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ا نفسه  رضاحلمد هللا رب العاملني أمحده محدا كثريا مباركا فيه عدد خلقه و           

 عدد خملوقـات البحـار     و برار أمحده محدا كثريا عدد مالئكته األ      ،زنة عرشه و
عدد ما غربت    و األار و عدد ما سالت به الوديان     و عدد ما تقاطر من األمطار    و

 على آله وصـحبه    و الصالة والسالم على نبينا حممد     و طلع عليه ار   و عنه مشس 
  ،،،ما كثريا أما بعديسلم تسلو

صـنفوا فيـه     و غل به العلماء  تقد اش  و فإن موضوع الفتوى موضوع قدمي    
كبري قدره لذا رغبت يف سـرب هـذا          و ما ذلك إال ألمهيته   ، و صنفات متعددة م

 املوضوع مع ربط كل جزئية منه بالواقع املعاصر للفتوى فأسـأل اهللا التوفيـق             
  .السدادو

  :أمهية املوضوع
  : بأمور منها،تتلخص أمهية موضوع البحث

ء  مث قـام بـذلك اخللفـا       ،r جانب الفتوى يف عصره      rتويل رسول اهللا     -
 .فقهاء األمصار والعلماء األعالم من التابعني والراشدون من بعده

 ملا يف ذلك من تقومي أمـر       ،بد منه مسائله ال  و التأصيل الفقهي جلوانب اإلفتاء    -
 .املستفتني واملفتني
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ـ  خاصة من ابتلوا بإفتاء النـاس يف أمـور دي  ،حاجة عموم املسلمني له  -  ،همن
املستجدات الـيت ال     و ملواجهة املشكالت  ابد منه تاء ضرورة ال  فأضحى اإلف 

 .خيلو منها عصر من العصور اإلسالمية
اجلهل بآداا من بعض مـن انتـسب إىل         ، و مالحظة ختبط الناس يف الفتوى     -

 .العلم الشرعي
ـ  : معرفة علىعدم قدرة املستفتني    ، و كثرة عدد املفتني يف بعض النواحي      - م ن 

  .؟أوىل من يستفتون
  :وضوعاملأسباب اختيار 

  :املوضوعمن أهم أسباب اختيار 
 .حبثه حبثا يكون به النفع لعموم املسلمني، والرغبة يف دراسة هذا املوضوع -
ما حيصل يف ساحة اإلفتاء من إسهام بعض املفتني يف دعم اجتاه التيـسري يف                -

 عـدم ضـبطها بقيـود      و ما تضمنته هذه الدعوة من إشكاالت     ، و الفتوى
 .فيت الرامي إىل التيسري يف الفتوىضوابط يستنري ا املو

 آثار الفتوى  و املستفيت و اآلداب املتعلقة باملفيت   و مجع الضوابط  و الرغبة يف بيان   -
 . مجيعهامشتمالا وتاريخ الفتوى يف مصنف واحد جيمع مسائل الفتوىو

بيان  والفتوى بشكل عام واحلاجة إلبراز أثر العصر احلديث على منهج اإلفتاء       -
كان مبنـاه علـى      و األصوليون يف الزمن املاضي    و بني ما بناه الفقهاء   الفرق  

أبرز مالمح الفـروق   ، و ما حنن عليه يف العصر احلايل      و العرف السائد عندهم  
اليت متيز هذا العصر عن العصور اليت تكلم عنها الفقهاء يف ضوابط الفتـوى              

ف يف الفتـوى    انقراض الفتوى املكتوبة بالشكل الذي أشار إليه من صن        هي شبه   
 فقد كان املستفيت يف السابق يكتب مسألته يف ورقة مث يـدور             ،يف العصور املاضية  
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  وبني الفقهاء مـا    ،على الفقهاء واحدا تلو اآلخر ليدونوا أجوبتها على تلك الورقة         
ماذا يفعل إن كانت الفتـوى       و كيف يكتب؟  و يكتب املفيت؟ وماذا يكتب؟   

حنو تلك املسائل اليت انقرضت أو       و ؟م ال خمالفة لغرض املستفيت هل يكتبها أ     
 .كادت تنقرض

 فجـل   ،الشح يف الدراسات املعاصرة عن الفتوى يف شكل أكادميي مـتقن           -
يـة  مكتابات املعاصرين يف الفتوى إما مل تر النور بعد أن كانت رساالت عل            

ضوابط الفتـوى    و أو كانت كتابات بسيطة فيها إشارات إىل بعض أحكام        
  .املنهج األكادميي يف البحثدون االلتزام ب

  :الدراسات السابقة
التأليف فيه  والباحثون على العناية به   و باب الفتوى باب عظيم درج العلماء     

أدب  و صفة الفتوى البن محدان    و  مثل آداب الفتوى للنووي    ،مبؤلفات خاصة به  
كذلك صنف يف هذا العلم على غري االستقالل        ، و املستفيت البن الصالح   و املفيت
يف هذا العـصر حبثـت      ، و كتب الفقه  و كتبة اجلامعة ألصول الفقه    خالل امل  من

منهج و ، تاريخ الفتوى يف اإلسالم    :أحكام الفتوى يف رسائل جامعية عديدة منها      
، بن تيمية االفتوى عند شيخ اإلسالم      و التقليد و االجتهاد و ،بن القيم ااإلفتاء عند   

  .راجعامل وغريها مما يظهر للناظر يف فهرس املصادرو
  : عامة على الكتب املتقدمةةنظر

آداب الفتوى يلحظ    و صفة الفتوى  و املستفيت و إن الناظر لكتاب أدب املفيت    
 األحكـام   : كما يلحظ ذلـك يف كتـايب       ،الترتيب و تشاا كبريا يف التصنيف   

 ،روضة النـاظر  و،كما يلحظ يف املستصفى، واملاوردي و، أليب يعلى  ،السلطانية
ال يستبعد أن يبين أحـدهم      ، و موضوع املؤلف واحدا   و لمولعل ذلك لكون الع   
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يضيف إليه ما   ، و  إن رأى ذلك الترتيب حسنا     ،ترتيبه على من ألف قبله     و كتابه
  .يف مسائل الكتابترجيحه  وينتهي إليه رأيه

فرة يف الـسوق اآلن  اأن بعض برامج احلاسب اآليل املتـو أيضاً  مما يلحظ   و
 أدب  : بنـسختني األوىل   ، البن الـصالح   ،املستفيت و وضعت كتاب أدب املفيت   

، فتاوى ابن الصالح   و ، وهو ابن الصالح   ،نسبته للشهرزوري  و ،املستفيت و املفيت
 لعدم النص   ، لكن جعلتا يف الربنامج كالكتابني املختلفني      ،كال النسختني لدي  و

 فيشكل على املطلع عليهما معرفة كـون        ،على كنية املؤلف يف الكتاب األول     
إن كان منصوصا عليه يف النسختني       و ، لكن من نسختني   ،تابا واحدا الكتابني ك 

مسائل ابـن    و  فتاوى :بن الصالح اليت أعنيها غري كتاب     افتاوى  ، و  لدي تنيلال
  .أصول الفقه واحلديث والصالح يف التفسري

  :ميكن تقسيم ما كتب يف الفتوى من مؤلفات إىل مخسة أقسامو
فتاوى  و وى شيخ اإلسالم ابن تيمية     مثل فتا  ، كتب الفتاوى  :القسم األول 

 فهذه الكتب مجعت الفتـاوى      ،حنوها و فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم     و الرملي
  .دون دراسة موضوعية لعلم اإلفتاء

 مثـل آداب  ، كتب صنفت يف علم الفتوى بشكل مـستقل   :القسم الثاين 
 ،صالحاملستفيت البن ال   و أدب املفيت  و صفة الفتوى البن محدان    و الفتوى للنووي 

،  بشكل مستقل،اآلداب اليت تتعلق باملفيت   و فهذه املؤلفات اعتنت جبمع الضوابط    
 التركيز مع مراعاا منهج احملدثني يف النقل      ، و متيزت هذه الكتب بصغر احلجم    و
هناك من متيز بإفراد الفتوى مبصنف كبري مثل ابن القـيم يف إعـالم   ، و التفريعو

 التنظري و لى أسلوب األصوليني يف التقعيد    املوقعني لكن دراسته للفتوى مضت ع     
  .الرباهني وبيان احلججو
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بعض كتب املعاصرين املختصرة يف باب الفتوى مثل        أيضاً  من هذا القسم    و
كتـاب   و كتاب أصول الفتوى للحكمي    و منهاج اإلفتاء لألشقر   و كتاب الفتيا 

  للربيعة كتاب املفيت يف الشريعة اإلسالمية     و مباحث يف أحكام الفتوى للزيباري    
تاريخ الفتـوى    و املصباح للراشدي ، و االستفتاء لعويس  و كتاب أحكام اإلفتاء  و

 لكن هذه الكتب مجيعا مل      ،غريها و تطورها للمالح  و الفتوى نشأا  و للحمصي
حول كـل    -عدا بعضها تأيت اإلشارة إليه قريبا      -تقدم دراسات تأصيلية عميقة   

بعضها ذكر املـسائل     و من املسائل  فبعضها أمهل شيئا     ،مسألة من مسائل اإلفتاء   
تاريخ الفتوى فقـد   و عدا املصباح،اكتفى باإلشارات وال حتقيق ومن غري نقاش 

كـذلك يف    و قام مؤلف املصباح بدراسة عميقة حول كثري من مسائل الفتوى         
لكـن   و اسة جانب تاريخ الفتوى دراسة جليلة     رتاريخ الفتوى قامت املؤلفة بد    

تطورها للمالح   و ما يظهر يل كتاب الفتوى نشأا     ب يف الفتوى في   تأفضل ما ك  
اسة رأفاد يف كتابه أميا إجادة فقد حبث الفتوى من مجيع اجلوانب بد            و فقد أجاد 

  .اهللا املستعان وعميقة مستفيضة لكافة اجلوانب حسب ما يظهر يل
دخلت الفتوى   و  كتب صنفت يف مواضيع أعم من الفتوى       :القسم الثالث 

 فاألصوليون يذكرون مباحث الفتوى بعـد  ،أصول الفقهمثل أغلب كتب   ،تبعا
كتاب الفـروق   كمثل كتب الفروق    ، و مباحث االجتهاد والتقليد أو قريبا منها     

مثل كتب املقاصد مثل    ، و كتاب اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام       و للقرايف
 وكتب األصول بشكل عـام      ،كتاب املوافقات للشاطيب عليهم رمحه اهللا مجيعا      

  .ضوابطه ونت املرجع األساس يف تأصيل منهج اإلفتاءكا
 مثل اإلحكام يف    ، كتب صنفت يف مسائل معينة من الفتوى       :القسم الرابع 

أشـبعها   و  فقد قصر املؤلف حبثه على مسألة واحدة       ،متييز الفتاوى عن األحكام   
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 احلكم القـضائي   و  وهي مسألة الفرق بني الفتاوى     ،ناقشها أبدع مناقشة  ، و حبثا
 عاجل فيه العديد من املسائل الشائكة اليت تتداخل فيها الفهوم         ، و مر السلطان أواو
املسائل  و كذلك القضايا ، و  يف هذا اال   rاآلراء حول ما صدر عن الرسول       و

من املعاصرين الذين كتبوا كتبا من هـذا  ، و القاضي و املفيت و اليت تتصل باحلاكم  
التسيب فقد ركز فيه علـى       و طالقسم القرضاوي يف كتابه الفتوى بني االنضبا      

 كما طرح منهجا معاصرا لإلفتاء حـسب وجهـة          ،أمهية االنضباط يف الفتوى   
  .آثارها البعيدة وركز على مراعاة املآالت يف الفتوى، ونظره

آراء بعـض األعـالم حـول        و  كتب صنفت يف مناهج    :القسم اخلامس 
الفتوى عنـد    و تقليدال و مثل االجتهاد  و  مثل منهج اإلفتاء عن ابن القيم      ،الفتوى

ضوابطه عـن اإلمـام      و مثل االجتهاد ، و شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل      
أوضحت رأي العلـم     و رتبت مسائل الفتوى   و  فهذه املؤلفات ساقت   ،الشاطيب

 مـع   ،اإلجابة عنها  و آراء املخالفني  و بينت وجهة نظرة   و املقصود يف كل مسألة   
 كان ملؤلفي تلك الكتب اختيارات خالفت كوا مل تغفل رأي الباحث فيها فقد    

  .املؤلف يدور حوهلا وآراء األعالم اليت كان البحث
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  متيز البحث عن غريه من الدراسات السابقة

 أحكامها و احلرص على اجلمع بني تاريخ الفتوى،مما يتميز فيه هذا البحث   و
يا عقليا  بتقسيم أحكام الفتوى تقسم   أيضاً   كما يتميز    ،آثارها يف مؤلف واحد   و

 فلم أسق   ،منطقيا حبسب أركاا مث حبسب املسائل العامة املتعلقة بتلك األركان         
أحكام الفتوى بترتيب منطقي فقط كما هو حاصل يف دراسات سـابقة بـل              
أضفت إليه التقسيم فأدرجت كل مسألة فرعية من مسائل الفتوى ضمن القسم            

يظهر هـذا   ، و شكل عام مل أسقها مستقلة ضمن أحكام الفتوى ب       و الذي خيصها 
 كما يظهر يف الرسم البياين املـبني لتقـسيم ضـوابط    ،يف تقسيم خطة البحث 

 فقد رأيت أن الرسم البيـاين أو الـشجري          ،هو أحد أبواب البحث    و الفتوى
 .أوضح للمعىن املقصود من ألف كلمة

توزيع املسائل يف ما يناسبها مـن        و حسن التقسيم أيضاً  ومما متيز به البحث     
 :من أمثلة ذلك والبحثأبوب 

البـاحثون يف جمـال      و مسألة تكرار االستفتاء بتكرار الواقعة يذكرها العلماء       -
ال شك أن املناسبة ظـاهرة لكـين   ، و الفتوى عقب مسألة تغري اجتهاد املفيت     

متعلقات املفيت بل من متعلقات املستفيت فال        رأيت أن هذه املسألة ليست من     
 لـذا   ،اآلداب اليت على املفيت مراعاـا      و طحيسن ذكرها عند سياق الضواب    

  .أدرجتها ضمن ضوابط الفتوى بالنسبة للمستفيت بعد مساع الفتوى
 .كذلك وضعت مسألة ضمان املفيت ضمن آثار الفتوى العائدة للمفيتو -

 سواء من جهة املفتني  ،االهتمام بربط كل مسألة من مسائله بالواقع املعاصر       
 .نقل الفتوى وءطرق اإلفتا وأو املستفتني
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 العناية باملسائل اليت متس واقع اإلفتاء يف النوازل مثل مسألة تعادل   و االهتمام
 مسلك املفيت يف النوازل   ، و العمل باإلهلام  و املفيت و تعارض األدلة يف ذهن اتهد    و
 .غريهاو

 يف الكتب املتقدمة للفتوى مل يفصلوا تبويبا مستقال لضوابط املفيت اتهـد           
 آخر لضوابط املفيت املقلد بل يذكرون املسائل بـشكل عـام مث             اًبويبت و غريهو

صر حب أما يف هذه الدراسة فقد قمت        ،يفرقون يف كل مسألة حبسبها يف الغالب      
جعلتها يف تبويب مستقل يسهل فيه الوصول        و غري املشتركة  و األشياء املشتركة 

 .وى الفتوى اخلاصة باملفيت املقلد من جهة بناء الفتطإىل ضواب
املستفيت مباشرة مث فرعت الضوابط لكـل        و ركزت يف البحث على املفيت    

 .واحد منهما على حدة
احلمد هللا تعاىل  و ألا اآلن،مل أتوسع كثريا يف ضوابط إخراج الفتوى كتابة      

هذا مغـن عـن    ، و شكلي مقنن  و تعليمات إلخراجها بشكل كتاب    و هلا أنظمة 
ت مـن   د قسما خاصا مع كثرة ما وج       فلم أفرد ألحكام الكتابة    ،زيادة تفصيل 

أحكام حوهلا مرجعها مجيعا صيانة الفتوى املكتوبة سواء كانت هذه الصيانة من            
 :ذلك ألمرين وجهة سوء الفهم أو العبث أو استغالهلا يف غري ما أريد ا

  .قلة استخدامها يف هذا الزمان -٢    .مراعاة االختصار -١
هـذه اإلجـراءات     و و إجـراءات  ومجلة ما ذكر من أحكام هذا الباب ه       

، اهليئات الرمسيـة  وقوانني تعمل عليها جمامع الفتوى  و ضبطت اآلن ضمن أنظمة   
  .مع هذا فقد بينت بعض أحكام كتابة الفتوى وهي متناثرة يف أرجاء البحثو

 وحرصت يف هذا البحث على مجع مجيع املسائل اليت هلا عالقة بـالفتوى            
  .خملغري  والتفصيل فيها بشكل خمتصرو
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  عناصر البحث
 : وآثارها، وضوابطها،أمهيتها :الفتوى

الفتوى يف الشريعة اإلسالمية سلوك وتاريخ وتأهيل يف ضـوء املـتغريات            
  . واتمع واملستفيت املفيتيفوآثارها  ، وضوابطها،املعاصرة
بيان الفتوى، وأمهيتها، وحكمهـا،      : يشتمل على  :بتمهيدبدأ البحث    -

  .وجماهلا
  . تاريخ الفتوى: يتناول:األولالباب  -
 سـلوك املفـيت   : وفيه.  الضوابط ، ضوابط الفتوى  :يتناول :الباب الثاين  -

  .تأهيل املفيت و،املستفيتو
  .اتمع واملستفيت و املفيتيف آثار الفتوى :يتناول :الباب الثالث -
ما عليه الفتوى يف هـذا   و ،ومجيع مسائل البحث ربطتها بالواقع املعاصر      -

  .مانالز
 ،وبذلك اشتمل البحث على مجيع عناصر املوضوع ضمن خطة متكاملة          -

  . بترتيب منطقي سلس وواضحهمسائل وتضم أطرافه
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  املنهج املتبع يف البحث

  :يتضمن ثالثة أمور
  :منهج الكتابة يف املوضوع: األمر األول

 .املتأخرة و ومراجعها املتقدمة،االستقراء التام ملصادر املسألة -
 .العتماد على املصادر األصلية يف كل مسألة حبسبهاا -

 :يتبع يف التعريفات املنهج اآليت
جانـب  ،  ويتضمن اجلوانب اآلتية، اجلانب الـصريف      :التعريف اللغوي  -أ  

 .جانب املعىن اللغوي للفظ، االشتقاق
 ويتضمن ذكر تعريفات الفقهاء مع شرح كل        :التعريف االصطالحي  -ب

وصـوال إىل    ،ورد عليها من اعتراضات ومناقشات     وبيان أهم ما     ،منها
 .  مث شرحه، وبيان وجه اختياره،التعريف املختار

