ر ر ر ر ررن أن يتطرقا إىل ذكر نبذة عن الفتوى
املباشرة يف ماليزاي ،وذلك على النحو التايل:
األول :تعريف الفتاوى املباشرة يف الواقع املاليزي
املطلب ّ

مصطلح الفتاوى املباشرة مل أيت ذكره يف أي الئحة من اللوائح
القانونية الدينية املاليزية ،سواء على املستوى الفدرايل أو مستوى
الوالايت (اإلقليمي)؛ ذلك أن الفتوى يف ماليزاي حىت تعترب فتوى
ال بد أن تكون صادرة عن جلنة الفتوى الرمسية الفيدرالية أو
اإلقليمية (Garis Panduan Pengeluaran Fatwa di
) ،Malaysia. 2017, 5وأن تنشر يف اجلريدة الرمسية التابعة هلا.
واجلدير ابلذكر ،أن الفتوى إذا أصدرت عن جلنة الفتوى ،ومل
تنشر يف اجلريدة الرمسية؛ فال تعترب فتوى ،وإمنا تعترب ترد قرار
للجنة ،وال أثر له قانوان .وبعبارة أخرى ،بعد أن تنشر الفتوى يف
اجلريدة الرمسية ،يصح أن يطلق عليها اسم الفتوى يف ماليزاي ،وإال
فال.
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(1) Mufti boleh atas daya usahanya sendiri atau atas
permintaan daripada mana-mana orang yang dibuat
melalui surat yang dialamatkan kepada Mufti, atau atas
perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan,
membuat dan, tertakluk kepada subseksyen 2,
menyiarkan dalam Warta fatwa atau pendapat atas
sesuatu persoalan yang belum diputuskan atau
persoalan yang menimbulkan pertikaian mengenai atau
yang berkaitan dengan Hukum Syarak. (Enakmen
)Pentadbiran Undang-undang Islam (Pahang) ,1991

ما ترجتمه :إن للمفيت -إبرادة نفسه أو بطلب من
شخص ما أو أبمر ملكي صادر من السلطان -أن يصدر وينشر
فتواه يف اجلريدة الرمسية أو رأيه يف كل قضية مشتبهة مستعصية
يف حلِّها أو مثرية متعلقة بشؤون الشريعة اإلسالمية.
 .2تطبيقات الفتاوى املباشرة من قبل املفتني يف ماليزاي جتاه
النوازل ومستجدات العصر؛ مما يتطلب منهم اإلسراع يف بيان
أحكامها وحلوهلا الشرعية.
 .3الفتوى كما عرفها األصوليون والفقهاء "نص جواب املفيت
على حكم ما" ( ،)Zaydān, 2001, 34وتقييد الفتوى بنشرها
يف اجلرائد الرمسية وصدورها من قبل جلنة الفتوي -كما هو احلال
يف ماليزاي -إمنا حلظر من ليس له أهلية من مداخلة أمر اإلفتاء،
وال يلزم من هذا منع كل املفتني املتأهلني من ممارسة الفتاوى
املباشرة.

لكن وجد الباحثان أن مصطلح الفتوى وفقا ملا هو عليه
 .4الفتوى الرمسية يف ماليزاي تستغرق مدة طويلة إلصدارها من
يف اللوائح القانونية الدينية املاليزية يشمل الفتاوى املباشرة؛
أجل مرورها إبجراءات عديدة كما سبق ذكره.
ألسباب:
 .1جاء يف اللوائح القانونية الدينية لوالييت قدح وابهنج التصريح
إبمكانية أن يصدر املفيت الفتوى دون أن يستشري جلنة الفتوى،
أي بدون مداخلة جلنة الفتوى ،أو بعبارة أخرى أن للمفيت سلطة برامج الفتاوى املباشر ر رررة يف ماليزاي على ثالثة أشر ر رركال من حيث
اإلخراج:
يف إصدار الفتوى إذا اقتضت احلاجة لذلك بدون استشارة جلنة
فمثال تشريعات املفيت والفتوى (والية قدح دار األمان .1 ،برامج الفتاوى املس ر ر ررجلة اليت تس ر ر رقبل أس ر ر ررئلة اجلمهور قبل
الفتوىً .
احللقة عن طريق تس ر ر ررجيل التليفوانت أو الفاكس أو الربيد
2٠٠8م ،املادة رقم  )1/8تنص على:
اإلليكرتوين أو ما يض ر ر ر رريفه املقدم من أس ر ر ر ررئلة من عنده ،مث
(1) Mufti hendaklah berkuasa mengeluarkan apa-apa
fatwa. (Enakmen Mufti Dan Fatwa (Kedah Darul
تعرض هذه األس ر ر ر ر ررئلة على املفيت فينظر فيها وجييب عنها.
) Aman), 2008ما ترجتمه :للمفيت السلطة أن يصدر أي فتوى.
ومن أمثلر ر ررة هر ر ررذه الربامج برانمج "حر ر ررب العلم :مير ر رردان
وحنو هذا منصوص يف تشريعات إدارة القانون اإلسالمي
الفت رراوى" ال ررذي ق رردمتر ره قن رراة  ،TV AL-HIJRAHوه ررذا
يف (والية ابهنج1٩٩1 ،م ،مادة  ،)36تنص على:
الربانمج يقردم الس ر ر ر ر ر ر ررادة أعالم املفتني من كرل الوالايت يف
املطلب الثّاين :برامج الفتاوى املباشرة يف ماليزاي