 .التعريف االصطالحي، وذكر املناسبة بني التعريف اللغوي -ج
 .التمهيد للمسألة مبا يوضحها، إن احتاج املقام لذلك -
اخل . .ته أو مناقـش   ،أو نصب دليل   ،يف تقرير فكرة  ،هاالعتراف بالسبق ألهل   -

 .يف اهلامش وذلك بذكره يف صلب البحث أو اإلحالة على مصدره
 :يف حبث املسائل اخلالفية أتبع اآليت -

  .زاع حترير حمل الن -أ 
 ،)١(ذلـك بـذكره يف اهلـامش       و أشهر من قال ا    و ذكر األقوال يف املسألة    -ب

                                 
  . وذلك إلمياين بأن اجلواب البد أن يكون على القول ودليله ال على قائله)١(
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، اعتراضـات  و ورد عليها من مناقـشات    ما تيسر من األدلة وما       وأذكر
 فإن مل أجد هلم أدلة استدللت هلم بـدليل          ،قدر املستطاع  عنها أجيبو

 .مناسب
 مع ذكر مثـرة     ، بناء على سالمة األدلة وقوا     ،أرجح ما يظهر رجحانه    -ج

 .اخلالف وسببه ونوعه بقدر اإلمكان

 : )٢(واحلواشي منهج التعليق: األمر الثاين
، اسم السورة ورقـم اآليـة  أعزو اآليات القرآنية إىل سورها وأرقامها بذكر    -

 .يف صلب البحث ال يف اهلامش وذلك عقب اآليةو
 :اآلثار ويف ختريج األحاديث -

 . أو األثر بلفظه الوارد يف البحث،بيان من أخرج احلديث -أ 
ورقم احلديث   ، مث اجلزء مث الصفحة    ،أحيل إىل مصدر احلديث أو األثر      -ب

 .ان مذكوراً يف املصدر إن ك،أو األثر مث أذكر الكتاب أو الباب
إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخـريج احلـديث     -ج

 مع ذكر قول    ،إال خرجته من املصادر األخرى    ، و منهما للحكم بصحته  
 مع مراعايت لألبواب اليت وضعت على صحيح مـسلم         ،أهل احلديث فيه  
 .من قبل الشارح

إال عزوـا   ، و ة إن أمكن ذلك   هم لكتبهم مباشر  ءأعزو نصوص العلماء وآرا    -
 .إىل أقدم الكتب

 .أنقل مذهب العلماء من الكتب املعتمدة يف كل مذهب -
                                 

  .وحىت ال خيفى جرى التنويه عليه،  مل ألتزم هذا املنهج يف املقدمة)٢(
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 :يتبع يف عزو األشعار إىل مصادرها املنهج اآليت -
 .إن كان لصاحب الشعر ديوان وثق شعره من ديوانه -أ 
 .اللغة وإن مل يكن له ديوان وثق الشعر مما يتسر من دواوين األدب -ب
 مع توثيق ذلك من     ،املصطلحات اليت حتتاج إىل بيان    ، و بني األلفاظ الغريبة  أ

 .ضبط ما يشكل ومصادره
 ذكر  :تكون اإلحالة إىل املصدر يف حال النقل منه بالنص على الشكل التايل            -

ذكر ذلـك   فـأ أما يف حالة النقل باملعىن      .. .الصفحة و اجلزء، و اسم املصدر 
  ."نظرا" بكلمة اًمسبوق

 - رقـم الطبعـة    - الناشر   -مكان النشر   (املعلومات املتعلقة باملراجع     أذكر   -
عند ذكري للمصدر أول مرة، فإذا تكرر مرة أخـرى فـإين ال              ) وتارخيها
 .أذكرها

إن كان اسم املصدر أو املرجع له مشابه يف البحث فإين أذكر معه ما مييـزه                 -
 حـىت يـزول      اسم املؤلـف    يف  الفن الذي يتطرق إليه الكتاب أو       يف سواء

 .اإلشكال

  :التنظيمية وما يتعلق بالناحية الشكلية: األمر الثالث
 .﴾... ﴿أضع اآليات القرآنية بني قوسني مميزين وفقا هلذا الشكل -أ 
  .)...( اآلثار بني قوسني وفقا هلذا الشكل وأضع األحاديث النبوية -ب
قا هلذا الشكل  وفعالمتي التنصيصأضع نصوص العلماء اليت أنقلها بني      -ج

"...".  
املباحـث   و الفـصول  و األبـواب عرض موضوعات البحث على طريقة      

 .الفروع واملطالبو
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  : فهارس متنوعةمخسةوضعت للبحث 
 على  مرتبة ترتيبا ورودها  فهرس اآليات القرآنية الواردة يف البحث حسب         -١

  .اهلجاءحسب حروف 
طرافهـا الـواردة يف   فهرس األحاديث النبوية مرتبة على األحرف حسب أ   -٢

  .البحث
  .اهلجاءة ترتيبا على حسب حروف فهرس البلدان الواردة يف البحث مرتب -٣
املراجع اليت جرت اإلفادة منها يف البحث مرتبة حـسب           و فهرس املصادر  -٤

  .املوضوعات مث حسب احلروف اهلجائية
 .فهرس موضوعات البحث -٥
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   البحث موضوعات

 ، أظن أين استطعت انتظام أبوابـه ترتيب لقد سرت يف هذا البحث حسب    
 ، فسردا يف متهيد، جلياً واضحاً منطقياً مرتبة ترتيباً ،مطالبه و ،مباحثه و ،فصولهو
   : تفصيلها كما يلي. وخامتة،ثالثة أبوابو

 
 

  :مبحثانوفيه 
  :بيان األلفاظ ذات الصلة واصطالحا و الفتوى لغة تعريف:املبحث األول

  : تعريف الفتوى:املطلب األول
  . تعريف الفتوى لغة:الفرع األول
  . تعريف الفتوى يف االصطالح:الفرع الثاين
  . بيان املصطلحات ذات العالقة بالفتوى:املطلب الثاين

  . صلة الفتوى باالجتهاد:الفرع األول
  .بالقضاء صلة الفتوى :الفرع الثاين
  .اإلمامة و صلة الفتوى باحلكم:الفرع الثالث
  .الوقائع و النوازل:الفرع الرابع

  :جماله وحكمه و أمهية اإلفتاء وخطره:املبحث الثاين
  . أمهية اإلفتاء:املطلب األول
  . خطر اإلفتاء:املطلب الثاين
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  :جمالهو حكم اإلفتاء :املطلب الثالث
  . حكم اإلفتاء:الفرع األول

  . جمال االفتاء:الثاينالفرع 
 

  .r الفتوى قبل بعثة النيب :املبحث األول
  :r الفتوى يف حياة رسول اهللا :املبحث الثاين

  .r فتوى رسول اهللا :املطلب األول
  . للصحابة باإلفتاءr إذنه :املطلب الثاين

  .م الفتوى يف حياة الصحابة رضوان اهللا عليه:املبحث الثالث
  .تابعيهم و الفتوى يف حياة التابعني:املبحث الرابع

 الفتوى من منتصف القرن الرابع اهلجري إىل منتصف القـرن           :اخلامساملبحث  
  .السابع اهلجري

  . الفتوى من منتصف القرن السابع اهلجري إىل العهد العثماين:السادساملبحث 
  . الفتوى يف هذا العصر:السابعاملبحث 

 
  . يف بيان معىن الضابط:متهيد

  : الضوابط املتعلقة باملفيت:الفصل األول
   من هو املفيت؟:متهيد

  : الضوابط املتعلقة بشخص املفيت:املبحث األول
  : الضوابط املعتربة املتعلقة بشخص املفيت:املطلب األول

  . اإلسالم:الفرع األول
  . التكليف:الفرع الثاين
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  . العلم:الفرع الثالث
  :املقصود بالعلم

  .العلم الشرعي -١
  : العلم بالنص الشرعي:أوالً

  .العلم باللغة العربية
  .العلم بالقرآن
  .العلم بالسنة
  .املنسوخ والعلم بالناسخ

  . العلم الشرعي املبين على االستنباط:ثانياً
  .العلم باإلمجاع
  .العلم بالفقه

  .رفة الرباءة األصليةمع والعلم بأصول الفقه ومنه العلم بالقياس
  .التغري والعلم مبواطن الثبات

  .معرفة مقاصد الشريعة
  . تصور املسألة -٢
  .اتمع والعلم حبال الناس -٣

  . درجات العلم لدى املفتني:مسألة
  . من يقوم بالكفاءة منهم:مسألة
  . االجتهادؤ جتز:مسألة
  . التدرب على الفتوى:مسألة
  . معرفة احلساب:مسألة
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  . العدالة:الرابعالفرع 
  . فتوى الفاسق أو املاجن:مسألة
  .تدعب فتوى امل:مسألة
  . فتوى مستور احلال:مسألة
  . أخذ األجر على الفتيا:مسألة
  . قبول اهلدية:مسألة
  : الضوابط غري املعتربة املتعلقة بشخص املفيت:املطلب الثاين

  . الذكورة:الفرع األول
  . احلرية:الفرع الثاين
  . عدم القرابة:الفرع الثالث
  . إفتاء نفسه:الفرع الرابع

  . عدم العداوة:الفرع اخلامس
  . أن ال يكون قاضياً:الفرع السادس
  . ناطقاً أن يكون مبصراً:الفرع السابع
  . ملسائل الفقه أن يكون حافظاً:الفرع الثامن
  : آداب املفيت يف نفسه:املطلب الثالث

  . االفتقار إىل اهللا:الفرع األول
  . اإلخالص وصالح النية:لثاينالفرع ا

  .السكينة والوقار و احللم:الفرع الثالث
  . االكتفاء مبا عنده وعدم التطلع ملا يف أيدي الناس:الفرع الرابع

  .الذكاء والفطنة: الفرع اخلامس
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  .القيام باحلق و.التشديدعدم  و، عدم التسهيل:الفرع السادس
  .هالرجوع إىل احلق طيبة به نفس: الفرع السابع
  .التجرد عن اهلوى و قول احلق:الفرع الثامن
  . العمل مبا يقول:الفرع التاسع
  .مظهره و أن حيسن ملبسه:الفرع العاشر

  .سباقا للعباداتأن يكون  :الفرع احلادي عشر
  .عدم التكرب و التواضع:الفرع الثاين عشر
  . االبتعاد عن مواضع الشبهات:الفرع الثالث عشر

  :بط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى الضوا: الثايناملبحث
  :متهيد

  اتهد : الضوابط املتعلقة مبا بنيت عليه الفتوى لعموم املفتني        :املطلب األول 
  .غريهو
 أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع           :الفرع األول 

  .أو القياس الصحيح
دم االعتمـاد  ع و اجتهاد املفيت يف كل مسألة تطرح عليه       :الفرع الثاين 

  .على فتوى سابقة
ظهر له أن ما كـان      ، و  إذا تغري اجتهاد املفيت يف مسألة      :مسألة

 فمـا حكـم تبليـغ       ،يفيت به سابقا خمالف للصواب    
  .املستفتني ذا الرجوع

  . خطر اجلمود على فتوى قدمية راجعة إىل عرف قدمي:مسألة
  . مراعاة مقاصد الشريعة:الفرع الثالث
  .سد الذرائع واعاة املآالت مر:الفرع الرابع
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  . عدم اخلضوع للواقع املنحرف:الفرع اخلامس
  . االجتهاد اجلماعي:سدالفرع السا

  . االستشارة:الفرع السابع
  .احلاجة و مراعاة الضرورة:الفرع الثامن
  . مراعاة الوسطية يف الفتوى:الفرع التاسع
  .لمفيت املقلد الضوابط املتعلقة مبا بنيت عليه الفتوى ل:املطلب الثاين

  .متهيد يف بيان حكم الفتوى بالتقليد
  . أن يكون على بصرية من فتواه:الفرع األول
  .لا عدم اإلفتاء مبا رجع عنه األئمة من أقو:الفرع الثاين
  . عدم الفتيا مبا يف مذهبه وهو يعلم الصواب يف غريه:الفرع الثالث
  .ملذهب إمامه أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل :الفرع الرابع

  . اختيار األرجح من األقوال يف مذهبه:الفرع اخلامس
  .املشايخ و خطر الغلو يف حماكاة األئمة:الفرع السادس

  :مسائل خاصة بالضوابط املتعلقة مبا بنيت عليه الفتوى :املطلب الثالث
  .الفتوى بالتقليد يف حق اتهد :مسألة
  . التلفيق بني املذاهب:مسألة
  .تاء مبا يف كتب احلديث اإلف:مسألة

  :الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى:  الثالثاملبحث
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل صيغة الفتـوى         :املطلب األول 

  .مشتمالاو
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  . الدعاء قبل الفتوى:الفرع األول
  . االختصار:الفرع الثاين
  .عدم التردد و الوضوح:الفرع الثالث
  .لتفصيل فيما حيتاج إىل تفصيل ا:الفرع الرابع

  . أن تكون الفتوى مطابقة للسؤال ال على تصور املفيت:الفرع اخلامس
  . ذكر الدليل على الفتوى:الفرع السادس
  . التأين:الفرع السابع
  . ما كل ما يعلم يقال:الفرع الثامن
  . عدم نسبة اجتهاده إىل الشارع فيقول هذا حكم اهللا:الفرع التاسع

  .التحرمي إال إذا علم و عدم النص بالتحليل:اشرالفرع الع
  . تكون الفتوى بالقول وغريه:الفرع احلادي عشر
  . ترمجة الفتوى:الفرع الثاين عشر
  .الرخص ملن أراد نفعه أو غريه و عدم تتبع احليل:الفرع الثالث عشر
  . أن يدل املستفيت على أبواب احلالل:الفرع الرابع عشر
  . يرشد املستفيت إىل طريق التخلص مما وقع فيه أن:الفرع اخلامس عشر

  . أن ال مييل مع املستفيت أو خصمه:الفرع السادس عشر
  . التمهيد للحكم املستغرب:الفرع السابع عشر
  . تنبيه املستفيت إىل حمترزات الفتوى:الفرع الثامن عشر
  . احللف على الفتوى:الفرع التاسع عشر
  .نصوص ما أمكن استعمال ألفاظ ال:الفرع العشرون
  . إرشاد املفيت للمستفيت بترك الوهم:العشرون والفرع احلادي
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  : الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال السائل:املطلب الثاين
  .ضعيف الفهمال أن يكون املفيت صبورا على املستفيت :الفرع األول
 تؤثر إذا رأى     أن يسأل املفيت املستفيت عن التفاصيل اليت       :الفرع الثاين 

  .من حاله اجلهل
  .حال جمتمعه و مراعاة عرف السائل:الفرع الثالث
  . الفتوى يف بالد غري املسلمني:مسألة
  .االستفزاز و احللم على املستفيت الذي من طبيعته اهلجوم:الفرع الرابع

  . اإلفتاء مبا فيه تغليظ للمصلحة:الفرع اخلامس
  .يفشي سره وال يفضحه ولعاصيأن يتلطف مع السائل ا :الفرع السادس
  . أن ال يفرق بني الناس يف الفتوى إال مبسوغ شرعي:الفرع السابع
  .خداعهم و أن يتفطن إىل مكر الناس:الفرع الثامن
  .املتفيقهني وض عن جدال السفهاءِرع أن ي:الفرع التاسع
  . مراعاة قصد السائل يف مصدر الفتوى:الفرع العاشر

ائل خاصة بالضوابط املتعلقة بإلقاء الفتـوى        مس :الفرع احلادي عشر  
  :الراجعة إىل حال السائل

  . إحالة املستفيت إىل مفت آخر:مسألة
  . زيادة املستفيت عما سأل:مسألة
  . اإلجابة عن غري سؤال املستفيت مما هو أنفع للمستفيت:مسالة
  . إذا اطلع املفيت على فتوى غريه لدى املستفيت:مسألة
  .أن أفيت يف املسألة لسائل قد سبق إذا كان ا:مسألة
   : الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل طبيعة السؤال:املطلب الثالث
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  .ن بدعه سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر املسئول عنه أو حيس:الفرع األول
  . سؤال يتعلق بطالق:الفرع الثاين
  . سؤال يتعلق خبصومة أو دعوى قضائية:الفرع الثالث
  .رب العمل أو يف األسرة وسؤال يتعلق بتنظيمات بني عامل :الفرع الرابع

  .العملية و سؤال يف املسائل االعتقادية:الفرع اخلامس
  .فيهم من يفتيهم و سؤال من رفقة:الفرع السادس
  . سؤال يف مسألة مل تقع:الفرع السابع
  .مفهومغري  سؤال غري واضح أو :الفرع الثامن
  .مستجدة و حادثةال يف مسألٍة سؤ:الفرع التاسع
  .سؤال يتعلق باملتشابه من القرآن: الفرع العاشر

  . سؤال ال نفع فيه للمستفيت:الفرع احلادي عشر
  . سؤال من األغلوطات:الفرع الثاين عشر
  .سؤال يتعلق بشيء من املصاحل العامة: الفرع الثالث عشر
  . سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد:الفرع الرابع عشر

  : الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال املفيت:املطلب الرابع
  . أن ال يكون منشغل الذهن:فرع

  . عدم اإلفتاء عند انشغال الذهن:مسألة
  . الفتوى ماشيا:مسألة
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل طبيعة املكـان         :املطلب اخلامس 

  :احلاضرين والزمانو
أن ال يفيت إن خشي أن يترتب على الفتوى شر أكـرب            : ولالفرع األ 

  .من اإلمساك عنها



 المقـدمة
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  . من هو أعلميف حال وجود عدم املبادرة باإلفتاء :الفرع الثاين
  .املستفيت إذا لزم ذلك و أن تكون الفتوى بني املفيت:الفرع الثالث

  :صفة الفتوى، وإشراف الدولة على املفتني:  الرابعاملبحث
  . إشراف الدولة على املفتني:لاملطلب األو
  .صفة اإلفتاء و طريقة املفيت:املطلب الثاين

  : الضوابط املتعلقة باملستفيت: الثاينالفصل
  .بعض مسائل التقليد واملقلد ومتهيد يف وجوب التعلم وبيان معىن املستفيت

  . أمهية التقليد:مسألة
  .الفروع و حكم التقليد يف العقائد:مسألة
  .تقليد للميتحكم ال: مسألة
  . وجوب التزام العامي مبذهب معني:مسألة
  ؟إذا علم العامي حكم مسألة بدليلها هل له أن يفيت ا أم ال: مسألة
  . إذا مل جيد املستفيت من يسأله:مسألة
  : الضوابط املتعلقة باملستفيت حني إلقاء السؤال:املبحث األول