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،6العدد 1443 ،1ه2022/م
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ماليزاي ،وعلى رأسر ر ر ررهم صر ر ر رراحب السر ر ر ررماحة داتو سر ر ر ررري
الدكتور احلاج ذو الكفل بن حممد البكري املفيت الس ر ر ر ر ر ررابق
للوالايت الفدرالية؛ ليلقوا آراءهم الفقهية يف شىت اجملاالت،
كما يلقوا اإلرشر ررادات والنصر ررائح الدينة واحللول الشر رررعية،
وجيلب هذا الربانمج عددا كبريا من املشر ر ر رراهدين واملتابعني.
وقريب من هذا الربانمج -من حيث إلقاء األس ر ر ررئلة الدينية
ِّ
وتلقي إجاابهتا -برانمج "س ر ر ر ر ر ررل األس ر ر ر ر ر ررتاذ" ،الذي تقدمه
شررركة  MEDIA PRIMAيف قناة  ،TV 9إال أنه ال ِّ
يقدم
املتخصر ر رصر ر ررني يف تال اإلفتاء ،بل من ِّ
يقدمهم ال يتأهلون
للفتيرا ،كمرا أنره ال جيوز هلم اإلفتراء قرانوان؛ ملرا ذكره البراحرث
يف نظام الفتوى يف ماليزاي.
وهلذا الشر ر ر ر ر ر رركل من الفتاوى املباشر ر ر ر ر ر رررة يف ماليزاي بعض
اإلجيرابيرات ،من أمههرا :أن املفيت لره اخليرار يف اختيرار األسر ر ر ر ر ر ررئلرة
املناس ر ر ر رربة دون إحراج ،وعدم االرجتال يف اإلجابة حيث إبمكانه
أن يراجع املصرادر الفقهية وأن يسرأل أهل االختصراص .كما أن
لره بعض السر ر ر ر ر ر ررلبيررات الفنيررة ،مثررل :عردم التفرراعرل املطلوب بني
املفيت واملسر ر ر ر ر ررتفيت ،وعدم اتسر ر ر ر ر رراع الوقت املتاح للحقلة لإلجابة
على كل األسئلة بشكل اتم مع األدلة والتكييف الفقهي.
 .2وجود ِّ
مقدم الربانمج الذي يتلقى االتصر ر ر ررال ابلتنسر ر ر رريق مع
املخرج ،ويعرضر ر ر رره على املفيت الذي يتوىل اإلجابة عنه على
الفور .ومن أمثل ررة ه ررذا النوع :م ررا ق رردمتر ره قن رراة RADIO
 PERAK FMيف برانمج SOAL JAWAB AGAMA
وقناة  RADIO SELANGOR FMيف برانمج BICARA
 .FATWA.وهذا الش ر رركل من الفتاوى املباش ر رررة يكسر ررب
عددا كبريا من املش رراهدين واملتابعني ،وهو األوس ررع انتش ررارا
وقبوال؛ ملررا فيرره من تفرراعررل كبري بني املش ر ر ر ر ر ر رراهرردين واملفيت،
حيث حيص ر ررل املس ر ررتفيت على اجلواب خالل دقائق معدودة
دون احلاجة لالنتظار.
 .3إجابة املفيت على األسر ررئلة املكتوبة املرسر ررلة عرب الفاكس أو
الربيرد اإللكرتوين أو عرب موقع اإلنرتنرت اخلراص لكرل جهرة
إفتائية ماليزية .وهذا الشر رركل من الفتاوى املباشر رررة هو حمل
الدراسة الذي خيتاره الباحث ،وسيأيت الباحث بنموذج له،
مع مناقشته ،ومدى انضباطه بضابط اإلفتاء القومي.

املطلب الثّالث :ض ا ا ااابط حاا ا ا ا اتتيا وس ا ا اايلة التعبري
الفتوى

إذا أمعنا النظر يف وسريلة التعبري عن الفتوى جند أ ا تتشركل إما
من القول الش ر ررفهي أو الكتابة أو اإلش ر ررارة الواض ر ررحة يف الداللة
على املوافقة أو الرفض ،مثل أن يسرأل السرائل "هل صرالة الوتر
فرض أو واجب؟ فيجيب عنه املفيت إبشر ررارة واضر ررحة دالة (Al-
 )Qarah Dāghī, 2018, 837على عدم الوجوب مثال أو إبشارة
مفهومة لدى األخرا السر ررائل ،كما أنه من املعلوم أن إشر ررارات
األخرا اآلن قد أص ر ر ر ر رربحت لغة مفهومة ،وابلتايل فال مانع من
اسر ر ر ر ر ر ررتعمراهلرا يف الفتوى ،برل هي مطلوبرة لإلجرابرة على سر ر ر ر ر ر رؤال
اخلرا ،أما الناطقون؛ فال ميكنهم االعتماد على اإلشر ررارة إال يف
املسائل البسيطة اليت حتتاج إىل إشارة واحدة مفهومة ،إذ األصل
لزوم التوضر ر ر ر ر ر رريح والبيان يف كل ما يشر ر ر ر ر ر رروبه لبس أو خلط؛ ألن
الفتوى تتعلق أبحك ررام خرراصر ر ر ر ر ر ر ررة ،وهي مبث ررابررة التوقيع عن رب
العاملني .كما جيب على املستفيت أن يكون سؤاله واضحا بيِّنًا ال
لبس فيه وال غموض ،وأن يشرح مراده بدقة ووضوح ،سواء كان
ابلقول أم ابلكتابة أم عرب الوسائل احلديثة اليت ذكرها الباحث.
ويتحقق ض ررابط حس ررن اختيار الوس رريلة املناس رربة للتعبري عن
الفتوى أبمور ،منها:
 .1س ررالمة الفتوى من الغموض واأللفال الغريبة ،حبيث تكون
واض ر ر ر ر ر ررحة ال غموض فيها ،فعلى املفيت أن يبني بياان مزيال
لإلشر ر ر رركال متضر ر ر ررمنا لفصر ر ر ررل اخلطاب ،كافيا يف حصر ر ر ررول
املقصر ر ر ر ررود ،ال حيتاج معه إىل غريه ،وال يكون كاملفيت الذي
سررئل عن مسررألة يف املواريث ،فقال :يقسرم بني الورثة على
فرائض هللا وكتبه ،وس ررئل آخر عن ص ررالة الكس رروف فقال:
تص رلى على حديث عائش ررة رض رري هللا عنها ،وإن كان هذا
أعلم من األول ،وسررئل آخر عن مسررألة يف الزكاة فأجاب:
أمررا أهررل اإليثررار فيخرجون املررال كلرره ،وأمررا غريهم فيخرج
القردر الواجرب عليره ( .)Yusrī, 2012, 608قرال اخلطيرب
البغ ردادي" :وليجتن ررب رراطبررة العوام وفتواهم ابلتشر ر ر ر ر ر ررقيق
والتقعري والغرير ر ررب من الكالم؛ فر ر ررإنر ر رره يقتطع عن الغرض

ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى املباشرة :الفتوى املباشرة عن التباعد بين املصلين في صالة الجماعة أنموذجا
محمد رشيد بن عبد الرزاق ،عبد املنان بن إسماعيل
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فينبغي أن ير ررذكر فيهر ررا األدلر ررة واحلجج ،ويبسر ر ر ر ر ر ررط القول
املطلوب ،ورمبا وقع هلم به غري املقصر ر ر ر ررود (Al-Khaṭīb al-
وجييب عن اإلشكاالت ،وحنو ذلك.
.)Baghdādī, 1421AH, 2/400
 .2حترير ألفررال الفتيررا برردقررة لئال تفهم على وجرره ابطررل ،قررال  .5ال يص ر ر ر ر رردر فتواه على أنه نص ش ر ر ر ر رررعي ما دامت يف إطار
االجته رراد ،فال يقول" :ه ررذا حكم هللا تع رراىل ،كم ررا أن ره ال
ابن عقيل" :وحيرم إطالق الفتيا يف اسر ر ر ررم مشر ر ر رررتك إمجاعا،
يسر ر ر ر ر ر ررتخردم لف احلرام إال فيمرا فيره نص واضر ر ر ر ر ر ررح" (Al-
فمن سرئل" :أو يؤكل أو يشررب يف رمضران بعد الفجر؟ ال
.)Qarah Dāghī, 2018, 418
ب ر ر ررد أن يرقررول "الرفرجررر األول أو الرث ر ر رراين ( Al-Bahūtī,
 .6جواز الفتوى مش ر ر ررافهة وكتابة ،لكن رجح فض ر ر رريلة الش ر ر رري
.)1414AH, 458
الدكتور علي القره داغي كتابة الفتاوى يف عصرران احلاضررر؛
 .3أال تكون الفتوى أبلفال تملة لئال يقع الس ر ر ررائل يف حرية،
أل را أثبرت وأبعرد عن التزوير ( Al-Qarah Dāghī, 2018,
كمن س ر ر ر ررئل عن مس ر ر ر ررألة يف بيع العرااي فأجاب :إنه جائز
 ،)418وق ررد ذكر الفقه رراء آدااب للفت رراوى املكتوب ررة ،فق ررالوا:
بشروطه ،فهذا إمجال حيتاج إىل تفصيل وشرح لبيع العرااي.
"على املفيت أن يقارب سررطورها وكلماهتا ،وال يرتك فواصررل
 .4ذكر الدليل إذا كان املوضروع حيتاج إىل دليل اقتداء برسرول
فيما بينها؛ لئال يزور أحد عليه ويضر ر ر ر رريف إليها ما مل يقله،
هللا ص ررلى هللا عليه وس ررلم حيث كان يذكر ما يقنع الس ررائل
وأن تكون موص ررولة خر س ررطر من الس رؤال ،وإذا ض رراقت
يف جوابه من التمثيل والتشربيه مع أن كالمه صرلى هللا عليه
الورقر ررة عن الفتوى لطوهلر ررا؛ فينبغي أن يكتر ررب اجلواب أو
وسر ر ر ررلم حجة يف ذاته ،كحديثه صر ر ر ررلى هللا عليه وسر ر ر ررلم يف
يكمله يف هر الورقة وال يكتبها يف ورقة مسر ررتقلة منفصر ررلة
شر ررأن املعاشر رررة الزوجية(( :أرأيرتم لو وضر رعها ِّيف حرٍّام أكان
خوفا من االحتيال عليه"(.)Zaydān, 2001, 171
علير ِّه فِّيهرا ِّوزر؟ فكرذلِّرك إِّذا وضر ر ر ر ر ر رعهرا ِّيف احلال ِّل كران لره
وقد كان الص ر ر ر ر ر ررحابة والتابعون من بعدهم إذا أش ر ر ر ر ر رركل
أجر)) ( .)Muslim, n.d., No: 1006ق ر ررال ابن القيم -
عليهم أمر من األمور اخلاصر ر ر ررة أو العامة يكاتبون فقهاءهم
رمحر رره هللا تعر رراىل" :-ينبغي للمفيت أن ير ررذكر دلير ررل احلكم
وعلماءهم ويس ر ر ررألو م عن ذلك ،فعلى س ر ر رربيل املثال كتب
ومأخذه ما أمكنه ذلك ،وال يلقيه إىل املسر ر ر ر ررتفيت سر ر ر ر رراذجا
حممد بن أيب بكر -وهو و ٍّال على مصررر -إىل علي بن أيب
ت ر ر ر ر ررردا عن دليله ومأخذه ،فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته
طالب يسر ر ر ر ررأله عن مكاتب مات وترك ماال وولدا ،فكتب
من العلم ،ومن أتمل فتاوى النيب -ص ررلى هللا عليه وس ررلم-
إليه" :إن ترك وفاء ملكاتبته يدعى مواليه فيسر ر ر ر ر ر ررتوفون ،وما
الذي قوله حجة بنفس ر ر ر ر رره رآها مش ر ر ر ر ررتملة على التنبيه على
بقي ك رران مريااث لول ررده ( Ibn Abī Shaybah, 1409AH,
حكمة احلكم ونظريه ووجه مشر ررروعيته ( Ibn al-Qayyim,
.)4/403
 .)1411AH, 123فإذا كان السرائل طالب علم أو له دراية
ويف عهرد عمر بن اخلطراب حلقرت جراريرة ابلعردو فغنمها
ابألدلرة وعلوم الشر ر ر ر ر ر رررع أو طلرب معرفرة الردليرل ،فرإن املفيت
املسر ر ر ر ر ر ررلمون بعررد ذلررك ،فررأتى موالهررا أاب عبيرردة بن اجلراح
يذكر له الدليل واحلكمة من املش ررروعية تطمينا لقلبه وزايدة
فقال" :ما أدري ما أقول لكم فيها ،ولكين سر ر ر ررأكتب لكم
يف علمه ،وأما إذا كان السر ر ر ر ر ررائل ال يسر ر ر ر ر ررتوعب األدلة فال
فيها إىل عمر فكتب إليه يس ر ر ر ر ررأله عن أمرها ( Al-Fazārī,
يذكرها له ( ،)Al-Nawawī, n.d., 48أبن كان املس ر ر ر ر ررتفيت
.)1987, 153
عاميا ال يفقه معىن الدليل وال وجه االس ر ر ررتدالل فال حاجة
لررذكره لرره لعرردم الفررائرردة ،وإمنررا جييبرره مبررا حيترراجرره من احلكم
الشر ر ر ر ر ر رررعي .وكذلك إذا كانت النازلة عامة تتعلق ابألمة أو
متس مص ررامل املس ررلمني أو ذات تفاص رريل ومداخل و ارج،
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الرابع :منوذج للفتاوى املباشرة يف والية قدح
املطلب ّ