  : حني السؤال الضوابط املتعلقة بشخص املستفيت:املطلب األول
  . حسن النية:الفرع األول
  . الرغبة بالعلم ألجل العمل:الفرع الثاين
  .التأدب عنده وعدم إيذائه و معرفة حق العامل:الفرع الثالث
  . مراعاة حال املفيت حني السؤال:الفرع الرابع

  .جيتهد يف أعيان املفتني و أن يتحرى من يسأل:الفرع اخلامس
  .يستفتيهمتعدد من جيوز أن : مسألة
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  . له أن يستفيت بنفسه أو ينيب غريه:الفرع السادس
  . يراعي أن يكون العامل من بلده:الفرع السابع
  : الضوابط املتعلقة بصيغة السؤال:املطلب الثاين

  :متهيد
  . حسن الصياغة:الفرع األول
  . عدم التكرار:الفرع الثاين
  .م اعتبارها تقدمي مجيع األوصاف ولو ظن السائل عد:الفرع الثالث
  . أن ال يطالبه باحلجة:الفرع الرابع

  . أن ال يسأله عن مسألة مل تقع:الفرع اخلامس
  .يترك ما ال ينفعه وأن يسأله عما ينفعه: الفرع السادس
  . الدعاء للمفيت:الفرع السابع
  .معىن واضح و الكتابة خبط واضح:الفرع الثامن
  .للمفيت أن ال يتضمن السؤال استفزازا :الفرع التاسع
  . عدم صياغة االستفتاء بصيغة اإلقرار:الفرع العاشر

  : الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتوى: الثايناملبحث
 الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مسـاع الفتـوى اخلاصـة           :املطلب األول 

  :بشخص املستفيت
  . العمل:الفرع األول
  . التزام املستفيت بفتوى املفيت:مسألة
  . إذا اختلفت عليه فتويان:ةمسأل
 مرة أخرى هل يأخذ بالفتوى  نفسها إذا وقعت له املسألة  :مسألة



 المقـدمة
٢٧ 

  السابقة أم ال؟
  . احلفاظ على األدب بعد اجلواب:الفرع الثاين
  .أن ال يعمل بالفتوى دون أن يطمئن هلا قلبه: الفرع الثالث
  .أن يصرب على هفوة املفيت: الفرع الرابع
  .ستفيت رجوع املفيت عن فتواه إذا بلغ امل:مسألة

  . هكذا قلت أو حنوها،أن ال يقول عند جواب املفيت: الفرع اخلامس
  :الضوابط املتعلقة بنقل الفتوى: املطلب الثاين

  . نقلها بنصها:الفرع األول
  . التأكد من مصدر الفتوى إذا استغرا:الفرع الثاين

 
  :دـمتهي

  : املفيتيفرها ا آث:ل األواملبحث
  . اآلثار األخروية:املطلب األول

  .األجر :الفرع األول
  . شدة احلساب:الفرع الثاين
  . اآلثار الدنيوية:املطلب الثاين

  . ثبات العلم:الفرع األول
  . زيادة العلم:الفرع الثاين
  .ضمان املفيت: مسألة

  : املستفيتيف آثارها :املبحث الثاين
  .ر األخروية اآلثا:املطلب األول
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  . اآلثار الدنيوية:املطلب الثاين
  .مفاسد تتبع الرخص و حكم:مسألة

  . اتمعيف آثارها :املبحث الثالث
  .متهيد مدى حاجة اتمع إىل املفيت

 :التوصيات وتشتمل على نتائج البحثو.  
تعديت فيـه علـى   ، و وقيت و وبعد فقد بذلت يف هذا البحث غاية جهدي       

 لكن أرجـو أن     ،قلة علمي  و ريددنو قَ  و  لعلمي بضعف حيليت   ،اءمائدة العلم 
لـه   و اهللا وحـده  من   و فما كان كذلك فه    ،أكون قد وفقت فيه إىل الصواب     

 آمل ممـن قـرأه    ، و الشيطان و تقصريي و إن كان غري ذلك فمين     و املنة و الفضل
مبا يكون فيه السداد ملا فيه من نقص أو حلظ عـسى أن           اطلع عليه أن يكرمين   و
 فـإن   ،زلـال  و ليعذرين من رأى فيه خطـأ     ، و ستقبل من أمري  أتداركها فيما   أ

  .القرائح ال تنتهي و،تتالقح واألفكار ختتلف
 أشكره على ما سـهل     و أكرم و أنعم و  أمحد اهللا تعاىل على ما يسر      وأخرياً

أخـص منـهم     و بحثمث أشكر كل من أعانين على إمتام هذا ال         سدد و باركو
  .القارئ وهماإي وأخوايت رمحين اهللا وأخواينزوجيت و ويوالد

لكل مـن لـه    ولوالدينا وغفر لنا والسداد وإياكم ملا فيه اهلدى    و وفقنا اهللا 
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا          و جلميع املسلمني  و فضل علينا 

  .على آله وصحبه أمجعني وحممد
  :كتبـه

  أبو حممد عبد الرمحن بن حممد الدخيل      
   

  



  
  
  
  
  

  
 

  
  :وفيه مبحثان

اصـطالحا وبيـان    و تعريف الفتوى لغـة   :املبحث األول 
  .األلفاظ ذات الصلة

  .جماهلا وحكمها وخطرها و أمهية الفتوى:املبحث الثاين
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  املبحث األول
  اصطالحا وبيان األلفاظ ذات الصلة وتعريف الفتوى لغة

   :ةـتوطئ
ن املعلوم يف كل فن أن أول ما يبدأ به هو بيان مصطلحات ذلك العلم أو                م

 ،الطالب له التصور املناسب له     و الفن أو املوضوع حىت يتكون لدى الداخل فيه       
مصطلحات أو يفهمها على غـري   ووحىت ال يشكل عليه ما يعرض له من ألفاظ    

ن حاول حتـصيل    حق على كل م    ":رمحه اهللا   يقول اآلمدي  ،مراد املؤلف منها  
علم من العلوم أن يتصور معناه أوال باحلد أو الرسم ليكون علـى بـصرية يف                

بيان املصطلحات ذات العالقة     و طرق إىل تعريف الفتوى    لذا سوف أت   ،)٣("طلبه
  : وهي كالتايل،بالفتوى خالل املطالب القادمة من هذا املبحث

  . تعريف الفتوى:املطلب األول
  .ملصطلحات ذات الصلة بالفتوى بيان ا:املطلب الثاين

                                 
، حتقيـق   )١/٧( الدين أيب احلسن علي بن حممد اآلمـدي،           اإلحكام يف أصول األحكام، لسيف     )٣(

  .املنعم إبراهيم عبد
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  تعريف الفتوى  :املطلب األول

  : مهانيويتضمن هذا املطلب فرع
  .الفتوى يف اللغة: الفرع األول
  .الفتوى يف االصطالح: الفرع الثاين

  :الفتوى يف اللغة :الفرع األول
العامل إذا بـني      بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم وهي اسم من أفىت         :الفتوى

 اإلبانة مطلقا فيقال أفتيته يف األمـر أي         :فتوى وهي يف اللغة    و  فتياً :يقالاحلكم  
أفتيته يف مسألته إذا أجبتـه       و أفتيت فالنا رؤيا رآها إذا عربا له       أبنته له ويقال  

  .)٤( تبيني املشكل من األحكام:الفتيا و.فهو يف األصل موضوع لإلبانة عنها
يقوي ما أشكل من املسائل ببيانه      أصله من الفىت وهو الشاب القوي فكأنه        

                                 
، فصل الياء باب الفاء حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري   )١٥/١٤٧(لسان العرب   :  انظر )٤(

هـ، بريوت، طبعة دار صادر، الطبعة األوىل، وكتاب     ٧١١هـ وتويف يف عام     ٦٣٠املولود يف عام    
، يـستعمالن فقـط أليب      )ف وت، ف ت و    : (معهما) ي(، باب التاء والفاء و    )٨/١٣٧(العني  
هـ، دار ومكتبة   ١٧٥هـ وتويف عام    ١٠٠الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي املولود يف عام          عبد

، بـاب الفـاء   )١/٢٠٦(إبراهيم السامرائي وخمتار الصحاح   .مهدي املخزومي ود  .اهلالل حتقيق د  
هـ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، طبعة      ٧٢١القادر الرازي املتوىف عام     حملمد بن أيب بكر بن عبد     

، كتاب )٢/٤٦٢(م، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي       ١٩٩٥-هـ١٤١٥جديدة،  
هـ، املكتبـة العلميـة، بـريوت،    ٧٧٠الفاء ألمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي املتوىف سنة     

باب الواو فصل الفاء حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي املتوىف سـنة         ،  )١/١٧٠٢(والقاموس احمليط   
، الفاء مع التاء، أبو الفتح ناصر الدين بن عبـد           )٢/١٢٢(هـ، واملغرب يف ترتيب املعرب      ٨١٧

  .هـ، مكتبة أسامة بن زيد٦١٠ السيد بن علي بن املطرز املتوىف سنة
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اًفيشب ويصري فتي٥(اً قوي(.  
  .)٦(الفتوى وهي الفتيا وأهل املدينة يقولون

توضيح  و مما سبق يتضح أن الفتوى يف اللغة ليست جمرد إخبار بل هي بيان            
هذا املعىن جاء بـه      و .للسائل سواء كان يف أمر شرعي أو غريه مثل تعبري الرؤيا          

¦  § ̈   ©  ª   »  ¬  ®  ¯  ]  :ل قال تعاىل  كتاب اهللا عز وج   
  ²   ±  °Z )فجاءت الفتوى يف اآلية كما أسلفنا يف أمـر غـري   )٣٢:النمل 

 جـاء يف  .إيضاح الطريق واملشورة وإمنا بطلب اإلبانة واألحكام الشريعةبمتعلق  
 فجعلـت   ؛ أشريوا علي يف أمري الذي قـد حـضرين         :تقول ":تفسري الطربي 
  .)٨)(٧("املشورة فتيا

  .اإلرشاد مطلقا يف اللغة و فالفتوى راجعة إىل البيان
  :الفتوى يف االصطالح :الفرع الثاين

الكتب املتعلقـة   واإلفتاء يف عدد من كتب أصول الفقه و جاء تعريف املفيت  
                                 

اء باب الفاء، واملصباح املـنري، مرجـع        ، فصل الي  )١٥/١٤٧(لسان العرب، مرجع سابق     :  انظر )٥(
  .، كتاب الفاء)٢/٤٦٢(سابق 

، فصل الياء باب الفاء، وكتاب العني، مرجع سابق         )١٥/١٤٧(لسان العرب، مرجع سابق     :  انظر )٦(
  ).ف وت، ف ت و: (معهما) ي(، باب التاء والفاء و)٨/١٣٧(

، حتقيق  )١٨/٤٩(حممد بن جرير الطربي      تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل القرآن أليب جعفر           )٧(
الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية       

  .م دار هجر القاهرة٢٠٠١-هـ١٤٢٢بدار هجر الدكتور عبدالسند حسن ميامة، الطبعة األوىل، 
بالد غري املسلمني للدكتور علي بـن عبـاس         أصول الفتوى وتطبيق األحكام الشرعية يف       :  انظر )٨(

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، مؤسسة الريان واملكتبة امللكية، الطبعة األوىل، )١٠(احلكمي 
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سأعرج هنا على تعريف الفتوى ، واإلفتاء سواء احلديث منها أو القدمي   و بالفتوى
  . بإذن اهللا إىل التعريف املختارنتهىأ ومن جهة االصطالح

  .)٩(ذكر عدد من املؤلفني يف أصول الفقه أن املفيت هو اتهد
   :مناقشة هذا التعريف

        معىن الفتوى شيء    و تهد شيء احلقيقة أن بيان العلماء ملعىن املفيت بأنه هو ا
، فال يقبل أن يستخرج تعريف اإلفتاء يف االصطالح من تعريفهم رمحهـم             آخر
  مبعىن أنه ال يصح أن تقول أن الفتوى هي االجتهاد استنتاجا مـن             ، للمفيت اهللا

، فاإلفتاء يتقدمه سؤال املستفيت عن واقعة يطلب        تعريفهم للمفيت بأنه هو اتهد    
      عن تقدم السؤال وعن الواقعـة  بيان احلكم الشرعي فيها أما االجتهاد فهو جمرد 

  .احلادثة
 وال يتم اإلفتـاء إال      ،فقيه احلكم يف نفسه    واالجتهاد يتم مبجرد حتصيل ال    

  .)١٠(بتبليغ احلكم للسائل
فننتهي بذلك إىل أن الذين قالوا إن املفيت هو اتهد أرادوا بيـان أن غـري       

 ومل يريدوا التسوية    ،أن املفيت ال يكون إال جمتهدا     ، و اتهد ال يكون مفتيا حقيقة    
  .فليست الفتوى االجتهاد وعليه )١١(اإلفتاء يف املفهوم وبني االجتهاد

                                 
حممـد  ، إىل حتقيق علم األصول، وإرشاد الفحول   )٤/٩٧٠(اإلحكام لآلمدي مرجع سابق     :  انظر )٩(

 الطبعة  ،الفكر ردا،  بريوت ،حممد سعيد البدري  :  حتقيق ،)١/٤٣٣(، علي بن حممد الشوكاين    بنا
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ ، عاماألوىل

، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطابع دار الـصفوة،          )٣٢/٢١( املوسوعة الفقهية    )١٠(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة األوىل، عام 

عبد امللك بـن عبـد اهللا بـن     ، والورقات،   )١/٤٣٣( إرشاد الفحول للشوكاين، مرجع سابق       )١١(
=  
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كتـب   و األصـول  و كما جاءت عدة تعريفات للفتوى يف كتب الفقـه        
املصطلحات الفقهية أضافت قيودا على املعىن اللغوي للفتوى فمنهم من عرفهـا     

أسوق بعضا مما وقفت عليه مـن   و .خبار أو بيان أو ذكر للحكم الشرعي      إبأا  
  :التعريفات سواء للمتقدمني أو املعاصرين

  .)١٢( الفتوى إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحة:رفت الفتوى بأاع
  .)١٣(اإلخبار به من غري إلزام و بيان احلكم الشرعي:كما عرفت بأا
 اإلخبار باحلكم الشرعي ال على وجه اإللزام سواء كانت :كما عرفت بأا 

  .)١٤(بكتب أو إخبار
  .)١٥( جواب املفيت: وعرفت بأا

                                 =  
، صفة الفتوى واملفيت واملـستفيت    ، و عبد اللطيف حممد العبد   . د:  حتقيق ،)١/٢٩(،  اجلويين يوسف

املكتـب  ،   بـريوت  ،حممد ناصر الدين األلباين   :  حتقيق ،)١/٢٥(، أمحد بن محدان النمري احلراين    
  .هـ١٣٩٧،  الطبعة الثالثة،اإلسالمي

 العباس أمحد بن إدريس بن عبـدالرمحن     كتاب الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق، لإلمام أيب         )١٢(
، حتقيق مركز الدراسات الفقهيـة      )٤/١١٨٠(هـ،  ٦٨٤الصنهاجي املشهور بالقرايف املتوىف عام      

م، الفرق الرابـع والعـشرون      ٢٠٠١-هـ١٤٢٠واالقتصادية، طبعة دار السالم، الطبعة االوىل،       
  .واملائتان بني قاعدة الفتوى وقاعدة احلكم

معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن علي بن سـليمان بـن أمحـد          اإلنصاف يف    )١٣(
الدكتور عبداهللا بن عبد احملسن التركي، مطبوع مـع املقنـع           : هـ، حتقيق ٨٨٥،  ٨١٧املرداوي  

  .، كتاب القضاء)٢٨/٣١٤(م ١٩٩٨-هـ١٤١٩والشرح الكبري، طبعة عام 
  . الفكر للطباعةدار،  بريوت،)٣/١٠٩( شرح خمتصر خليل، للخرشي )١٤(
لقاسم بن عبد اهللا بن أمري علـي  ) ٣٠٩( أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء       )١٥(

أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء للنشر، جـدة،       .  هـ، حتقيق د   ٩٧٨القونوي املتوىف يف    
  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، 
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  .)١٦( ذكر احلكم املسؤول عنه للسائل:اكما عرفت بأ
   :ومن تعريفات املعاصرين للفتوى

 إخبار عن حكم اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحـة جوابـا            :عرفت الفتوى بأا  
  .)١٧(لسؤال أو بيانا للحكم ابتداء

إن  و  اإلخبار حبكم شرعي بدون إلزام فإن شاء املستفيت قبله         :وعرفت بأا 
  .)١٨(شاء تركه

 اإلخبار حبكم اهللا أو حكم اإلسالم عن دليل شرعي ملن سأل    :أاوعرفت ب 
  .)١٩( ال على وجه اإللزام،غريها وعنه يف الوقائع

  بيانا حلكم من األحكـام     إنْ ما خيرب به املفيت جوابا لسؤال        :وعرفت بأا 
  .)٢٠( مل يكن سؤاال خاصاإنْو

 الـشرعية   قتضى األدلة  اإلخبار حبكم اهللا تعاىل عن مسألة دينية مب        :وعرفت بأا 
  .)٢١( ال على وجه اإللزام،الشمول وملن سأل عنه يف أمر نازل على جهة العموم

                                 
هــ،  ١٠٣١، حملمد عبد الرؤوف املناوي املتـوىف يف       )٥٥٠( التوقيف على مهمات التعاريف      )١٦(

  .هـ١٤١٠ودمشق، دار الفكر للنشر، الطبعة األوىل، ، بريوت، دار الفكر املعاصر
  ).٥( أصول الفتوى للحكمي، مرجع سابق )١٧(
، بريوت، دار البـشائر     )١١٢(عبدايد حممد السوسوه،    . دراسات يف االجتهاد وفهم النص، د      )١٨(

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤طبعة األول، اإلسالمية، ال
، إعداد أسـامة عمـر سـليمان    )٦٢( منهج اإلفتاء عند اإلمام ابن قيم اجلوزية دراسة وموازنة          )١٩(

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٣األشقر، األردن، طبعة دار النفائس، الطبعة األوىل، 
، الطبعـة  نادية شريف العمري، بريوت، مؤسسة الرسالة.، د)٤٦( االجتهاد والتقليد يف اإلسالم    )٢٠(

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األوىل، 
، حملمد بن كمال الدين أمحد الراشدي، بريوت، دار  )١٩( املصباح يف رسم املفيت ومناهج اإلفتاء        )٢١(

=  
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  :مناقشة التعاريف السابقة
األقرب أـا    و حلظ أن هناك من عرف الفتوى بأا إخبار أو بيان أو ذكر           

الذكر ال يتضمن إحياء بوجـود       و  فمجرد اإلخبار  ،بيان كما هي يف أصل اللغة     
  .زيادة و فالبيان إخبار،ل أمر مشكل أو جمهول خبالف البيانحاجة حل