فيما يلي منوذج إلحدى الفتاوى املباشرة الصادرة عن دار اإلفاء
بوالية قدح ،وهاك تفاصيلها:

نص الفتوى :دار اإلفتراء بواليرة قردح دار األمران ،إرش ر ر ر ر ر ر رراد
احلكم ،اإلصردار الرابع2٠2٠ ،م" :السرماح برفع األذان وصالة
اجلماعة يف كل مس ر ر رراجد والية قدح دار األمان؛ التز ًاما مبرس ر ر رروم
ص ر رراحب الس ر ررمو س ر ررلطان قدح األمني الكرمي الس ر ررلطان ص ر ررامل
الدين بن املرحوم الس ر ر ررلطان بديل ش ر ر رراه ،خبص ر ر رروص أوامر حظر
التجوال  3اليت أصر ر ر ر ر ر رردرهرا رئيس الوزراء يف  1٠أبريرل 2٠2٠م
جراء انتشر ررار جائحة كوفيد  ،1٩أفادت دار اإلفتاء بوالية قدح
بسماح صاحب السمو السلطان مبمارسة صالة اجلماعة يف كل
مساجد والية قدح ،وفيما يلي ما تضمنته الفتوى:
 .1جيب إعادة ص ر ر ر ر ررالة اجلماعة يف املس ر ر ر ر ررجد محاية لش ر ر ر ر ررعائر
اإلس ررالم وال س رريما عند حلول ش ررهر رمض رران الكرمي ،وتعد
الفتوى سارية املفعول فورا ،واألدلة على ذلك ما أييت:
ِ
ا ا ا ا اا ِ َد
أ .من القرآن الكرمي :قوله تعاىل﴿ :إ ممنَا يَا ْع ُم ُر َم َ
ِ ِ
ِ
مِ
ام ال م
صا ا ََةَ َوآتَ
آم َ ِِب مَّلل َوالْيَا ْوم ْاْلت ِر َوأَقَ َ
اَّلل َم ْ َ
ش إِمال م
و أَ يَ ُكوُوا
ا ا ا ا ا ا َ أُوَلَكِ َ
ال مزَكا َة َوََلْ ََيْ َ
اَّللَ ۖ فَا َع َ
ِم َ ال ُْم ْهتَ ِدي َ ﴾ [التوبة.]18 :
ب .من الس ر ر ر ررنة النبوية :روى اإلمام الطرباين عن س ر ر ر ررلمان
رضر ر رري هللا عنه عن النيب صر ر ررلى هللا عليه وسر ر ررلم قال:
((من تروضر ر ر ر ر ر رأ ِّيف بريترِّ ِّه فأحسر ر ر ر ر ر رن الوضر ر ر ر ر ر روء ،مث أتى
المسر ر ر ر ر ِّجد ،فرهو زائِّر هللاِّ ،وح ْق على المز ِّ
ور أن يك ِّرم
الزائِّر)) رواه الطرباين يف الكبري ،وصر ر ر ر ر ر ررحح اهليثمي
والس ر ر ر رريوطي س ر ر ر ررنده ،وروى البيهقي حنوه موقوفا على
أصر ر ررحاب رسر ر ررول هللا صر ر ررلى هللا عليه وسر ر ررلم إبسر ر ررناد
صر ر ررحيح ،كما قال املنذري ( Al-Haythamī, 1994,
.)2/31
ج .من آراء الفقهاء :قال أبو العباا وأبو إسرحاق" :هي
فرض كفاية ،جيب إ هارها يف الناا ،فإن امتنعوا من
إ هارها قوتلوا عليه".
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د .من القواعرد الفقهيرة" :مرا ال يردرك كلره ال يرتك كلره"،
واالسر ررتدالل ابلقاعدة :أنه إذا تعذر أداء العبادات يف
املسر ر ررجد كصر ر ررالة اجلمعة والصر ر ررلوات املفروضر ر ررة على
عررادهتررا لوجود عررائق قررد يرل ِّحق ابلنرراا الضر ر ر ر ر ر رررر مثرل
كوفيد 1٩؛ جاز أدا ها يف املسجد بقدر ما مينع من
انتشر ر ر ر ر ر ررار الوابء ،مع التزام ابلتردابري الالزمرة بشر ر ر ر ر ر ركرل
حمكم.
 .2وبناء عليه؛ يس ر ر ر ررمح بص ر ر ر ررالة اجلماعة لعدد أقص ر ر ر رراه ثالثة
أشخاص فقط مبا يشمل اإلمام ومو فني اثنني من مو في
املس ر ر ر ررجد ابملناوبة ،متباعدين مرتا واحدا ،كما أوص ر ر ر ررت به
وزارة الص ررحة املاليزية ،كما ال يس ررمح ابلص ررالة يف املس ررجد
إال للمصلني األصحاء السليمني من أعراض الوابء.
 .3إمنا يس ررمح هبذا العدد األقص ررى ألنه هو اخليار األفض ررل يف
هررذه الظروف لعمررارة بيوت هللا وأداء فروض الكفررايررة على
أكمل وجه.
 .4إن التباعد يف صفوف املصلني أثناء أداء صالة اجلماعة يف
روف اجلائحة ال ينقص من أجر صالة اجلماعة لعامل
الضرورة؛ واألدلة على