هذا قيد وجيـه    ، و هو املفيت  و وجاء يف بعض تلك التعاريف ذكر امللقي للفتوى       
  .فإخبار غري املتأهل ملنصب الفتوى إما يكون نقال جمردا أو خترصا بغري علم

 فرق مهـم بـني     و هذا قيد وجيه   و كما جاء يف بعضها أا جواب لسؤال      
  .مطلق االجتهاد والفتوى

هذا إن قصد به الواقعات نفسها      ، و وجاء يف بعضها قيد كوا يف أمر نازل       
فصحيح أما إن قصد به النوازل الفقهية احلديثة اليت مل يسبق للعلماء املتقـدمني              
احلديث عنها لكوا مل حتدث إال يف عصر بعدهم فهذا غري مـراد ألن األمـر                

قد ال يكون منها كما      و  يكون من تلك النوازل احلديثة     النازل على املستفيت قد   
بيان حكمها للسائل ليس فتوى بل هـو         و الواقعات املفترضة بياا   و أن احلدث 

  .)٢٢(إذكاء لالجتهاد وإرشاد وتعليم
هذا قيـد مييـز      و  الفتوى غري ملزمة للمستفيت    و جاء يف بعضها بيان كون     

  .الفتوى عن القضاء ففيه اإللزام بعد البيان

                                 =  
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥إحياء التراث العريب، الطبعة األوىل، 

ع، الطبعة  ، حملمد بن عمر بن سامل بازمول، الرياض، دار اهلجرة للنشر والتوزي           )٢٧( تغري الفتوى    )٢٢(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥األوىل، 
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  :التعريف املختار للفتوى
  .بيان من عرف احلق بدليله حكم الشرع جوابا لسؤال على واقعة من غري إلزام

  :قيود تعريف الفتوى املختار وحمترزات
  .ألنه يتضمن معىن اإلخبار وزيادة وألنه هو املطابق للمعىن اللغوي" بيان"قيد 
من عرف احلـق     و خيرج به من مل يعرف احلق     " من عرف احلق بدليله   "قيد  
دونـه مـن العلمـاء      من   وإمنا مبجرد التقليد فيبقى العامل اتهد أ       و بغري دليل 

ال يتوهم منه دخول غري العامل فيه ممن علـم          ، و اتهدين يف بعض مسائل العلم    
 الـصحيح  والضعيف واملنسوخ وسخاحكما شرعيا بدليله وليس لديه معرفة بالن    

، ريها ألن اجلاهل ا مل يعرف احلق يف احلقيقة        غ و املقيد و املطلق و اخلاص و العامو
  .من هو يف حكمه يف كل زمان حبسبه وعليه فيبقى اتهدو

 ليخرج به غريه من األحكام غري الشرعية كالرياضـية        " حكم الشرع "قيد  
  .غريها من العلوم غري الشرعية والفلكية واللغويةو

ن ابتداء دون سـؤال  ليخرج ما كان من بيا  " جوابا لسؤال على واقعة   "قيد  
سابق فيكون وما كان جوابا لسؤال على واقعة مفترضة ألا مجيعا من بـاب               

  .)٢٣(اإلرشاد والتعليم
  .ليخرج ما كان فيه إلزام فيكون حكما قضائيا ال فتوى" من غري إلزام"قيد 

   :االصطالحي للفتوى والعالقة بني التعريف اللغوي
 ، أخص من التعريف اللغوي هلا     يتضح من تعريف الفتوى االصطالحي أنه     

 فـالفتوى يف    ،فتكون العالقة بني التعريفني عالقة خصوص وعمـوم مطلـق         
                                 

  ).٢٧(تغري الفتوى، مرجع سابق :  انظر)٢٣(
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 ذلك لتقيد املعىن االصـطالحي بقيـود        ،االصطالح جزء من الفتوى يف اللغة     
  .ضيقت من اتساع املعىن اللغوي للفتوى

  بيان األلفاظ ذات الصلة بالفتوى: املطلب الثاين
  :ربعة فروعويشمل هذا املطلب أ

  : صلة الفتوى باالجتهاد:الفرع األول
هذا يبني لنا وجـود صـلة بـني     و)٢٤(مسى بعض أهل العلم املفيت باتهد    

بذل الوسع   فاالجتهاد يف اللغة     ،املصطلحني مما دعا إىل تعريف املفيت بأنه اتهد       
يف االصـطالح ال خيتلـف      ، و )٢٥(الطاقة و يف طلب األمر وهو افتعال من اجلهد      

بذْلُ الْوسِع يف ِنيـِل حكْـٍم      : فقد عرف االجتهاد بأنه    ،ثريا عن املعىن اللغوي   ك
 .)٢٦(شرِعي عمِلي ِبطَِريِق االسِتنباِط

  .االفتراق بني املصطلحني ووعند التأمل يتضح لنا بعض أوجه التشابه
  :أهم أوجه التشابه

  .رعية عالقة كل من اتصف ذين الوصفني بالعلوم الش:أوالً
 كالمهـا مرتبطـان     ،املفيت سواء بلغ األخري رتبة االجتهاد أم ال        و فاتهد

                                 
وأدب الفتوى للدكتور حممـد     . من هذا البحث  ) ٣٠(التعريف االصطالحي للفتوى ص     :  انظر )٢٤(

م، وأصـول الفتـوى     ١٩٩٨-هـ١٤١٨، دمشق، دار املكتيب، الطبعة األوىل،       )٥(الزحيلي ص   
  ).٢٢(للحكمي، مرجع سابق 

  .، باب الدال مع الراء)٣/١٣٥(لسان العرب، مرجع سابق  )٢٥(
حممد حممد  .د:  حتقيق ،)٤/٤٨٨(، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي         البحر احمليط،    )٢٦(

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت-  لبنان،تامر
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ن بـالعلوم    فهمـا متـصال    ،ابةحعمل سلف األمة من الص     و السنة و بالكتاب
 سواء ما كان منها متعلقا باألحكام أو بأصول األحكـام أو بـالعلوم              ،الشريعة

واء كان نظر كـل منـهما        وس ،غريها و املساندة للعلوم الشرعية كاللغة العربية    
األخذ بقـوهلم   وباب التقليدمن  ولكتب الفقه من باب العلم مبا قال السابقون أ 

  .هو مقلد فيه مل يصل مرتبة االجتهاد وملن كان منتسبا ملذهب من املذاهب
  . كل جمتهد هو أهل لإلفتاء:ثانياً

 منطقة معينة   املفيت يلتقيان يف   و االتفاق أن اتهد   و كما أن من أوجه العالقة    
ذلـك إذا تـصدر      و اإلفتاء صادقني على املسمى،    و يكون فيها وصفا االجتهاد   

  فيكون االجتـهاد ،اتهد لإلفتاء فيطلق عليه وصف االجتهاد مع وصف اإلفتاء 
 الجتماعهمـا يف موصـوف      ،اإلفتاء بالنسبة لعني املوصوف ما شيئا واحدا      و

 لواحد على عدم وجود تـضاد      كما يدل هذا االجتماع يف املوصوف ا       ،واحد
 كما  ،تدافع بني املصطلحني بل مها من الصفات العلمية اليت يتحلى ما العامل           و

الكـذب   و  خبالف أن يوصف املرء بالصدق     ،الصدق و يتصف املرء بالشجاعة  
  .فهما وصفان ال جيتمعان يف شخص واحد

  .اًكل مفت جمتهد  أهل للفتوى لكن ليس فهوكل جمتهد فيتضح مما سبق أن
  :و أما أهم أوجه االفتراق فيمكن إجيازها فيما يلي

بلغ مرحلة علمية استحق ا هذا الوصف       من   و فاتهد ه  : من جهته نفسه   -١
  .تصدر لإلفتاء ولو مل يصل مرتبة االجتهادمن  وأما املفيت فه

 فاالجتهاد ال يكون إال يف األحكام الـشرعية         : من حيث جمال كل منهما     -٢
 خالفاً  ،القطعية فال جمال لالجتهاد فيها ألنه ال اجتهاد مع نص          أما   ،الظنية

 بل يـشتمل األمـور      ، فاإلفتاء ال خيتص باألحكام الظنية     ،ذلكلالفتاء يف   
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تطبيـق ألحكـام     و  ألنه إخبار وتبليـغ    ،القطعية بالنص أو اإلمجاع أيضاً    
   .)٢٧(الشريعة

حكام إمنا هو عمـل     اتهد يف استنباط األ    و  فعمل الفقيه  : من حيث التجرد   -٣
 أما املفيت فيجب عليه أن يراعي حني إصداره         ،جمرد عن الوقائع والنظر فيها    

 كما ينظـر يف  ،القرائن احمليطة ا ، و للفتوى تلك اخلصوصية املسؤول عنها    
   .)٢٨(نيته وظروفه وحال املستفيت

 فاصطالح  :الفتوى وعدمها ، و من حيث حدوث الواقعة موضوع االجتهاد      -٤
 فـال بـد   ، خيتلف عن غريه من حيث حدوث الواقعة املسئول عنها     اإلفتاء

 حدوث تلك   :ثانيهما، و  السؤال من قبل املستفيت    : أوهلما :لإلفتاء من أمرين  
 فيكونـان   ،االجتهاد فال يشترط هذا    و  أما يف الفقه   ،الواقعة املسئول عنها  

   .)٢٩( يف واقعة حدثت أم مل حتدث بعد، سؤال أم السواء وِجد
 فاتهد ال يأخذ بقـول مـن      :جهة األخذ بقول من سلف من العلماء      من   -٥

 أما املفيت   ،سبق من العلماء حىت يصل إىل ما قال السابقون باجتهاده نفسه          
ا ملا ذهب إليه العلمـاء      يكون مقلد قد  الذي قد مل يبلغ رتبة االجتهاد فإنه        

فيت الـذي   كون جائزا مطلقا يف حق اتهد خبالف امل       يهذا ال   ، و السابقون
  .قد ال يكون وقد يكون جمتهدا

                                 
، الدكتورة لينة احلمصي، طبعة دار      )٥٧( الشرعية   تاريخ الفتوى يف اإلسالم وأحكامها يف     :  انظر )٢٧(

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الرشيد، دمشق، بريت، ومؤسسة اإلميان، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
  ).٥٨(املرجع السابق :  انظر)٢٨(
  ).٥٧(املرجع السابق :  انظر)٢٩(
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  : صلة الفتوى بالقضاء:الفرع الثاين
 مع بيان الفـرق أو      ،حديثا عن صلة الفتوى بالقضاء     و تكلم العلماء قدميا  
عدة  و  فالفروق بينهما من عدة جماالت     ،حكم القاضي  و الفروق بني فتوى املفيت   

 من سبق إىل احلـرص    ال شك اليت دفعت      و  كما أن جوانب االلتقاء هي     ،زوايا
 ألن بينها شبها أكرب ممـا       ،القضاء و املسارعة إىل بيان وجه الفرق بني الفتوى      و

  .االجتهاد وكان بني الفتوى
 : ترجع كلها إىل معىن واحـد هـو    ،والقضاء يف اللغة يأيت على عدة معان      

k  j  i  h  g  ] :  قال تعاىل  ،انقطاع الشيء ومتامه فيأيت مبعىن احلكم     
n  m    l Z )التقدير و يف اللغة مبعىن الصنع   أيضاً  يأيت   و )٢٣:اإلسراء 

مبعـىن   كما يكـون   )١٢: فصلت( Z!  "  #  $  %  ] : قال تعاىل 
: قال تعـاىل  أى   و  كما يأيت مبعىن أدى    ، قضيت حاجيت أي فرغت منها     :فرغ

[  µ  ´  ³  ²Z   )٦٦: احلجر(ينا إليهأي أ )٣٠(.  
 وقـد   ،)٣١(فـصل اخلـصومات    و الشرعيويف االصطالح اإللزام باحلكم     

تعـددت يف املـذهب      و تعددت التعريفات للقضاء حسب املذاهب الفقهية بل      
اكتفيت يف هذا البحث باإلشارة إىل أحـد تلـك التعريفـات دون             ، و الواحد

  .اخلوض يف تفصيالت ليس هذا حمل حبثها
 مما  القضاء أكثر  و فعودا على بدء من اإلشارة إىل تقارب الصلة بني الفتوى         

                                 
  ).قضي(، مادة )١٥/١٨٦(لسان العرب، مرجع سابق :  انظر)٣٠(
هالل : حتقيق،  منصور بن يونس بن إدريس البهويت      ،)٦/٢٨٥(ع  ن منت اإلقنا  كشاف القناع ع   )٣١(

  .هـ١٤٠٢،  دار الفكر، بريوت،مصيلحي مصطفى هالل
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 بـني   لتقاءاال فمن أهم أوجه     ،االجتهاد و كان عليه احلال يف الفرق بني الفتوى      
  :القضاء ما يلي والفتوى

 فكـل   ،القضاء متعلقان يف الدولة اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية       و الفتوى
 ية األخرى مـن فقـه     عالعلوم الشر  و السنة و منهما معين بالرجوع إىل الكتاب    

القاضـي يف    و وم الشريعة اليت ال يستغين عنها املفيت      غريها من عل   و أصول فقه و
  .الدولة اإلسالمية

 فإن مل يكن ،بة االجتهاد منهمتمن بلغ ر   و  الفتوى والقضاء يتوالمها العلماء   
 أو كان عدد اتهدين ال يكفي حاجة األمة توالمها مـن دون اتهـد               اًجمتهد

 .األوىل فاألوىل
 فكل من املفـيت     ،حباجة ملعاجلة  حقيقة   القضاء يكونان عن واقعة    و الفتوى

 .ةييباشر حل مشاكل الناس من وجهة شرع والقاضي يعاجلو
 سواء كان الطلـب دعـوى أو      ،ا طلب مبد أن يتقدمه  القضاء ال  و الفتوى
 . عن حق أو حكماًاستفسار

القضاء فهي متعددة بتعدد ااالت إما مـن    و وأما أوجه الفرق بني الفتوى    
 الـالزم  وجهة السامع أو الناقل أو التـابع     من   و منهما أ  جهة حقيقة كل واحد   

أكتفي بذكر أهم الفروق بينهما دون التعرض للفروق اليت ترجع إىل اجتهاد يف و
شرائط الفتوى اليت تشكل فرقـا بينـها وبـني     وكون هذا األمر من خصائص   

  : الفروق التاليةيالقضاء يف نظر و فأهم الفروق بني الفتوى،القضاء
ادات ال يدخلها حكم القاضي مطلقا خبالف الفتـوى فتـدخل يف            العب -
  .)٣٢(غريها والعبادات

                                 
أبو العباس أمحـد بـن إدريـس    ، )مع اهلوامش(لفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق      ا:  انظر )٣٢(

=  
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الفتوى حمض إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحـة واحلكـم إخبـار            -
 .)٣٣(متضمن لإلنشاء واإللزام أي التنفيذ واإلمضاء

 فالفتوى بيان للحكم    ،الفتوى أعم موقعا وأخص لزوما واحلكم بالعكس       -
غريه ملن كان حاله كحاله فهي عامة من هـذه     و يف واقعة هلذا املستفيت   الشرعي  

حكم القاضي  و. وخاصة لكوا ال تتضمن إلزام املستفيت باحلكم الشرعي      ،اجلهة
و أعم من جهة إلزام احملكوم عليه باحلكم لكنه أخص لكونه ال يتعدى             هخبالفه ف 
 .)٣٤(زاع طريف الن
 ،لقول والفعل واإلقرار خبالف القضاء    الفتوى من املفيت حتصل من جهة ا       -

 فيبني املفيت   ،فالفتوى تكون بالقول كالقضاء لكن قد تكون بغريه كالفعل مثال         
ال يكون مثلـه   ويعترب هذا من قبيل الفتوى  و صفة الصالة بالفعل   و صفة الوضوء 
 .)٣٥(يف القضاء

 اهنيالرب ومما يفترق به القضاء عن اإلفتاء كون القاضي يعتمد على األدلة      -
ونتيجـة    فالعربة يف القـضاء للظـواهر،      ،اإلقرار وغريها ، و القرائن و البيناتو

يتطلبـه   و لالعتماد على الرباهني قد حيتاج القاضي إىل صفات تزيد عما حيتاجه          
 ألن املستفيت يأيت يف الغالب ونيته       ،القرحية و اخلربة و منصب اإلفتاء مثل الفراسة   

                                 =  
،  الطبعة األوىل  ،ار الكتب العلمية   د ، بريوت ،خليل املنصور : حتقيق، )٤/١١٢ (،الصنهاجي القرايف 

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨
  . املرجع السابق)٣٣(
  ).٤/١٢٢( املرجع السابق )٣٤(
، إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي املـالكي    ، )٤/٢٤٦ (املوافقات يف أصول الفقه   :  انظر )٣٥(

  . دار املعرفة، بريوت،عبد اهللا دراز: حتقيق
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 فاملفيت يفيت بالديانة أمـا القاضـي        ،من غري خصومة أو خالف ذلك      و سليمة
 .)٣٦(فيحكم بالظاهر

 ففـي القـضاء إذا حكـم    ،جهة اختالف احلكم يف املسألة عينهاومن   -
احلاكم يف مسألة بعينها مل جيز أن حيكم خبالفه يف عني تلك املسألة أما فتـوى                

 .)٣٧(املفيت فإا ال متنع غريه من املفتني أن يفتوا خبالفها

  :اإلمامة و صلة الفتوى باحلكم:الفرع الثالث
 كما لـه حـق      ،اإلمام األعظم له حق اإلفتاء إن تأهل له        و  احلاكم العام 

األمـر   و يضاف إىل ذلك أن له النظر     ، و فصل اخلصومات إن تأهل له     و القضاء
تنظـيم أمـور     و العامة ملصاحل املسلمني مثل حتريك اجليوش      و باألمور السياسية 

، أحكامه و تعاىل و إللزام الناس بشرائع الرب تبارك     فهو منتصب    ،العباد و البالد
 ويتميز عن املفـيت بـاإللزام       ، فهو مبلغ عن اهللا عز وجل بفتياه       ،تبليغها إليهم و

  .)٣٨( فهو يف منصب خالفة،بالقدرة على التمييز وبواليته
املفيت فال يصدق عليهما أن يكونـا        و فكل إمام مفت أو قاض أما القاضي      

                                 
 ومـا بعـدها،  ) ٢٠(األحكام وتصرفات القاضي واإلمـام  اإلحكام يف متييز الفتوى عن     :  انظر )٣٦(

أبو غدة، املطبوعات اإلسـالمية، الطبعـة       : ، حتقيق العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف      أبو
، حممد أمني بن عمر     )٥/٣٦٥(، حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار        و، الثانية
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،لفكر للطباعة والنشردار ا، بريوت، ابن عابدينب املعروف

  .اإلحكام للقرايف، مرجع سابق:  انظر)٣٧(
 ، املعروف بابن قـيم اجلوزيـة  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا     ،  بدائع الفوائد :  انظر )٣٨(

 مكتبة نزار   ،عادل عبد احلميد العدوي، مكة املكرمة     وهشام عبد العزيز عطا،     :  حتقيق ،)٣/٦٦٩(
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ، الطبعة األوىل، البازمصطفى
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فاحلاكم فيـه ثـالث      ،ام عنهما من خصائص ليست هلما     إماما ملا يزيد اإلم   
النـهي فهـو    و ومن جهة األمر   ، فمن جهة اإلثبات فهو شاهد     :صفات
 فهو ذو سلطان أو قاض مما يدخل فيـه         ، ومن جهة اإللزام بذلك    ،مفت
 .)٣٩(القضاء

  :)الواقعات(الوقائع  و النوازل:الفرع الرابع
ظ فالنوازل املـستجدة الـيت      الواقعات مالح  و إن اتصال الفتوى بالنوازل   

البحث عما هو جديد أدى لكثرة       و تكاثر االختراعات ، و حتصل مع مرور الزمن   
، معروفة يف السابق   و أمور مل تكن موجودة    و االستفتاء عن حكم أشياء    و السؤال

 ،، فتلك النوازل ال تزال تعرض للناس      )٤٠(قد عرفت النازلة بأا احملنة املعترضة     و
  فمجرد النظر يف حكم     ،بيان احلكم الشرعي فيها    و ا بالفتوى  هل فالبد من متصد 

 أما اً،تذكري واًإبداؤه للناس تعليم و النازلة أو الواقعة بشكل جمرد يسمى االجتهاد      
  .إبداؤه للناس أو ألحدهم عقب االستفتاء فيسمى فتوى

النوازل أكثـر مـن      و  يف جمال الواقعات    لعموم الناس  وتظهر أمهية الفتوى  
ـا  أ إال   ،إن كانت الفتوى ضرورة حيتاجها الناس يف كل حال        ، و ومغريها لعم 

 .أوضح ويف هذا اال وضوح احلاجة إليها أشد

                                 
بكر بن أيوب بـن      أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب       ،  إعالم املوقعني عن رب العاملني    :  انظر )٣٩(

 ،طه عبد الـرؤوف سـعد  :  حتقيق،)١/١٠٥( ، املعروف بابن قيم اجلوزية سعد الزرعي الدمشقي  
  .م١٩٧٣ ،دار اجليل، بريوت

  ).١/٥٢٩(، مرجع سابق لتعاريفالتوقيف على مهمات ا )٤٠(
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  املبحث الثاين
  جماله و،حكمه و،خطره و،أمهية اإلفتاء

  :فيه ثالثة مطالبو  
  . أمهية اإلفتاء:املطلب األول
  . خطر اإلفتاء:املطلب الثاين

  .اء جماله حكم اإلفت:املطلب الثالث

   أمهية اإلفتاء:املطلب األول
لعمـوم   و  بشريعة اهللا  قصر مشيد لتعلقه أوالً    و إن باب الفتوى باب عظيم    

، يعطيه حقه يف كل عصر وكل زمان       و عزة من جييده   و لندرة و حاجة الناس إليه  
   :تتلخص أمهية الفتوى يف أمورو

أجاب  وrول اهللا ل عنه رسئ أن اهللا عز وجل توالها بنفسه يف بعض ما س     :أوالً
  :عن استفتائهم يف كتابه العزيز فمنها

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç  ] : قال تعاىل
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y  x  w  v  u  t  sr  q   p  ]  :قال تعاىل
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 فقد كان الصحابة رضـوان  ، توىل منصب اإلفتاء بنفسهr أن رسول اهللا   :ثانياً

ـ  لبيان ما حيتاجونه من أح     rاهللا عليهم يرجعون إليه       اشـهم ام يف مع  ك
  :الفتاوى األسئلة وحيام فمن تلكو

إنـا نركـب    : فقالrسأل رجل رسول اهللا      ما جاء عن أيب هريرة يقول     
البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟              

  .)٤١()هو الطهور ماؤه احلل ميتته( :rالنيب  فقال: قال
                                 

اب الرخصة يف   ب،  )١١٢و١١١(، رقم احلديث    )١/٥٩( صحيح أخرجه ابن خزمية يف صحيحه        )٤١(
حممد مصطفى األعظمي، بريوت، املكتـب اإلسـالمي،        : الغسل والوضوء من ماء البحر، حتقيق     

باب ،  ١٢٤٤و١٢٤٣، رقم احلديث    )٤/٤٩(هـ، ويف صحيح ابن حبان      ١٣٩٠الطبعة األوىل،   
شعيب األرنـؤوط، بـريوت،     : كر اخلرب املدحض قول من نفى جواز الوضوء مباء البحر، حتقيق          ذ

، ٥٢٥٨، رقـم احلـديث   )١٢/٦٢(م، ويف ١٩٩٣-هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،     
كر البيان بأن كل من قذفه البحر من امليتة أو ما اصطيد منه مما ال يعيش إال فيه ميتة حالل أكله،         ذ

=  
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اعلم أن هذا   "  للمجموع    عموم احلاجة إىل الفتوى قال النووي يف مقدمته        :ثالثاً
  .)٤٢("لعموم احلاجة إليه  ...الباب مهم جدا

                                 =  
، رقم احلديث   )١/٢٣٧(ن باينت خلقها خلقة احلوت، ويف املستدرك على الصحيحني للحاكم           وإ

مصطفى عبد القادر عطا، بـريوت، دار  : ، كتاب الطهارة، حتقيق)٥٠٠(، إىل احلديث رقم  ٤٩١
، رقـم   )١/٢١(م، ويف سـنن أيب داود       ١٩٩٠-هـ١٤١١الكتب العلمية، الطبعة األوىل، عام      

، رقـم   )١/١٠٠(وء من ماء البحر، طبعة دار الفكر، ويف سنن الترمذي           ، باب الوض  ٨٣احلديث  
اب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور، حملمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي                ب،  ٦٩احلديث  

أمحد حممد شاكر وآخرين، بريوت، دار إحياء التراث، ويف سـنن           : هـ، حتقيق ٢٧٩املتوىف عام   
عبد الفتاح أبو غدة، حلب     : ، باب ماء البحر، حتقيق    ٥٩ احلديث   رقم) ١/٥٠(،  )اتىب(النسائي  

ـ ١٤٠٦ سوريا، مكتبة املطبوعات، الطبعة الثانيـة،      - م، ويف سـنن ابـن ماجـه    ١٩٨٦-هـ
، باب الوضوء مباء البحر، حتقيق حممد فـؤاد عبـد           ٣٨٨و٣٨٧و٣٨٦، رقم احلديث    )١/١٣٦(

، باب الـتطهري  ٥و٢و١، برقم )١/٣(كربى الباقي، بريوت، طبعة دار الفكر، ويف سنن البيهقي ال      
ـ ١٤١٤حممد عبد القادر عطا، مكة املكرمة، مكتبة دار الباز،          : مباء البحر، حتقيق   م، ١٩٩٤-هـ

: ، باب ذكر ماء البحر والوضوء منه، حتقيـق        ٥٨، رقم احلديث    )١/٧٥(السنن الكربى للنسائي    
ار الكتـب العلميـة، الطبعـة       الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، بريوت، د        عبد .د

، باب ما خرج مـن      ١، رقم احلديث    )١/٧(م، ويف مسند الشافعي     ١٩٩١-هـ١٤١١األوىل،  
 باب يف   ٣، برقم   )١/٣٤(كتاب الوضوء، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ويف سنن الدارقطين           

ام أمحد بـن    ، مسند أيب هريرة، لإلم    ٧٢٣٢، برقم   )١٢/١٦٩(ماء البحر، ويف مسند اإلمام أمحد       
عبداهللا بن عبد احملسن التركي، بريوت، مؤسسة الرسـالة،         .د: هـ، حتقيق ٢٤١حنبل املتوىف عام    

، باب الطهـور للوضـوء،      ٥٣، برقم   )١/١٢(م، ويف املوطأ    ١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الثانية،   
بشار عواد معروف وحممود حممد خليل، بريوت، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة،              .د: حتقيق
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

، لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن شـرف النـووي           )١/٩٢( اموع شرح املهذب، للشريازي      )٤٢(
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣هـ، حتقيق حممد جنيب املطيعي، دار عامل الكتب، ٦٧٦املتوىف عام 



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٥٠ 

 ، ليتسىن هلم العمل به،فال بد للناس من علماء يبينون هلم أحكام هذا الدين
 ميسر ملا خلق لّك ف،فليس كل الناس فقيها أو حيسن االجتهاد أو النظر يف األدلة

 :قال تعاىل مصاحل األمة تعطلت انصرف الناس كل الناس ملثل هذا إذا، وله
[  » º  ¹¼ Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿ ¾½  

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç Z) فحاجة )١٢٢التوبة ،
الشراب لتعلقها مبا خلق البشر من  والناس للفتوى تزيد عن حاجتهم للطعام

 .عبادة اهللا وحدهوهي أجله 
 ،تقدمي زكاة العلـم    و ود منه التز، و  ارتباط القائم بالفتوى بالعلم الشرعي     :رابعاً

أجزهلا مثوبـة   وأعظمها أجرا وطلب العمل الشرعي من أشرف األعمال  و
السنة  و عند اهللا عز وجل جاء يف بيان ذلك عدد من النصوص من الكتاب            

  :منها
  :من الكتاب
Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ] : قال تعاىل
ÑZ ) ٩الزمر.(  

  ).١١٤طه ( 2Z  3  0  1  ] : قال تعاىل
̧  º   ¹   ] : قال تعاىل   ¶Z ) ٢٨فاطر.(  
4   5  6     7   8   9     :  ;  >  =  <  ?@   ] : قال تعاىل

  F  E  D    C   B   AZ ) ١٨آل عمران.(  
å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú     ] : تعاىلقال 

ç  æZ ) ادلة١١ا.(  



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
٥١ 

  wv  u  t   s  z  y  x] : قال تعاىل
{Z ) ٤٣العنكبوت.(  

À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ] : قال تعاىل
  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁZ ) ٢٦٩البقرة.(  

  :السنةومن 
  فضل العلم   فيها رسول اهللا الكثري من األحاديث اليت يبني      عن  جاء يف السنة    

  :احلث على طلب العلم منها والعلماءو
من يرد اهللا   ( : أنه قال  rعاىل عنه عن رسول اهللا      ما رواه معاوية رضي اهللا ت     

  .)٤٣() يف الدينهبه خريا يفقه
ومفهوم احلديث أن من مل يتفقه يف الدين أي يتعلم قواعد اإلسـالم فقـد     

بيان فضل التفقه يف الـدين   وحرم اخلري وفيه بيان فضل العلماء على سائر الناس    
  .)٤٤(على سائر العلوم

                                 
، باب من يرد اهللا به خريا يفقـه يف الـدين، ويف          ٧١برقم  ) ١/٣٩( رواه البخاري يف صحيحه      )٤٣(

يعين للرسول قـسم   ﴾فَأَنَّ ِللَِّه خمسه وِللرسوِل﴿: اب قول اهللا تعاىل  ب،  ٢٩٤٨برقم  ) ٣/١١٣٤(
، ٦٨٨٢بـرقم  ) ٦/٢٦٦٧(إمنا أنا قاسم، وخازن، واهللا يعطـي، ويف   : rذلك، قال رسول اهللا     

فى مـصط .ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق وهم أهل العلم، حتقيق د    : rاب قول النيب    ب
ـ ١٤٠٧ديب البغا، بريوت، دار ابن كثري اليمامة، الطبعة الثالثـة،            م، ويف مـسلم    ١٩٨٧-هـ

حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء   : ، باب النهي عن املسألة، حتقيق     ١٠٣٧برقم  ) ٢/٧١٨(
  .التراث

 ،، الرياض، دار الـسالم، الطبعـة األوىل       )١/٢١٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري      :  انظر )٤٤(
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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٥٢ 

يقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل    من سلك طر  ( :rومنها قوله   
  .)٤٥()اجلنة

املراد بـه العلـم    و ففيه فضل املشي يف طلب العلم وفضل االشتغال بالعلم        
  .)٤٦(الشرعي
 هداية الناس ملا فيه الصالح هلـم يف الـدنيا    و  تضمنها معىن تعليم العلم    :خامساً

  : منهاقد جاء يف فضل معلم الناس اخلري نصوص شرعية واآلخرةو
 رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكتـه         ،ال حسد إال يف اثنتني    ( :r قوله  
  .)٤٧()يعلمها ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويف احلق

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور مـن تبعـه ال             ( :rوقوله  
  .)٤٨()ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

لم تأليف مصنفات مستقلة متعلقـة بـه        الع و  مما يؤكد أمهيه هذا الفن     :سادسا
  :فأذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر

كتاب أصول الفتيا على    ، و  بن حبر اجلاحظ   وكتاب الفتيا أليب عثمان عمر    
املستفيت أليب القاسم   و أدب املفيت  و مذهب اإلمام مالك حملمد بن احلارث اخلشين      

                                 
  ).٢٦٩٩(برقم ) ٤/٢٠٧٤( مرجع سابق  أخرجه مسلم،)٤٥(
  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤، دار عامل الكتب، الطبعة األوىل، )٩/٢٢(شرح النووي على مسلم:  انظر)٤٦(
، باب االغتباط يف العلـم واحلكمـة، ويف         )٧٣(برقم  ) ١/٣٩( أخرجه البخاري، مرجع سابق      )٤٧(

، باب أجـر    )٦٧٢٢(برقم  ) ٦/٢٦١٢(ق املال يف حقه، ويف      ، باب إنفا  ١٣٤٣برقم  ) ٢/٥١٠(
، باب يف اجتهاد القضاء مبا أنزل اهللا تعـاىل،       )٦٨٨٦(برقم  ) ٦/٢٦٦٨(من قضى باحلكمة، ويف     
  ).٨١٦(برقم ) ١/٥٥٩(ويف مسلم، مرجع سابق 

، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن         )٢٦٧٤(برقم  ) ٤/٢٠٦٠( مرجع سابق     أخرجه مسلم،  )٤٨(
  . إىل هدى أو ضاللة، مرجع سابقدعا



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
٥٣ 

 بن منصور الفرغاين احلنفي،أدب املفيت لفخر الدين احلسن ، والصيمري الشافعي
املستفيت أليب عمر    و أدب املفيت ، و منية املفيت ليوسف بن أيب سعيد السجستاين      و

  .املستفيت البن محدان واملفيت وصفة الفتوى، وعثمان بن عمر بن الصالح

   خطر اإلفتاء:املطلب الثاين
 ،املفيت وشدة املسؤولية امللقاة على كاهل    ، على خطر اإلفتاء   ماتفق أهل العل  

 كما ذكروا جوانب متعـددة تـبني تلـك        ،وعظم احلساب أمام اهللا عز وجل     
  : وميكن حصر أمها يف أمرين،اخلطورة

 :خشية القول على اهللا بغري علم :األول
 فقـد   ، من أهم أسباب خطورة الفتـوى      ،خشية القول على اهللا بغري علم     

 علـى اهللا    السنة بالوعيد الشديد على من قـال       و جاءت النصوص من الكتاب   
  .ال كتاب منري و بغري علمrورسول 

Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ]  :قال تعاىل
  Ñ  Ð          ÏZ )٣٦ :اإلسراء.(  
M   L   K  J     I  H  G  F  E   D  C  ]  :وقال تعاىل

   NZ )٣:احلج.(  
  F   E   D  C     B  A    @  ?  >    =  <           G]  :وقال تعاىل

HZ )٨:احلج.(  
  N  M  L  K  JI    H  G  F  E     D   C  ]  :وقال تعاىل

Z     Y  X  W  V  U  T               S  RQ  P  OZ )٣٥:غافر.(  
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فمما سبق من اآليات يتضح جبالء يه تعاىل عن القول عليه بغري علم وهذا             
املفيت ، و نسان إال ما له به علم     الفعل بغري علم فال يقول اإل      و قطعا يشمل القول  

أن ال جيادل وال مياري بغري       و يترك ما ال يعلم    و أجدر بأن يقول ما يعلم     و أحرى
أمثاهلا صرفت املتأهلني لإلفتاء عن التصدر       و ال كتاب منري، فتلك اآليات     و علم

  .)٤٩(للفتوى والرغبة يف أن يكفوا بغريهم
V   U   T  S  R    Q  P       \  [  Z  Y   X  W    ] :تعاىل وقال

l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]Z 
  ).٣٣:األعراف(

 بل جعلـه يف املرتبـة       ، من أعظم احملرمات    بغري علمٍ  فجعل اهللا القول عليه   
هو الفـواحش مث   و وبدأ بأسهلها، حيث رتب احملرمات أربع مراتب   ،العليا منها 

هو  و  مث ثلث مبا هو أعظم حترميا منهما       ،الظلم و وهو اإلمث ثىن مبا هو أشد حترميا      
 مث ربع سبحانه مبا هو أشد حترميا من ذلك كله وهو القـول         ،الشرك به سبحانه  

  .)٥٠(مـعليه بغري عل
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ]  :وقال سبحانه

  µ  ´  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥
                                 

، بـريوت ،  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء        ،)٣/٤٠(تفسري القرآن العظيم    :  انظر )٤٩(
 ،)٣/٢٢٧ (اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري       هـ، وفتح القدير    ١٤٠١ ،الفكر دار

 الرمحن يف تفسري كالم املنان    سري الكرمي   وتي ،دار الفكر ،  بريوت، حممد بن علي بن حممد الشوكاين     
 ،مؤسـسة الرسـالة   ،   بـريوت  ،ابن عثيمني : حتقيق،  عبد الرمحن بن ناصر السعدي     ،)١/٤٥٧(

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
  ).١/٣٨(إعالم املوقعني، مرجع سابق :  انظر)٥٠(



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
٥٥ 

   º  ¹  ̧    ¶Z )١١٧، ١١٦ :النحل(.  
عدم الفالح ملن تقدم بني يديه بأن        و فهذا وعيد منه سبحانه بالعذاب األليم     

 وهذا بيان منـه     ، وملا مل حيله هذا حالل     ، هذا حرام  :يقول ملا مل حيرمه اهللا تعاىل     
 إال ملا علـم أن اهللا       ، هذا حالل وهذا حرام    :سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن يقول      

 .)٥١(مهتعاىل أحله أو حر
من كذب علي متعمدا    ( :r قال   :رضي اهللا تعاىل عنه قال     وعن أيب هريرة  
   .)٥٢()فليتبوأ مقعده من النار

 قلت للزبري إين ال أمسعك حتدث عـن         : قال .وسأل عبد اهللا بن الزبري أباه     
  r أما إين مل أفارقه ولكين مسعته        : قال .فالن و  كما حيدث فالن   rرسول اهللا   