ذلك:

ف م
اا إِال ُو ْس َع َها﴾
أ .قوله تعاىل﴿ :ال يُ َكلِّ ُ
اَّللُ َا ْف ً
[البقرة.]286 :

ب .وقوله﴿ :فَاتما ُقوا م
استَطَ ْعتُ ْم﴾ [التغابن.]16 :
اَّللَ َما ْ

ج .عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر ،قال :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ما يرتكم
عنه ،فاجتنِّبوه وما أمرتكم بِِّّه فافرعلوا ِّمنه ما استطعتم))
(.)Muslim, n.d., No: 1337

د .القاعدة الفقهية" :امليسور ال يسقط ابملعسور".
 .5يثبت أجر املصررلني رغم تباعدهم يف الصررفوف مرتا واحدا،
على رأي اإلمام ابن حجر اهليتمي" :نعم ،إن كان أتخرهم
لعذر كوقت احلر ابملسرجد احلرام فال كراهة وال تقصرري كما
هو اهر" (.)Al-Haytamī, 1357AH, 2/311
 .6تقف دار اإلفتراء بواليرة قردح دومرا مع احلكومرة املراليزيرة يف
القضر ر ر ر ر رراء على جائحة كوفيد  ،1٩على أن تقام شر ر ر ر ر ررعائر

ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى املباشرة :الفتوى املباشرة عن التباعد بين املصلين في صالة الجماعة أنموذجا
محمد رشيد بن عبد الرزاق ،عبد املنان بن إسماعيل