 .)٥٣()فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي  (:يقول
 جتـارم  و  أعمال الناس يف عبادام    يفثر  أما يترتب على الفتوى من      : الثاين

 :أنكحتهم خاصة يف األمور اليت ال ميكن تداركهاو
  يلحظ تعدد أنـواع ،إن املتأمل حلال املفتني وما يسألون عنه من قبل الناس       

،  صالته هذا يسأل عن   و هئوضو فهذا يسأل عن     ،أسئلتهم و أجناس استفتاءام و
 يسأل هل له مراجعة مطلقته أم       آخر، و ا أو سيربمها  همهذا يسأل عن عقود أبر    و
 تؤثر على حيـام    و غريها الكثري الكثري من األسئلة اليت متس حاجة الناس         و ؟ال
 ألجل ذلك انصرف كثري ممـن هـو         ،الطالق و مستقبلهم خاصة ما يتعلق باألنكحة    و

                                 
  ).١/٣٩(إعالم املوقعني، مرجع سابق :  انظر)٥١(
، r، باب إمث من كـذب علـى الـنيب     )١١٠(قم  بر) ١/٢٥( أخرجه البخاري، مرجع سابق      )٥٢(

  .r، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا )٣(برقم ) ١/١٠(وأخرجه مسلم، مرجع سابق 
  .r، باب إمث من كذب على النيب )١٠٧(برقم ) ١/٢٥( أخرجه البخاري، مرجع سابق )٥٣(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٥٦ 

  : فمما جاء عن بعض السلف يف هذا،العافية وبا للسالمةأهل للفتوى عنها طل
رمحه اهللا أنه كان ال يفيت يف الفرج بـشيء فيـه             عن حممد بن سريين    -
  .)٥٤(اختالف
 قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا كان سفيان ال يكاد يفيت يف الطالق              -

  .)٥٥( من حيسن ذا؟؟من حيسن ذا: يقولو
 والرغبة يف أن يكفى     ،لت يف تدافع الفتوى   فنتج عن تلك اخلشية مظاهر جت     

 الفتيا من هاـا مـن      هاب" قال ابن الصالح     ،املفيت بغريه ممن تسد م احلاجة     
أكابر العلماء العاملني وأفاضل السالفني واخلالفني وكان أحدهم ال متنعه شهرته           

 يدافع  باألمانة واضطالعه مبعرفة املعضالت يف اعتقاد من يسأله من العامة من أن           
أسوق يف هذا و )٥٦("باجلواب أو يقول ال أدري أو يؤخر اجلواب إىل حني يدري       

طلـب   و توضح تلك اخلشية من الولوج يف الفتوى       و املقام بعض اآلثار اليت تبني    
  :السالمة منها

 أنه قال من أفىت الناس يف كل ما يـستفتونه فهـو             tعن ابن مسعود     -
  .)٥٧(جمنون

                                 
، ن أبو حممد الدارمي  عبداهللا بن عبدالرمح  ، سنن الدارمي ، )١/٦٨) (١٥٢( أخرجه الدارمي برقم     )٥٤(

،  الطبعـة األوىل   ، دار الكتـاب العـريب     ، بريوت ،فواز أمحد زمريل، خالد السبع العلمي     : حتقيق
  . ه١٤٠٧

:  حتقيـق  ،)٢/٦٢(، اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي       ،  واملنح املرعية  اآلداب الشرعية    )٥٥(
ـ ١٤١٧، بعة الثانية  الط ، مؤسسة الرسالة  ، بريوت ،عمر القيام وشعيب األرنؤوط    ، م١٩٩٦-هـ

  ).١/٣٣(وإعالم املوقعني، مرجع سابق 
  ).١/٧٤( أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق )٥٦(
يف جامع بيان العلـم     : وانظر). ٧٥( أخرجه بن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق           )٥٧(

=  
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٥٧ 

أنه قال أدركت عشرين ومائة من األنصار      يلىعن عبد الرمحن بن أيب ل     و -
 يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا           rمن أصحاب رسول اهللا     

 ما منهم من أحد حيدث حبديث إال ود         :إىل هذا حىت ترجع إىل األول ويف رواية       
    .)٥٨(اـأن أخاه كفاه إياه وال يستفىت عن شيء إال ود أن أخاه كفاه الفتي

أنه قال إن أحدكم ليفيت يف املسألة ولو وردت        أيب حصني األسدي  وعن   -
 .)٥٩( جلمع هلا أهل بدرtعلى عمر بن اخلطاب 

 أنه جاءه رجل فسأله عن      yعن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق         و -
 فجعل الرجل يقول إين دفعت إليك ال أعـرف          . ال أحسنه  :شيء فقال القاسم  

 طول حلييت وكثرة الناس حويل واهللا ما أحـسنه          غريك فقال القاسم ال تنظر إىل     
فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه يا ابن أخي الزمها فواهللا مـا رأيتـك يف                 
جملس أنبل منك اليوم فقال القاسم واهللا ألن يقطع لساين أحب إيل من أن أتكلم       

                                 =  
م، ويف الفقيـه  ١٣٩٨ ، دار الكتب العلمية،بريوت،  يوسف بن عبد الرب النمري  ،)٢/٥٥(وفضله  

أبو عبد الـرمحن    :  حتقيق ،)٢/٤١٧ (،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي        واملتفقه،  
ـ ١٤٢١،  الطبعة الثانية  ، دار ابن اجلوزي   ، السعودية ،عادل بن يوسف الغرازي    ويف شـرح   ، هـ

مـد زهـري    شعيب األرناؤوط، حم  : حتقيق،  احلسني بن مسعود البغوي    ،)١/٣٠٦(السنة للبغوي   
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣،  الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي،بريوت،  دمشق،الشاويش

يف سـنن الـدارمي،   : ، وانظر)٧٥( أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق        )٥٨(
 حممد بن سعد بن منيـع       ،)٦/١١٠(، ويف الطبقات الكربى     )١٣٥(برقم  ) ١/٦٥(مرجع سابق   
، ويف جامع بيان العلم وفـضله، مرجـع سـابق     دار صادر  ،بريوت، صري الزهري أبو عبداهللا الب  

)٢/١٦٣.(  
يف صـفة الفتـوى،     : ، وانظر )٧٦( أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق           )٥٩(

  ).١/٣٠٥(، وشرح السنة، مرجع سابق )٧(مرجع سابق 
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٥٨ 

  .)٦٠(مبا ال علم يل به
 ، ما جييبه  .ياماوجاء رجل إىل مالك بن أنس رمحه اهللا يسأله عن شيء أ            -

فقال يا أبا عبد اهللا إين أريد اخلروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويال مث                
 يا هذا إين إمنا أتكلم فيما أحتسب فيه اخلري ولست           !رفع رأسه فقال ما شاء اهللا     

  .)٦١(أحسن مسألتك هذه
عن الشافعي رمحه اهللا أنه سئل عن مسألة فسكت فقيل له أال جتيـب              و -
  .)٦٢( فقال حىت أدري الفضل يف سكويت أو يف اجلواب؟هللارمحك ا
وعن أيب بكر األثرم قال مسعت أمحد بن حنبل رمحه اهللا يستفىت فيكثـر               -

  .)٦٣(أن يقول ال أدري وذلك فيما قد عرف األقاويل فيه
وعن اهليثم بن مجيل قال شهدت مالك بن أنس رمحه اهللا سئل عن مثان               -

  .)٦٤(تني وثالثني منها ال أدريوأربعني مسألة فقال يف اثن
أنه رمبا كان يسأل عن مخسني مـسألة فـال   أيضاً وعن مالك رمحه اهللا      -

وكان يقول من أجاب يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب           جييب يف واحدة منها     
                                 

جامع بيـان العلـم     : ، وانظر )٧٨(سابق   أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع          )٦٠(
  ).٧(صفة الفتوى، مرجع سابق : ، وانظر)٢/٥٣(وفضله، مرجع سابق 

، وإعـالم   )٦/٣٢٣(، واحللية، مرجع سـابق      )٧٨(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق      :  انظر )٦١(
  ).٣/٧٩٣(، وبدائع الفوائد، مرجع سابق )٢/١٨٦(املوقعني، مرجع سابق 

، )٣/٢١٨(، وإعالم املوقعني، مرجـع سـابق        )٧٨(فيت واملستفيت، مرجع سابق     أدب امل :  انظر )٦٢(
  .دار املعرفة،  بريوت، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد،)١/٢٥(وإحياء علوم الدين 

يف الفقيـه واملتفقـه،   : ، وانظر)٧٩( أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق  )٦٣(
  ).٢/٣٧١(مرجع سابق 

  ).٨/٧٧(، وسري أعالم النبالء، مرجع سابق )٧٩(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق :  انظر)٦٤(
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٥٩ 

فيها أن يعرض نفسه على اجلنة أو النار وكيف يكون خالصـه يف اآلخـرة مث                
  .)٦٥(جييب فيها

 كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيـتكلم        كت أقواما إنْ  وقال عطاء أدر   -
  .)٦٦(وإنه لريعد

ي من قولـك ال     يوسئل الشعيب عن شيء فقال ال أدري فقيل أال تستح          -
R  ] :ي حني قالتي فقال لكن املالئكة مل تستح  !؟أدري وأنت فقيه أهل العراق    

W  V  U  T  SZ  )٦٧()٣٢:البقرة(.  
 من عرض نفسه للفتيا فقد عرضـها        :ىلوقال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعا      -

٦٨(ئ الضرورةِجلْألمر عظيم إال أنه قد ت(.  
عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة وثالثني شهرا وكان كثريا           وقال   -

                                 
شـرف   حيىي بـن  ،  واملفيت واملستفيت ، وآداب الفتوى    )٧٩( أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق       )٦٥(

،  الطبعـة األوىل   ، دار الفكر  ، دمشق ،بسام عبد الوهاب اجلايب   :  حتقيق ،)١٦ (،النووي أبو زكريا  
  ).٨(وصفة الفتوى، مرجع سابق  هـ،١٤٠٨

خليـل  :  حتقيق ،)٣/١١٥(، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي      أخرجه يف املعرفة والتاريخ،      )٦٦(
يف علـم   يف التقرير والتحبري    : وانظر، م١٩٩٩-هـ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية   ، بريوت ،املنصور
ـ ١٤١٧ ، دار الفكـر   ، بريوت ،)٣/٤٥٦(، ابن أمري احلاج  ،  األصول صـفة    ويف .م١٩٩٦-هـ

  ).١٥( مرجع سابق ، ويف آداب الفتوى،)٩(الفتوى، مرجع سابق 
أبـو القاسـم    ،  ء والبلغاء اوحماورات الشعر ، وحماضرات األدباء    )٩(مرجع سابق    صفة الفتوى،    )٦٧(

 ، دار القلـم  ، بـريوت  ،عمر الطبـاع  :  حتقيق ،)١/٧١ (،احلسني بن حممد بن املفضل األصفهاين     
  ).٤/٢١٨( مرجع سابق وإعالم املوقعني، ،م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 ، والفقيه واملتفقـه،   )١٠( مرجع سابق    ، وصفة الفتوى،  )٤/٢١٨( مرجع سابق     إعالم املوقعني،  )٦٨(
  ).٢/٢٩(مرجع سابق 
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٦٠ 

٦٩(سأل فيقول ال أدريما ي(.  
 ربيعة بن أيب عبد الرمحن يبكي فقال ما يبكيك فقال أستفيت          ورأى رجلٌ  -

الم أمر عظيم وقال ولَبعض من يفيت ها هنا أحـق           من ال علم له وظهر يف اإلس      
  .)٧٠(بالسجن من السراق

فكيف لو رأى زماننا وإقدام من ال علم عنده على الفتيا مع قلـة خربتـه                
 الذين حذروا من    ،وسوء سريته متشبها بالعلماء الراسخني واملتبحرين السابقني      

 من أقدم على ما      حال  فما ،الفكاك منها  و اخلوض فيها بل وطلبوا النجاة     و الفتيا
  .)٧١(اهللا املستعان وليس له أهال من فتيا أو قضاء أو تدريس

  جماله و حكم اإلفتاء:املطلب الثالث
  :وفيه فرعان

  . حكم اإلفتاء:الفرع األول
  . جمال اإلفتاء:الفرع الثاين

  : حكم اإلفتاء:الفرع األول
  :يف حكم اإلفتاء أربع مسائل

                                 
، ويف جامع بيان    )٤/٢١٨( مرجع سابق    ، ويف إعالم املوقعني،   )١٠( مرجع سابق     صفة الفتوى،  )٦٩(

  ).٢/٥٤( مرجع سابق العلم وفضله،
، والفقيه واملتفقه،   )٨٥( مرجع سابق    ، وأدب املفيت واملستفيت،   )١١( مرجع سابق     صفة الفتوى،  )٧٠(

  ).٢/٣٢٤(مرجع سابق 
  ).١١( مرجع سابق صفة الفتوى،:  انظر)٧١(



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
٦١ 

  :)٧٢(صيل درجة الفتيا يف الدينحت و حكم طلب:املسألة األوىل
االجتهاد يف الدين ال حتصل إال ملن فرغ نفـسه           و  إن حتصيل درجة الفتيا   

هذا ال ، وة وصرف جل وقته يف طلب العلم مع ذكاء وفطن   ، وبذل جهده  ،للتعلم
 ومـا   ،مشقة بالغة  و  ولو كلفوا به لوقعوا يف حرج شديد       ،يتيسر جلميع املكلفني  

 واستكمال آلة   ، لذا مل يكن حتصيل رتبة االجتهاد      ،رججعل اهللا يف الدين من ح     
 حبيث جيـب    )٧٣(إمنا من فروض الكفايات    و الفتوى فرض عني على كل مكلف     

 فإن تركوه مجيعـا مـع   ، ويبلغ شرع اهللا لعباده  ،أن يوجد يف األمة من يقوم به      
  .)٧٤(القدرة أمثوا

Á  ]  :واألصل يف هذا قوله تعاىل   À   ¿   ¾½   ¼  »    º  ¹
   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

  ÏZ )١٢٢:التوبة(.  
 ليتحملوا  rواملعىن ما كان للمؤمنني لينفروا كافة بل يبقى بقيتهم مع النيب            

يف ، و  فإذا رجع النافرون إليهم أخربوهم مبا مسعوه وعلموه        ،يتفقهوا و عنه الدين 
  .)٧٥(فاية دون األعيان وأنه على الك،السنة وهذا إجياب التفقه يف الكتاب

                                 
  ).١٨( مرجع سابق أصول الفتوى،:  انظر)٧٢(
،  بن حممـد الـسيوطي   عبد الرمحن بن أيب بكر   ،)٢٩ (تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد    :  انظر )٧٣(

  .هـ١٤٠٣،  الطبعة األوىل، دار الدعوة، االسكندرية،فؤاد عبد املنعم أمحد. د: حتقيق
  ).١٨(مرجع سابق أصول الفتوى، :  انظر)٧٤(
، القـاهرة ، األنصاري القرطيب أمحد  أبو عبداهللا حممد بن ،)٨/٢٩٣(اجلامع ألحكام القرآن    :  انظر )٧٥(

، )٢/٣٣٩(، وتفـسري البغـوي      )٢/٤٠١( مرجع سـابق     ظيم،وتفسري القرآن الع   ،دار الشعب 
  .دار املعرفةبريوت،  ،خالد عبد الرمحن العك: حتقيق،  البغويحممد احلسني بن مسعود أبو
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٦٢ 

 :)٧٦( حكم اإلفتاء التكليفي:املسألة الثانية
 فتارة يكون واجبا عينيا     ،تدور على حكم اإلفتاء األحكام التكليفية اخلمسة      

تـارة   وتارة يكون حمرمـا  وتارة يكون مكروها وتارة يكون مندوبا و أو كفائيا 
  .ذلك وفق حاالت خمتلفة نأيت على بياا و،)٧٧(يكون مباحا

  :يكون اإلفتاء واجبا عينيا على املفيت يف حاالت -
  .)٧٨(إذا مل يكن يف البلد أو الناحية إال مفت واحد

إذا وجه إىل املفيت السؤال عن واقعة نزلت فعال وعلم أن الـسائل يريـد               
                                 

، ومباحـث يف  )٦(مرجـع سـابق   ، وصفة الفتوى، )١٢٣( مرجع سابق    منهج اإلفتاء، :  انظر )٧٦(
) ٢٩( مرجع سـابق  فيت ومناهج اإلفتاء،، واملصباح يف رسم امل)٣٦( مرجع سابق أحكام الفتوى، 

  ).٥١٧(و
ما ذم فاعله ولو قوال ولـو       : ، واحملرم )١/٣٤٥(ما ذم تاركه قصدا مطلقا      :  الواجب عرف بأنه   )٧٧(

ما أثيب فاعله ومل يعاقب تاركه مطلقا ولو قوال أو عمل           : ، واملندوب )١/٣٨٦(عمل قلب شرعا    
ما خال مدحاً وذماً،    : ، واملباح )١/٤١٣(م فاعله   ما مدح تاركه ومل يذ    : ، املكروه )١/٤٠٢(قلب  

شرح الكوكب املنري حسب الصفحات السابقة، املسمى مبختصر التحريـر أو           : ، انظر )١/٤٢٢(
املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه، حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار         

 نزيه محاد، الرياض، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل،        .حممد الزحيلي ود  .هـ، حتقيق د  ٩٧٢املتوىف  
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 منصور بـن    ،)٣/٤٨٤ (املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى     شرح منتهى اإليرادات    :  انظر )٧٨(
مرجع وأصول الفتوى،   ، م١٩٩٦ ، الطبعة الثانية  ، عامل الكتب  ،بريوت، يونس بن إدريس البهويت   

، للدكتور حممد الزحيلي، طبعة دار املكتيب، دمـشق، الطبعـة         )١٩ (، وأدب الفتوى  )١٩(سابق  
، ومباحث يف أحكـام الفتـوى،       )٥١٧( مرجع سابق    م، واملصباح، ١٩٩٨-هـ١٤١٨األوىل،  

م، وصـفة   ١٩٩٥-هـ١٤١٦، دار ابن حزم، الطبعة األوىل،       )٣٩(عامر بن سعيد الزيباري،      .د
  ).٦( مرجع سابق الفتوى،
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٦٣ 

  .)٧٩(اإلجابة منه ال من غريه
ال تسد حاجة النـاس  ، وإذا وجد عدد من املفتني لكن ال تقوم الكفاية م      

  .)٨٠(سد احلاجة وجوبا عينياعليهم مجيعاً م فيجب 
ل عنها قد دخل وقت العمل ا ولو ذهب املـستفيت إىل  ؤوإذا كانت املسألة املس   