اإلس ررالم قدر املس ررتطاع ،س ررائال املوىل القدير أن حيمينا من
هذا الوابء.
 .7وعليه ،تتقدم دار اإلفتاء بوالية قدح أبعز الشر رركر والتقدير
لك ررل من التزم أبوامر حظر التجوال اليت يتم حت ررديثه ررا من
وقت آلخر ،ونسأل هللا جل وعال أن يرفع عنا هذا البالء.
مع إصر ر ر ر ر ر رردار هذا القرار ،يعترب إرشر ر ر ر ر ر رراد احلكم إبصر ر ر ر ر ر رردار
 2٠2٠/3الغيا ،حس رربنا هللا ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال
ابلل العلي العظيم .داتؤ ابدوكا الشر ر ر رري فاضر ر ر ررل بن احلاج أون ،
مفيت واليرة قردح دار األمران ،بتراري  15 :أبريرل 2٠2٠م املوافق
 21شعبان 1441هر.
مناقشا ااة الفتوى :قبل أن يناقش الباحثان الفتوى املباشر ر رررة
اليت أصردرهتا دار اإلفتاء -والية قدح بشرأن التباعد بني املصرلني
يف صرالة اجلماعة ومدى انضرباطها ابلضروابط ،فمن املسرتحسرن
أن يلقي الباحثان الضر ر ر رروء عن كالم الفقهاء حول حكم التباعد
بني املص ر ر ر ر ررلني يف ص ر ر ر ر ررالة اجلماعة وأدلتهم يف ذلك ،وبيانه كما
يلي:
 .1مش ر ر ر ر ر ررروعية تس ر ر ر ر ر رروية الص ر ر ر ر ر ررفوف :فقد اتفق الفقهاء على
مشررروعيتها يف صررالة اجلماعة؛ إ هارا لشررعرية الصررالة اليت
توخت فيها الشر ر ر رريعة الرتابط والرتاص بني املسر ر ر ررلمني ،كما
اتفقوا على عدم بطالن اجلماعة برتكها ،واستدلوا مبا يلي:
أ .عن أنس بن مالك ،عن النيب ص ر ر ررلى هللا عليه وس ر ر ررلم
قال(( :س رووا ص رفوفكم ،فِّإن تس ر ِّوية الص ر ِّ
فِّ ،من مت ِّام
الصالةِّ)) (.)Muslim, n.d., No: 433
ب .عن عبد هللا بن عمر ،أن رس ر ر رول هللا ص ر ر ررلى هللا عليه
وسلم قال(( :أقِّيموا الصفوف ،فِّإمنا تصفون بِّصف ِّ
وف
المالئِّك ِّة وحاذوا بني المناكِّ ِّ
ب ،وسر ر ردوا اخللل ،ولِّينوا
ِّيف أي ِّدي إِّخوانِّكم ،وال تذروا فررج ٍّ
ات لِّلشريط ِّ
ان ،ومن
وصرل صرفا ،وصرله هللا تربارك وترعاىل ،ومن قطع صرفا
قطعه هللا تربارك وترعاىل)) ( Aḥmad, 1421AH, No:
.)5724
ج .قال اإلمام ابن عبد الرب يف "االستذكار"" :وأما تسوية
الص ر ر ررفوف يف الص ر ر ررالة؛ فاآلاثر فيها متواترة من طرق
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شررىت صررحاح كلها اثبتة يف أمر رسررول هللا -صررلى هللا
عليه وسلم -تسوية الصفوف وعمل اخللفاء الراشدين
بررذلررك بعررده ،وهررذا مررا ال خالف فيمررا بني العلمرراء
فيه" (.)Ibn ʿAbd al-Barr, 1421AH, 288
د .قر ررال اإلمر ررام ابن بطر ررال يف شر ر ر ر ر ر رررح البخر رراري" :هر ررذا
احلديث يدل أن إقامة الصر ررفوف سر ررنة مندوب إليها،
وليس بفرض؛ ألن رره لو ك رران فرضر ر ر ر ر ر ر ررا مل يق ررل -علي رره
الس ررالم" -فإن إقامة الص ررفوف من حس ررن الص ررالة"؛
ألن حسن الشيء زايدة على متامه ،وذلك زايدة على
الوجوب" (.)Ibn Baṭṭāl, 1423AH, 347
 .2تس ر رروية الص ر ررفوف تكون ابعتدال املص ر ررلني فيها على مست
واح ررد أو تكون ابلرتاص وسر ر ر ر ر ر ر ررد الفرج واخلل ررل بينهم ،أو
بعبارة أخرى يقص ررد هبا حقيقة لف التس رروية اتفاقا؛ إ هارا
ملعىن االعتدال واالنتظام ،وقد يراد هبا التسر ر رروية املعنوية أي
سر ر ر ررد الفرج واخللل .قال اإلمام ابن دقيق العيد يف "إحكام
األحكام"" :تسر ر ر ر رروية الصر ر ر ر ررفوف اعتدال القائمني هبا على
مست واحد ،وقد تدل تسرويتها أيضرا على سرد الفرج فيها،
بناء على التسر ر ر ر ر ر رروية املعنوية .واالتفاق على أن تسر ر ر ر ر ر ررويتها
ابملعىن األول والث ر رراين أمر مطلوب ،وإن ك ر رران األ هر أن
املراد ابحلديث األول .وقوله  -صر ر ر ر ررلى هللا عليه وسر ر ر ر ررلم -
"من متام الصر ررالة" يدل على أن ذلك مطلوب .وقد يؤخذ
منه أيض ر ر ر ر ر ررا :أنه مس ر ر ر ر ر ررتحب ،غري واجب؛ لقوله "من متام
الصر ر ر ر ر ر ررالة" ومل يق رل :إنرره من أركررا ررا ،وال واجبرراهتررا ،ومتررام
الش ر ر رريء أمر زائد على وجود حقيقته اليت ال يتحقق إال هبا
يف مشر ررهور االصر ررطالح ،وقد ينطلق حبسر ررب الوضر ررع على
بعض ما ال تتم احلقيقة إال به" ( Ibn Daqīq al-ʿĪd, n.d.,
 .)1/217وقال اإلمام السريوطي" :واملراد بتسروية الصرفوف
اعتدال القائمني على مست واحد ،ويطلق أيض ررا على س ررد
اخللل الذي يف الصف" (.)Al-Suyūṭī, 1419AH, 2/724
 .3كمال تسر رروية الصر ررفوف يف صر ررالة اجلماعة هو اجلمع بني
معنيه ررا احلقيقي واملعنوي؛ لتم ررام اهليئ ررة ،إال أن رره إذا تع ررذر
اجلمع لعارض أو حاجة اقتصر ررر على التسر رروية احلقيقية اليت
حتقق مرادهر ررا .قر ررال العالمر ررة الكشر ر ر ر ر ر ررمريي" :وأمر ررا مر ررا يف
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البخاري من إلزاق الكعب ابلكعب فزعمه بعض الناا أنه
على احلقيق ررة ،واحل ررال أن رره من مب ررالغ ررة الراوي ،واحلق ع رردم
التوقيت يف هذا ،بل األنسب ما يكون أقرب إىل اخلشوع"
(.)Al-Kashmīrī, 1419AH, 1/236
 .4نص الفقه رراء على املسر ر ر ر ر ر ر رراحم ررة عن الفرج ررة اليسر ر ر ر ر ر رررية بني
املصر ررلني ،وال تنايف تلك الفرجة اليسر رررية احتاد الصر ررف كما
ال متنع من االقترداء .قرال اإلمرام السر ر ر ر ر ر رررخسر ر ر ر ر ر رري" :وريلرل
األسررطوانة بني الصررف كتخلل متاع موضرروع أو كفرجة بني
رجلني ،وذلك ال مينع صر ر ررحة االقتداء وال يوجب الكراهة"
( .)Al-Sarakhsī, 1414AH, 2/35وق ررال اإلم ررام النووي:
"فلو كان بينهما عتبة عريض ر ر ررة تس ر ر ررع واقفا اش ر ر رررتط وقوف
مص ر ر ر ر ر ر ٍّرل فيها ،فإن مل ميكن الوقوف فيها فعلى الوجهني يف
الفرجة اليسر رررية ،واألصر ررح ال تضر رر" ( Al-Nawawī, n.d.,
 )4/305وقال اإلمام ابن حجر اهليتمي(" :وال تضررر فرجة)
بني املتصررلني املذكورين (ال تسررع واقفا) أو تسررعه وال ميكنه
الوقوف فيها (يف األص ر ر ر ر ر ررح)؛ الحتاد الص ر ر ر ر ر ررف معها عرفا"
(.)Al-Haytamī, 1357AH, 316
 .5وكرذلرك يرى الفقهراء أن تبراعرد الصر ر ر ر ر ر ررفوف يف الصر ر ر ر ر ر ررالة
واتس ر ر رراعها ال يبطل االقتداء واجلماعة؛ ألن املس ر ر ررجد على
تب رراع ررد أطراف رره جع ررل يف احلكم كمك رران واح ررد ،حىت نص
بعضر ررهم على أن حتديد املسر ررافات بني املصر ررلني يرجع فيها
إىل العرف ومرا جرت بره العرادة .قرال اإلمرام الكراس ر ر ر ر ر ر رراين:
"ولو اقتدى ابإلمام يف أقص ر ررى املس ر ررجد واإلمام يف احملراب
جرراز؛ ألن املسر ر ر ر ر ر رجررد على تبرراعررد أطرافرره جعررل يف احلكم
كمكان واحد" ( .)Al-Kāsānī, 1986, 1/145وقال أيضا:
"أن املسر ر ر ر ر ر رجرد كلره مبنزلرة بقعرة واحردة حكمرا؛ وهلرذا حكم
جبواز االقتداء يف املس ر ررجد وإن مل تتص ر ررل الص ر ررفوف" (Al-
 )Māwardī, 1419AH, 2/343وقال اإلمام املاوردي" :فإن
كان بصر ر ررالته عاملا صر ر ررحت صر ر ررالته سر ر رواء كان املسر ر ررجد
صر ر ر ر ر ر ررغريا أو كبريا ،قرب مرا بينهمرا أو بعرد ،حرال مرا بينهمرا
حائل أو مل حيل ،اتصررلت الصررفوف إليه أو مل تتصررل ،وإمنا
ص ر ر ر ررحت ص ر ر ر ررالته؛ ألن املس ر ر ر ررجد الواحد إمنا يبىن جلماعة
واحدة؛ وإمنا خيتلف ص ر ر ررغريا أو كبريا لقلة مجاعتهم وكثرهتا،
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فصر ر ررغرت مسر ر رراجد احملال لقلة مجاعتها ،وكل من أحاط به
املسر ر ر ر ر ر رجررد فهو يف مجرراعررة" ( Al-Māwardī, 1419AH,
.)2/343
وخالصر ررة القول أنه ال أبا من التباعد بني املصر ررلني يف
صرالة اجلماعة ابلقدر اليسرري حترزا من انتشرار الوابء ،ووقاية من
العرردوى ،وال يبطررل اجلمرراعررة ،وال يقطع االقتررداء ،كمررا ال خيرج
ذلك عن املقص ر ررود بتس ر رروية الص ر ررفوف اليت وردت النص ر رروص يف
مشر ر ررروعيتها ،وال كراهة يف ذلك؛ ألن املكروه يزول أبدىن حاجة
كما أش ر ر ررار إىل ذلك قول اإلمام الس ر ر ررفاريين" :أن الكراهة تزول
بنزول الضرر؛ إذ القاعدة :زواهلا أبدىن حاجة" ( Al-Safāraīnī,
 .)1993, 2/26واحلراجرة إىل التبراعرد بني املصر ر ر ر ر ر ررلني يف صر ر ر ر ر ر ررالة
اجلمراعرة برل الضر ر ر ر ر ر رررورة إليره يف زمن الوابء ممرا قرره املختصر ر ر ر ر ر رون
واألطباء حترزا من انتشر ر ر ر ررار العدوى ،بناء على ما أيده الواقع يف
كثري من البل رردان اليت زادت فيه ررا ح رراالت اإلصر ر ر ر ر ر ر رراب ررة وأع ررداد
الوفيرات ،وحتقق انتشر ر ر ر ر ر ررار اجلائحرة من عدم التبراعد االجتمراعي
بني الناا وازدحامهم يف التجمعات.
مادى ا ض ا ا ا ا اباا هاه الفتوى ِبلض ا ا ا ا ااوابط :عودا إىل
الفتوى املباشررة اليت أصردرها صراحب السرماحة مفيت والية قدح
يف ش ر ررأن التباعد بني املص ر ررلني ،فريى الباحثان أن املفيت أحس ر ررن
يف اختيرار وسر ر ر ر ر ر رريلرة التعبري عن الفتوى اليت أص ر ر ر ر ر ر رردرهرا يف هرذه
القض ر ررية ،وذلك لس ر ررالمة الفتوى من الغموض واأللفال الغريبة،
كما بينت املقصر ر ر ر ررود بياان مزيال لإلشر ر ر ر رركال متضر ر ر ر ررمنا لفصر ر ر ر ررل
اخلط رراب ،وألف ررال الفتوى ح ِّررت ب رردق ررة؛ لئال تفهم على وج رره
ابطرل ،ومن مث مل تكن الفتوى أبلفرال تملرة ،وضر ر ر ر ر ر ررمنهرا املفيت
األدلة والنصوص املقنعة حول القضية حمل السؤال.
وقد كان الص ر ر ر ر ر ررحابة والتابعون من بعدهم إذا أش ر ر ر ر ر رركل
عليهم أمر من األمور اخل رراصر ر ر ر ر ر ر ررة أو الع ررام ررة يك رراتبون فقه رراءهم
وعلماءهم ويس ر ررألو م عن ذلك ،فعلى س ر رربيل املثال كتب حممد
بن أيب بكر وهو وال على مصر ررر إىل علي بن أيب طالب يسر ررأله
من مكرراتررب مررات وترك مرراال ولرردا فكتررب إليرره" :إن ترك وفرراء
ملكرراتبترره يرردعى مواليرره فيسر ر ر ر ر ر ررتوفون ومررا بقي كرران مريااث لولررد".
( )Ibn Abī Shaybah, 1409H, 403ورجح فض ر ر ر ر رريلة الش ر ر ر ر رري
الردكتور علي القره داغي كترابرة الفتراوى يف عصر ر ر ر ر ر رران احلراضر ر ر ر ر ر ررر