 .)٨١( فال جيوز للمفيت تأخري البيان عن وقت احلاجة،غريه لفات وقت العمل
w  v  u  t  s  r   q  p  ] :ودليل الوجوب قوله تعاىل

  |   {  z  y  x¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }Z 
  .)١٥٩:البقرة(

من سئل عـن علـم   ( :r قال رسول اهللا :وما رواه جابر بن عبد اهللا قال  
  .)٨٢()فكتمه أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار

فرت إحدى هذه احلاالت فيجب على املفيت عينا اجلواب بشرط أن           افإن تو 
إال مل يلـزم تكليفـه       و الفعـل يكون عاملا باحلكم بالفعل أو بالقوة القريبة من         

                                 
  ).١٩( مرجع سابق ، وأصول الفتوى،)٤/١٧٦( مرجع سابق عني،إعالم املوق:  انظر)٧٩(
  ).١٩( مرجع سابق أصول الفتوى،:  انظر)٨٠(
 ،)٣٧٨ (يف السياسة الـشرعية ، والطرق احلكمية   )٤/١٥٧( مرجع سابق    إعالم املوقعني، :  انظر )٨١(

حممـد  . د: حتقيق، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي              
 مرجع سابق   ، واملصباح، )١٩( مرجع سابق    وأصول الفتوى،  ،مطبعة املدين ،  القاهرة ،مجيل غازي 

  ).٣٩( مرجع سابق ، ومباحث يف أحكام الفتوى،)١٢٤( مرجع سابق ، ومنهج اإلفتاء،)٥١٧(
، باب ما جاء يف كتمان العلم،       )٢٦٤٩(برقم  ) ٥/٢٩( مرجع سابق     أخرجه الترمذي يف سننه،    )٨٢(

، باب كراهيـة    )٣٦٥٨(برقم  ) ٣/٣٢١(من حديث أيب هريرة      مرجع سابق    أخرجه أبو داود،  و
بـرقم  ) ٢/٢٦٣(من حديث أيب هريرة أيـضاً        ، مرجع سابق  منع العلم، ويف مسند اإلمام أمحد،     

  .، مسند أيب هريرة وصححه األلباين رمحه اهللا)٧٥٦١(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤ 

باجلواب يف احلال ملا عليه من املشقة يف حتصيله بل بطلب اإلمهـال أو حييـل                
 .)٨٣(املستفيت إىل غريه أو يعتذر من اجلواب

غريه من املفتني ممن تقوم     يكون اإلفتاء واجبا كفائيا على املفيت إذا وجد          -
  .)٨٤( عن الباقني فإذا قام به من تقوم م الكفاية سقط،به الكفاية

مستحبا إذا كانت النازلة املسئول عنها مل تقـع          و ويكون اإلفتاء مندوبا   -
  .)٨٥( سواء كانت عامة أو خاصة بالسائل،لكنها قريبة الوقوع

ويكون اإلفتاء مكروها إذا كانت املسألة املسئول عنها نادرة الوقوع أو            -
  .)٨٦(املستفيتمن  و سواء كان افتراضها من املفيت أ،فرضية
  :يكون اإلفتاء حمرما على املفتني من جهتنيو -

  .)٨٧( يكون حمرما ألمر راجع للفتوى نفسها كأن يفيت بغري علم:األوىل
  :)٨٨(ذلك يف حاالت و يكون حمرما ألمر مالصق إللقاء الفتوى:الثاين

                                 
  ).١٢٤( مرجع سابق منهج اإلفتاء،:  انظر)٨٣(
 حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبـو          ،)٣/٣٤٧ (ملختصر خليل  التاج واإلكليل    : انظر )٨٤(

، )٦( مرجـع سـابق      وصفة الفتـوى،   هـ،١٣٩٨،   الطبعة الثانية  ، دار الفكر  ،بريوت، عبد اهللا 
  ).٢٠( مرجع سابق ، وأصول الفتوى،)٣٩( مرجع سابق ومباحث يف أحكام الفتوى،

  ).٣٩(مرجع سابق ، ومباحث يف أحكام الفتوى، )٢١(بق مرجع ساأصول الفتوى، :  انظر)٨٥(
، )٢١( مرجـع سـابق   ، وأصول الفتوى،)٣٩( مرجع سابق    مباحث يف أحكام الفتوى،   :  انظر )٨٦(

  ).٣٠( مرجع سابق ، وصفة الفتوى،)٤/٢٢٢( مرجع سابق وإعالم املوقعني،
) ٢٠( مرجـع سـابق      ي،، وأدب الفتوى للزحيل   )٤/١٧٣(مرجع سابق   إعالم املوقعني،   :  انظر )٨٧(

  ).١٢٥( مرجع سابق ومنهج اإلفتاء،
، ومباحـث  )١٢٥( مرجع سابق ، ومنهج اإلفتاء،)٤/٢٢٧( مرجع سابق   إعالم املوقعني، :  انظر )٨٨(

  ).٣٩( مرجع سابق يف أحكام الفتوى،
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  .أن يكون املفيت منشغل الذهن بغضب -١
  .ةأن يكون يف الفتوى أخذ للرشوة لتحرمي الرشو -٢
  .أن يكون مبىن الفتوى على قول من ال علم عنده -٣
  .)٨٩(ال يبايل مبا يفيت بل يفيت باهلوى وأن يكون املفيت ماجنا ال يهمه ما يقول -٤
 ألنه ال جيوز    ،إذا ترتب على اإلفتاء مفسدة أعظم من مفسدة اإلمساك عنه          -٥

لـو    " تعاىل عنـه   رضي اهللا   قال أبو هريرة   ،أن تزال مفسدة بأعظم منها    
  .)٩٠("حدثتكم كل ما يف كيسي لرميتموين بالبعر

تخذ الفتوى حجة على باطله بتحريفهـا أو        يإذا علم أن املستفيت يريد أن        -٦
  .هالتأوي

 فللمفـيت حينـها   ،و يكون اإلفتاء مباحا يف غري أحكام الفتوى السابقة         -
  .)٩١(حرية اإلجابة أو اإلمساك عن اإلفتاء

 نلحظ احلاجـة امللحـة      ،لمني يف هذا الزمان    وعند تأمل حال املس    :أقول
، أن حاجة األمة مل تسد مبن يف الساحة من املفـتني           و للمفتني املتفرغني لإلفتاء  

هلـذا   و نتج عن هذا لألسف تصدر بعض من انتسب للعلم ممن مل يتأهل للفتيا            و
 بل قد جتده جييب الناس عـن كـل مـا            ، له بغري علم كاف    ىتصد و املنصب
جتد بعض املفتني يظنون أـم بتـأخري        ، و علم احلكم فيه أم ال     سواء   ،يسألونه

                                 
اإلنصاف يف  ،  "وحيرم احلكم والفتيا باهلوى إمجاعا    : " حكى اإلمجاع على ذلك يف اإلنصاف قال       )٨٩(

 علـي بـن سـليمان    ،)١١/١٧٩ (عرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  م
  . دار إحياء التراث العريب، بريوت،حممد حامد الفقي: حتقيق، املرداوي أبو احلسن

  ).٢/٤١٥( مرجع سابق  أخرجه يف الفقيه واملتفقه،)٩٠(
  ).٤٠( مرجع سابق  الفتوى،، ومباحث يف أحكام)١٢٥( مرجع سابق منهج اإلفتاء،:  انظر)٩١(
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 أو يف قوله ال أدري منقصة       ،ب منقصة له  االسائل حىت يدري أو يتأكد من اجلو      
  .اهللا املستعان وقلة الورع و وهذا ال شك من نقص العلم،له

 أن حكم اإلفتاء التكليفي يف هذا الزمان لكل من تأهل      إىل وخنلص بعد هذا  
  .اإلعانة والتوفيق والسداد و أسأل اهللا للمفتني اهلدى،أنه واجب عيينللفتيا 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الضابط يف مقدار الكفاية أن ال يكون بـني               
 لئال يشق على الناس إلزامهم باألسفار البعيدة إذا         ،ني مسافة القصر أو أكثر    ياملفت

  .)٩٢(ما أرادوا معرفة أحكام دينهم
وإن كانـت    ،وى يف حق املفيت حراما فالواجب تركهـا       مث إذا كانت الفت   

 لكـن إن    ،إن تعينت واجبا عليه فيجب أن يتوالها      و ، فاألفضل تركها  ةمكروه
كانت من قبيل الواجب الكفائي أو املندوب أو املباح فهل األفضل أن يتصدى             

  .هلا أو أن يعرض عنها؟ هذا ما سنعرج عليه يف املسألة التالية
 هل األفضل يف حق املفيت الذي أضحت الفتوى يف حقه فرض            :املسألة الثالثة 

  :؟ التصدي هلا أم ال،كفاية أو مندوبة أو مباحة
   :حالنيمن  وأقول اجلواب ال خيل

 إن مل تكن فـرض  :الثاين و. إن كانت الفتوى يف حقه فرض كفاية       :األول
  .كفاية بل مندوبة أو مباحة

  :فرض الكفائي إن كانت الفتوى يف حقه من باب ال:أوالً
ذلك ألن الفرض الكفائي أفضل      و  إن األفضل أن يتصدى للفتوى     :قد يقال 

                                 
  . ه١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،بريوت، )٤١٤(األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر)٩٢(
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  .)٩٣(ألنه يتضمن إسقاط احلرج عن األمةمن الفرض العيين 
 وينتهج منهج سلف األمة يف رد       ، إن األفضل أن يطلب السالمة     :وقد يقال 

  . خاصة أنه قد كُفي بغريه،بذل الوسع يف طلب الفكاك منها والفتوى
كان و خلدة  قال يل أبو   :قال  حدثين ربيعة  :ال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل     ق

 يا ربيعة أراك تفيت الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فال تكن مهتك             :نعم القاضي 
  .)٩٤(لتكن مهتك أن تتخلص مما سألك عنه وأن خترجه مما وقع فيه

  .أوىل وترك الفتوى أفضل وولعل طلب السالمة
  : الفتوى يف حقه من باب املباح أو املندوب إن كانت:ثانياً

يوجـه  ، و فالسالمة ال يعـدهلا شـيء      ،فطلب السالمة أفضل قوال واحدا    
  .)٩٥(املستفيت إىل مفت آخر أو يعتذر عن إفتائه

  : حكم االنتصاب لإلفتاء:املسألة الرابعة
 فاالنتصاب يتضمن التصدي هلـا  ، االنتصاب للفتيا خيتلف عن جمرد اإلفتاء 

 ل املفيت ئ فهي تتعلق حبكم الفتيا التكليفي إذا س       )٩٦( خبالف املسألة السابقة   مطلقا
                                 

واجلمهور على أن فرض العني أفضل من فـرض         ، )١٤٤( مرجع سابق    األشباه والنظائر، :  انظر )٩٣(
، شرح الكوكـب املـنري    : فني انظر الكفاية وذلك ملزيد عناية الشارع به حيث ألزم به مجيع املكل          

  ).١/٣٧٧(مرجع سابق 
علـي    أمحد بن احلسني بن    ،)٨٢٣(برقم  ) ٤٣٩( أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى         )٩٤(

دار اخللفـاء للكتـاب       الكويـت،  ،حممد ضياء الرمحن األعظمـي    . د: حتقيق، البيهقي أبو بكر  
  .هـ١٤٠٤اإلسالمي، 

  ).٥١٧(ابق  مرجع ساملصباح،:  انظر)٩٥(
  .حكم اإلفتاء التكليفي:  تقدمت قريباً يف هذا الفرع وهي مسألة)٩٦(
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 أما يف هذه املـسألة فـأتطرق إىل حكـم           ، سؤال املستفيت  نحكم إجابته ع  و
ل املفيت أم ال؟ مبعىن بيان احلكم الشرعي يف تصدر من           ئاالنتصاب للفتيا سواء س   

  .د سؤاله ألجلهيقص وكان أهال للفتيا هلذا املنصب حبيث يعرف به
 ،يكون االنتصاب للفتيا واجبا عينيا إذا عني هلذا املنصب من قبل ويل األمر            

أرى  و )٩٨(اشترط بعض أهل العلم أن يرضى املفيت بذلك        و )٩٧(وكان أهال للفتيا  
عني من قبل ويل األمر فال يسعه إال تويل منصب       و أنه إن كان أهال هلذا املنصب     

  .طاعة لويل األمر حيث مل يأمره مبعصية وة به لتعلق املصلحة العام،اإلفتاء
ذلك ألن االنتصاب للفتيا من الوظـائف       ، و ويكون واجبا كفائيا يف غريها    

  .)٩٩(القيام به و اليت ال تستقيم مصاحل األمة إال بتوليه،الدينية ذات النفع العام
*  ]  :أما حكم االستفتاء من قبل العامي أو غريه فواجب لقوله تعاىل          

 ,   +  0  /               .  -  Z ) فال جيوز للعامي إمهال أمر حادثة ،)٤٣:النحـل 
  .)١٠٠( وترك األمر بل جيب أن يسأل عما مل يعلم،مرت به أو اإلعراض عنها

  :جمال اإلفتاء :الفرع الثاين
، جمال اإلفتاء يف احلقيقة وعند التأمل يشمل كـل الـشريعة اإلسـالمية            

                                 
حممـد بـن سـليمان      . ، د )٢٤(، والفتيا ومناهج اإلفتاء     )٥١٧( مرجع سابق    املصباح،:  انظر )٩٧(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة الثالثة، ، األردن، دار النفائس، األشقر
  ).٣٩( مرجع سابق  مباحث يف أحكام الفتوى،)٩٨(
  ).٢٤(، مرجع سابق الفتيا ومناهج اإلفتاء:  انظر)٩٩(
حممـد  : حتقيـق ،  حممد بن حممد الغزايل أبو حامد      ،)٣٧٣(املستصفى يف علم األصول     :  انظر )١٠٠(

وآداب الفتـوى    هـ،١٤١٣، الكتب العلمية، الطبعة األوىل     دار ،بريوت،  السالم عبد الشايف   عبد
  ).١٩( مرجع سابق هج اإلفتاء،، والفتيا ومنا)٧١( مرجع سابق للنووي،
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 لكن قـد    ، حاجات املكلفني يف حيام اليومية     باخلصوص ما يكون قريبا من    و
تلك القيود اليت حتجم جمال اإلفتـاء       ، و تطرأ قيود على هذا اال الواسع لإلفتاء      

مع ذلك فإنه حيسن باملفيت مراعاة      ، و راجعة ألمور خارجة عن اال احلقيقي له      
  :)١٠١( وهنا نأيت على أمهها،األخذ ا وتلك القيود

قادية كالسؤال عن أصول الدين ومـا هـي اخلـصال           يف املسائل االعت   -
الـصفات   و وما موجبات اإلميان مثالً دون اخلوض يف مسائل الكـالم    ،املكفرة

 فهي فتوى وليست    هفيت على غري وجه   بالتفصيل ألن العوام قد يفهمون كالم امل      
 .)١٠٢(صال تتضح فيه تلك املسائلادرسا متو

لكف عن كل ي أو أن أحكام       يف املسائل األصولية كاإلفتاء بوجوب ا      -
 ... وهكذا،التكليف ال تلزم الصبيان واانني وأن قول الصحايب يؤخذ به

وال يفيت يف املتشاات بل يأمر السائل باإلميان امل ا كما سئل اإلمـام        
االستواء معلوم والكيف جمهـول     : " فأجاب قوله رمحه اهللا    ،مالك عن االستواء  
 .)١٠٣("والسؤال عنه بدعة 

 فإنه ال يدخل يف     ، بعكس القضاء  ،يفيت يف املعامالت واجلنايات والعبادات    
                                 

  .ملخصاً) ٤١( مرجع سابق مباحث يف أحكام الفتوى،:  انظر)١٠١(
  ).١٥٣( مرجع سابق أدب املفيت واملستفيت،:  انظر)١٠٢(
دار الكتـب   ، بريوت،  أبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب       ،)١/٢٠٩(تذكرة احلفاظ   :  انظر )١٠٣(

 ،)١١ (تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القـريواين        يف  ، والثمر الداين    العلمية، الطبعة األوىل  
على رسالة ابـن أيب     والفواكه الدواين   املكتبة الثقافية،   ،  بريوت، صاحل عبد السميع اآليب األزهري    

هـ، ١٤١٥ دار الفكر، ،بريوت،  أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي     ،)١/٥١ (زيد القريواين 
 أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بـن            ،)١٣/٢٥(ن أيب داود    وحاشية ابن القيم على سن    

  .م١٩٩٥- ه١٤١٥دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ، بريوت، أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
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 وكذلك االجتـهاد فإنـه ال       ، يكون يف املستحبات واملكروهات    العبادات وال 
 .)١٠٤(يكون يف القطعيات والعقائد

 مبعىن أن املفيت يفيت يف املسائل اليت تقع على املكلفني أمـا             ،املسائل الواقعة 
 .)١٠٥( يقع أو بعيد الوقوع فقد مر معنا حكم ذلك فيما سبقاإلفتاء مبا مل

قد يسأل املستفيت عن سؤال يكون جوابه فوق احتمال عقله فـال جييبـه              
  .)١٠٦(يتـاملف

وأما األحاجي واأللغاز سواء الفقهية منها أو غريها فبعض الناس يسألون ال            
ـ            ذه املناقـشات   ليستفهموا بل ليختربوا ذكاء املفيت أو معلوماته أو استمتاعا

والفتاوى يف مسائل ال حتتاج إىل بيان وال ينبين عليها أي أحكام عملية  بل هي                
 فيقال مل يعرف حل ،املفتني و عة الوقت بالتندر بالعلماء   اإض، و من العبث املذموم  

 بل بعض السائلني يطلبون من املفتني اإلجابة عن أسـئلة           ،اللغز الفالين أو غريه   
عدد املتـوفني يف    ، و  وما مؤلفات فالن   ،مثل مىت تويف فالن    ،املسابقات الشرعية 

 . فمثل هؤالء تكلم عنهم الفقهاء،املعركة أو عدد اجلند فيها
 فإذا سئل املفيت عن مسألة كالمية كثري فيها اجلدل          ،و أما املسائل الكالمية   

 هل اإلنسان مسري أم خمري؟ وهل مرتكب الكـبرية يكـون            :مثل قول املستفيت  
 أو إذا سأل املستفيت عن مسألة من مسائل املتشاات من العقائد أو عن              ،؟كافراً

 فقد ذهب ابن الصالح وابن محدان إىل أن املفيت ليس           ،متشاات القرآن الكرمي  
 بل مينع مستفتيه وسائر العامة من اخلوض يف ذلك      ،له أن يفيت يف ذلك بالتفصيل     

                                 
  . من هذا البحث)٥٦( تقدم احلديث عن هذا الفرق يف صحيفة رقم )١٠٤(
  .من هذا البحث) ٦٢(مسألة حكم الفتوى التكليفي صحيفة رقم :  انظر)١٠٥(
  ).١٣٥( مرجع سابق أدب املفيت واملستفيت،:  انظر)١٠٦(