ضابط حسن اختيار وسيلة التعبير عن الفتوى املباشرة :الفتوى املباشرة عن التباعد بين املصلين في صالة الجماعة أنموذجا
محمد رشيد بن عبد الرزاق ،عبد املنان بن إسماعيل
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( Al-Qarah Dāghī,

اخلامتة
يسر ر ررجل الباحثان يف هذه اخلامتة أهم النتائج اليت توصر ر ررال إليها،
على النحو التايل:
.1

.2

.3

.4

.5

الفتر رراوى املبر رراشر ر ر ر ر ر رررة هي الفتر رراوى اليت تعرض على املفيت
فيجيررب عنهررا فورا ،أي جييررب عنهررا دون أن تعرض عليرره
من قبل ليدرس ر ررها بدقة ،فريجع فيها إىل املص ر ررادر األص ر ررلية
والتبعيرة للفقره اإلسر ر ر ر ر ر ررالمي وإىل أقوال العلمراء القردامى أو
املعاصرين واجملامع واملؤمترات والندوات الفقهية.
إن مصر ر ر ررطلح الفتاوى املباشر ر ر رررة مل أيت ذكره يف أي الئحة
من اللوائح القانونية الدينية املاليزية ال يف املسر ررتوى الفدرايل
وال يف املستوى اإلقليمي (الوالايت).
لكي تكون الفتوى معتربة يف مر ر رراليزاي ،ال بر ر ررد أن تكون
ص ر ر ر ر ر ر ررادرة عن جلنرة الفتوى الرمسيرة يف مراليزاي سر ر ر ر ر ر رواء على
املسرتوى الفيدرايل أو مسرتوى الوالية ،وأن تنشرر يف اجلريدة
الرمسية التابعة هلما .واجلدير ابلذكر ،أنه إذا صدرت الفتوى
عن جلنررة الفتوى ومل تنشر ر ر ر ر ر ررر يف اجلريرردة الرمسيررة ،فال تعترب
فتوى أيضا ،وإمنا تسمى قرار اللجنة وال أثر هلا قانوان.
وجد الباحثان أن مص ر ر ررطلح الفتوى حس ر ر رربما نص عليه يف
اللوائح القانونية الدينية املاليزية يشر ر ر ر ر ررمل الفتاوى املباشر ر ر ر ر رررة
لسببني:
أ .جر رراء يف الئحر ررة قر ررانونير ررة دينير ررة لوالييت قر رردح وابهنج
التص ر ر ر رريح إبمكانية أن يصر ر ر رردر املفيت الفتوى دون أن
يستشري جلنة الفتوى ،أي بدون مداخلة جلنة الفتوى.
ب .تطبيقات الفتاوى املباشر ر ر ر ر رررة من قبل املفتني يف ماليزاي
جتاه النوازل ومس ر ر ر ررتجدات العص ر ر ر ررر؛ مما يتطلب منهم
اإلسراع يف بيان األحكام واحللول الشرعية.
إن للفتاوى -وابألخص الفتاوى املباشر ر رررة -ض ر ر روابط جيب
على املتص رردي لإلفتاء االلتزام هبا؛ ض ررماان حلس ررن الوص ررول
إىل مراد الش ر ر ر رررع يف املس ر ر ر ررتجدات والنوازل ،ومن أهم تلك
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الض ر ر روابط اليت اس ر ر ررتخرجها الباحثان من خالل النص ر ر رروص
الشررعية :حسرن اختيار وسريلة التعبري عن الفتاوى ،ويقصد
هبذا الض ررابط أن حيس ررن املفيت اختيار أكمل وس ررائل التعبري
عن الفتاوى؛ ليسر ررتفيد منها املسر ررتفتون على أحسر ررن وجه.
ويتحقق ذلك أبمور ،منها :سر ر ر ر ر ر ررالمة الفتوى من الغموض
يف األلفرال ،وحترير ألفرال الفتيرا بردقرة لئال تفهم على وجره
ابطل ،وذكر الدليل إذا كان املوضوع حيتاج إىل دليل.
 .6يرى الباحثان أنه ال أبا من التباعد بني املصلني يف صالة
اجلماعة ابلقدر اليس ر ررري؛ حترزا من انتش ر ررار الوابء ووقاية من
العرردوى ،وال يبطررل اجلمرراعررة ،وال يقطع االقتررداء ،كمررا ال
خيرج ذلك عن املقصر ر ر ر ررود بتسر ر ر ر رروية الصر ر ر ر ررفوف اليت وردت
النصوص مبشروعيتها ،وال كراهة يف ذلك.
 .7يري الباحثان أن الفتوى املباش ر ر رررة اليت أص ر ر رردرها ص ر ر رراحب
الس ر ر ررماحة مفيت والية قدح يف ش ر ر ررأن التباعد بني املص ر ر ررلني
تشر ر ر ررتمل على ضر ر ر ررابط حسر ر ر ررن اختيار وسر ر ر رريلة التعبري عن
الفتوى.
التوصيات
بعرد اخلروج ابلنترائج الس ر ر ر ر ر ر ررابقرة من هرذا البحرث؛ فرإن البراحثران
يسجالن مجلة من التوصيات على النحو التايل:
 .1ال برد من السر ر ر ر ر ر ررعي يف تعزيز العمرل ابلفتيرا اجلمراعيرة لردى
املفتني املرراليزيني جترراه النوازل واملسر ر ر ر ر ر ررتجرردات ،وذلررك أبن
يسر ر ر ررتشر ر ر ررريوا اخلرباء واملتخصر ر ر رصر ر ر ررني يف تال الفتوى؛ حىت
تضربط الفتاوى ،إذ إن كثريا من القضرااي املعاصررة أصربحت
معقدة ومركبة.
 .2وضررع األنظمة وسررن القوانني اليت تنظم الفتاوى املباشرررة يف
كل والية يف ماليزاي كما وضعتها احلكومة للفتاوى الرمسية.
 .3التواصر ررل والتنسر رريق فيما بني مؤسر رسر ررات اإلفتاء املاليزية يف
واجبراهتا املشر ر ر ر ر ر رررتكة ،وتعزيز روح التعراون ،والتكرافل وجتنب
االزدواجية والتعارض.
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