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
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إذا سئل يف شيء من مـسائل        -للمفيت-ليس له   : "أصالً فقال ابن محدان فقال    
 ويأمرهم بأن ، بل مينع السائل وسائر العامة من اخلوض فيه أصالً         ،الكالم مفصالً 

 وأن يقولوا فيها وفيما ورد من       ،يقتصروا فيها على اإلميان امل من غري تفصيل       
 إن الثابت فيها يف نفس األمر كل ما هو الئق فيهـا             :اآليات واألخبار املتشاة  

 وجالله من غري تشبيه وال جتسيم وال تكييف وال تأويل وال            تهاىل وبعظم باهللا تع 
 وليس البحث عنه مـن شـأننا يف   ، وليس علينا تفصيل املراد وال تعيينه    ،تعطيل
رض عن اخلـوض فيـه بألـسنتنا        ع بل كل علم تفصيله إىل اهللا تعاىل ن        ،األكثر
 .)١٠٧("وقلوبنا

ن املفيت ال بد له أن يـأمر        وقد فصل أهل العلم بتفصيل آخر حيث يرى أ        
  :)١٠٨( وقد استثىن يف ذلك أحواالً معينة،املستفيت باإلميان امل يف املتشاات

 بإخباره احلق فيها    ، رجل حسن االعتقاد وقعت له شبهة يرجى أن يربأ منها          -١
   .بالدليل الكالمي دون غريه

د أن حيـصل     يري ، ثابت اإلميان  ، راسخ القدم يف الدين    ، رجل كامل العقل   -٢
   . أو يفحم به خصوم املبتدعة،ذلك العلم ليداوي به مرضى الشبهات

   :)١٠٩(أما بالنسبة االت الفتيا من حيث ما يسأل عنه السائلون فهي أربعة
   ؟ ما حكم كذا وكذا: أن يسأل عن احلكم فيقول:األول
   . أن يسأل عن دليل احلكم:الثاين

                                 
  ).٤٤( مرجع سابق  صفة الفتوى،)١٠٧(
  ).٥٠( املرجع السابق )١٠٨(
  ).٤/١٥٧( مرجع سابق إعالم املوقعني،:  انظر)١٠٩(
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   . أن يسأل عن وجه داللته:الثالث
   . أن يسأل عن اجلواب عن معارضه:رابعال

 بل عليه النظر    ، فيه سئل جمال    كلِّ أقول ليس من احلكمة أن جييب املفيت يف       
 املفيت حيتاج إىل دربة على هذا الفن      ، و حال األمة  و حال اتمع  و يف حال السائل  

  .حيسنه وليس كل أحد يطيقهو
  



  
  

 
 

   
  :وفيه سبعة مباحث

  .rالفتوى قبل بعثة نبينا حممد : ولاملبحث األ
  .rالفتوى يف حياة رسول اهللا : املبحث الثاين

  .الفتوى يف عصر الصحابة رضوان اهللا عليهم: املبحث الثالث
  .الفتوى يف عصر التابعني وتابعيهم: املبحث الرابع

الفتوى من منتصف القرن الرابع اهلجري إىل       : املبحث اخلامس 
  .جريمنتصف القرن السابع اهل

الفتوى من منتصف القرن السابع اهلجـري إىل        : املبحث السادس 
  .العهد العثماين

  .الفتوى يف هذا العصر: املبحث السابع
  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٧٤ 

  
  
  
  
  



 rالفتوى قبل بعثة نبينا محمد : المبحث األول: الباب األول
٧٥ 

  :هـتوطئ
ما جيد فيها من اختالف بني       و  ويف هذا الزمان   ،إن الناظر حلال الفتوى اآلن    

؛ قد  أيضاً السلف    علماء غريها مما جرى فيه االختالف بني      و العلماء يف النوازل  
هل كانت الفتوى موجودة يف عهد   ويتساءل عن حال الفتيا يف العصور املاضية؟        

خالل هـذا البـاب   ِمن غريها جنيب  و األسئلةهعن هذ، و؟ أم الrرسول اهللا   
  : وذلك يف املباحث التالية،املتعلق بتاريخ الفتوى
  .rالفتوى قبل بعثة نبينا حممد  :املبحث األول
  .r الفتوى يف حياة رسول اهللا :ايناملبحث الث

  .الفتوى يف عصر الصحابة رضوان اهللا عليهم: املبحث الثالث
  .تابعيهم و الفتوى يف عصر التابعني:املبحث الرابع

 الفتوى من منتصف القرن الرابع اهلجري إىل منتـصف          :املبحث اخلامس 
  .القرن السابع اهلجري

  .لسابع اهلجري إىل العهد العثماين الفتوى من منتصف القرن ا:املبحث السادس
  . الفتوى يف هذا العصر:املبحث السابع

  املبحث األول
  rالفتوى قبل بعثة نبينا حممد 

 وباقي ،السالم وإن الناظر حلال البشر من نزول نيب اهللا آدم عليه الصالة
مبينني لألحكام الشرعية  واألنبياء بعده جيدهم مبلغني لشرع اهللا تعاىل والرسل

T  S  R  Q  P  O  N  ]  :اىلـيت متر مبن آمن م قال تعال
  à   _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U
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  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b
¢  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t   s   rZ 

  .)١١٠()٢١٣:البقرة(
إن كانوا مع مضي ، وتاءقد كان أهل العلم يف األمم السابقة يتولون اإلفو

7  8  9  :  ;   >  ]  :بدلوا دينهم قال تعاىل والزمان حرفوا
  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =

   O  N  MZ )احلرام بزعمهم  و، لكنهم مع التحريف يبينون احلالل)٧٩:البقرة
 ª   ©  ̈Z  »  ¬  ®  ¯  ]  : قال تعاىل،ألتباعهم

 r جاء يف هذه اآلية عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال أتيت النيب )٣١:ةالتوب(
   ª  ¨©] :ويف عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول

  ¯  ®  ¬  «Z  )م مل يكونوا :  قال)٣١:التوبةقلت يا رسول اهللا إ
 أجل ولكن حيلون هلم ما حرم اهللا فيستحلونه وحيرمون :rقال ! يعبدوم

  .)١١١(ل اهللا فيحرمونه فتلك عبادم هلمعليهم ما أح
كان من ، وصنيعه وهذا حاله وبئس من تواله ونعم كانوا يتولون اإلفتاء

عبادهم فحذرهم اهللا تعاىل  وجهاهلم وبفسقة أهل العلماالقتداء أحوال اجلاهلية 
K  J   I  H  G  F  E    D  ]  :من ذلك بقوله

V  U  T  S  R   QP  O  N  M  L  
                                 

  ).١٢(، مرجع سابق أدب الفتوى للزحيلي:  انظر)١١٠(
، والترمـذي يف  )٢٠١٣٧(برقم ) ١٠/١١٦(  مرجع سابق  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى،     )١١١(

حـديث غريـب،   : ، باب ومن سورة التوبة، وقال )٣٠٩٥(برقم  ) ٥/٢٧٨( مرجع سابق    سننه،
  .وحسنه الشيخ األلباين
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    W  Z  Y  X Z )وقال تعاىل )٣٤:التوبة:  [  &  %  $  #  "  !
  3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '

7  6  5  4Z )إىل آيات أخر تنادي ببطالن االقتداء بالفساق  )٧٧:املائدة
  .)١١٢(ذلك من سنن أهل اجلاهلية وطرائقهم املعوجة ويوأهل الضاللة والغ

إطالق األحكام اليت ما أنزل  وفتاء بغري علمبل وكان من أمر اجلاهلية اإل
 ،ذلك عن طريق التشهي أو التقليد ملن حوهلم، والعياذ باهللا واهللا ا من سلطان

صرفوا هلا ، وفقد جاء عمرو بن حلي باألصنام للعرب فعبدوها من دون اهللا
العياذ غريها بغري علم مث يفتون ا و ويضعون األحكام يف يمة األنعام والقرابني

Ê  É  È  Ç  Æ    ]  :من أمثلة ذلك ما جاء يف كتاب اهللا قال سبحانه، وباهللا
Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ Ï   Î  Í   Ì ËZ )١١٣()١٠٣ :املائدة( 

 درها للطواغيت فال حيلبها أحد من الناس والسائبة كانوا حمنالبحرية اليت يو
قة البكر تبكر يف أول نتاج يسيبوا آلهلتهم ال حيمل عليها شيء والوصيلة النا

خرى اإلبل مث تثين بعد بأنثى وكانوا يسيبوا لطواغيتهم إن وصلت إحدامها باأل
ليس بينهما ذكر واحلام فحل اإلبل يضرب الضراب املعدود فإذا قضي ضرابه 

، )١١٤(ودعوه للطواغيت وأعفوه من احلمل فلم حيمل عليه شيء ومسوه احلامي
                                 

 حممد بن ، شيخ اإلسالم)٨ ( أهل اجلاهليةr اليت خالف فيها رسول اهللا   مسائل اجلاهلية   :  انظر )١١٢(
  .هـ١٣٩٦اجلامعة اإلسالمية،   املدينة املنورة،،لوسيحممود شكري األ: حتقيق، عبد الوهاب

، بـريوت ،  إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء        وما بعدها، ) ٢/١٨٧( البداية والنهاية    )١١٣(
  ).١/٦٤(، مرجع سابق ، وتاريخ بن الوردي)٣٧(، مرجع سابق مسائل اجلاهليةمكتبة املعارف، 

، )١/٢٤٦( مرجع سـابق     ، وتفسري السعدي،  )٢/١٠٨(  مرجع سابق  تفسري بن كثري،  :  انظر )١١٤(
الريـاض،  ،  عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين      ،)١/١٩٦(وتفسري القرآن املعروف بتفسري الصنعاين      

=  
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  .مل يأت ا شرع واملعوجة اليت ال يقبلها عقل والباطلةغريها من سنن اجلاهلية و

االفتـراء   ووضع األحكام وهذا بعض ما كان عليه أهل اجلاهلية يف الفتوى      
الرسل قـاموا    و  وخنلص بعد هذا العرض السريع بأن األنبياء       ،على اهللا بغري علم   

 عبـاد  قام بذلك من بعدهم من، والدعوى إىل اهللا و بالواجب جتاههم من التبليغ   
  مث حرفت األديان واختلقت أحكام ما أنزل اهللا ا من سـلطان            ،اهللا الصاحلني 

 اختذ الناس أرباب هلم من لدون اهللا يضعون هلم األحكام          و أفتوا الناس بالضالل  و
 ،rحبيبنا حممد    و  مث أشرقت الدنيا بعثة نبينا     ،ال كتاب منري   و يفتوم بغري علم  و

خيرجهم بإذن اهللا من    و،  هم إىل طريق اجلنة   فكان مشعل نور ألهل األرض يقود     
بإقراره فهذا ما سـنعرج      و بفعله و بقوله و يدهلم على اخلري   و الظلمات إىل النور  

  .عليه يف املبحث التايل بإذن اهللا تعاىل
  
  

                                 =  
، وتفـسري الثـوري     مصطفى مسلم حممـد   . د: حتقيق، هـ١٤١٠، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل   

 دار الكتب العلمية، الطبعـة      ،بريوت،  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا         ،)١٠٥(
، )٢/٨٢(، مرجع سابق    ، وفتح القدير  )٢/٧٠(، مرجع سابق    وتفسري البغوي  هـ،١٤٠٣األوىل،  

 أبو املظفر منصور بن حممد بن عبـد اجلبـار    ،)٢/٧٢(وتفسري القرآن املرعوف بتفسري السمعاين      
 دار الـوطن،    ، السعودية - رياضال، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم       : حتقيق، السمعاين

 عبد الرمحن بن الكمال جـالل       ،)٣/٣٣٥(والدر املنثور   ، م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، الطبعة األوىل 
  .م١٩٩٣ دار الفكر، ،بريوت، الدين السيوطي
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  املبحث الثاين
  rالفتوى يف حياة رسول اهللا 

  :وفيه مطلبان  
  .r فتوى رسول اهللا :املطلب األول
  .r فتوى الصحابة يف حياة رسول اهللا :املطلب الثاين

  :هـتوطئ
أشرفها كانت السماء  و أفضل العصورrحبيبنا رسول اهللا  وعصر نبينا

اهللا من فوق سبع مساوات يبلغ األحكام ، ومتصلة باألرض عن طريق الوحي
 فقد جاء يف كتاب اهللا عدد من الوقائع اليت أفىت ا اهللا بنفسه rلرسول اهللا 
¢  £  ] :يما نزل م من أمور يف حيام مثل قوله تعاىلاملخلوقني ف

  ©   ̈   §  ¦  ¥¤Z )م  و.)١٢٧:النساءمثل اختالفهم يف األنفال فأجا
غريها من و )١ :األنفال( Z !  "  #$  %  &  '  )]  :اهللا تعاىل
النوازل اليت وقعت يف عصره سواء كانت مما يتعلق باألمور العامة  والوقائع
اإلسالمية مثل ما سبق من تقسيم األنفال أو يف أمور األحول الشخصية للدولة 

عباٍس رضي اهللا عنهما أَنَّ ِهاللَ بن أُميةَ قَذَف امرأَته بن امثل حكم اللعان فعن 
الْبينةُ أو حد يف ظَهِرك فقال يا  rِبشِريِك بن سحماَء فقال النيب  rِعند النيب 

 ينطَِلق يلْتِمس الْبينةَ فَجعلَ يقول  اللَِّه إذا رأَى أَحدنا على امرأَِتِه رجالًرسولَ
فذكر ح ِركيف ظَه دِإال حةَ ونياِنـالْبوفيـه نـزل قولـه  )١١٥(ِديثَ اللِّع

                                 
، بـاب إذا ادعـى أو       )٢٥٢٦(برقم  ) ٢/٩٤٩( مرجع سابق     أخرجه البخاري يف الصحيح،    )١١٥(

=  
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 يفيت  rهذا من جهة لكن يف ذلك العصر كانت هناك فتاوى لرسول اهللا             
للصحابة رضـوان    وكانت هناك فتاوى     ،ا الصحابة فيما يلم م من حوادث      

  :سنتطرق هلذين النوعني من الفتاوى يف املطلبني التاليني، واهللا عليهم
  .r فتوى رسول اهللا :املطلب األول
   .r فتوى الصحابة يف حياة رسول اهللا :املطلب الثاين

  r فتوى رسول اهللا :املطلب األول
عليـه   كان   ،rاملوقع عن اهللا تعاىل يف ذلك العصر هو رسول اهللا            و املفيت
يفيت أصحابه فيمـا     و يريب الناس    و يفسر القرآن  و السالم يبلغ األحكام   و الصالة

 كان الـصحابة    ،معامالم و شؤون حيام  و يعرض عليهم من نوازل يف دنياهم     
 فهو صاحب الفتيا املبلغ عـن       ، ليفتيهم rرضوان اهللا عليهم يرجعون إىل النيب       

  .هم كيف تكون الفتيا يف الدينلألمة من بعد واملعلم ألصحابه، واهللا تعاىل
                                 =  

، بـاب يبـدأ     )٥٠٠١(برقم  ) ٥/٢٠٢٢(طلب البينة، ويف    قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق ل      
ويدرأُ عنـها الْعـذَاب أَنْ      ﴿: ، باب قوله تعاىل   )٤٤٧٠(برقم  ) ٤/١٧٧٢(الرجل بالتالعن، ويف    

      ﴾اٍت ِباللَِّه إنه لَِمن الْكَاِذِبنيادهش عبأَر دهشمن حديث أنس بن مالـك       مرجع سابق    ومسلم،، ت
t) كتاب اللعان)١٤٩٦(برقم ) ٢/١١٣٤ ،.  
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  أول من قام ذا املنصب الشريف سيد املرسلني:بن القيم رمحه اهللاقال 
 وسفريه بينه ،أمينه على وحيه، ورسوله وخامت النبيني عبد اهللا وإمام املفتنيو

 : وكان كما قال له أحكم احلاكمني،وبني عباده فكان يفيت عن اهللا بوحيه املبني
 [  0  /  .7    6   5     4    3  2  1 Z )فتاويه فكانت) ٨٦:ص r  جوامع

  وهي يف وجوب إتباعها وحتكيمها، ومشتملة على فصل اخلطاب،األحكام
التحاكم إليها ثانية الكتاب وليس ألحد من املسلمني العدول عنها ما وجد و

Ô   Ó  Ò  Õ  ]  : وقد أمر اهللا عباده بالرد إليها حيث يقول،إليها سبيالً
  ×  Ö     Û  Ú  Ù  Ø    ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜZ 

  .)١١٦()٥٩:النساء(
إن مل ، و عن أمر فإن كان نزل عليه الوحي من قبل بينهسئل إذا rوكان 

 فعن عبد اللَِّه قال كنت أَمِشي ،)١١٧(ل عنهئيكن انتظر الوحي ليأتيه بالبيان ملا س
 وهو متِكئٌ على عِسيٍب فَمر ِبقَوٍم من  يف حرٍث ِبالْمِدينِة rمع رسول اللَِّه 

 تسأَلُوه عن الروِح الْيهوِد فقال بعضهم ِلبعٍض سلُوه عن الروِح وقال بعضهم ال
 :فَسأَلُوه فَقَام متوكِّئًا على الْعِسيِب وأنا خلْفَه فَظَننت أَنه يوحى إليه فقال

[  ÃÂ  Á  ÀÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  ÄZ 
  .)١١٨()٨٥:اإلسراء(

                                 
  ).١/١١( مرجع سابق إعالم املوقعني،:  انظر)١١٦(
  ).١١/٢٤٨(، مرجع سابق فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  انظر)١١٧(
ومـا  ﴿: ، باب قوله تعاىل   )١٢٥(برقم  ) ١/٥٨( مرجع سابق     أخرجه البخاري يف صحيحه،    )١١٨(

إمنـا قَولُنـا   ، باب قَوِل اللَِّه تعالَى ﴿ )٧٠٢٤(قم  بر) ٦/٢٧١٤(﴾، ويف   أُوِتيتم من الِْعلِْم إال قَِليال    
) ٦/٢٦٦١(﴾، ويف   ويسأَلُونك عن الـروحِ   ، باب ﴿  )٤٤٤٤(برقم  ) ٤/١٧٤٩(﴾، ويف   ِلشيٍء

=  
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كانـت  ، وهو املفيت وكذلك القاضـي  و هو اإلمام األعظمrوكان النيب  
،  يتـصرف بـالتبليغ  rإن الـنيب    ف ،أوامره ال خترج عن تلك األحوال      و أقواله

  .)١١٩( وفرق بني األربعة يف التعريف،باإلمامة، وبالقضاء، وبالفتياو
يغ هو مقتضى الرسالة، فالرسالة هي أمر اهللا تعاىل له بـذلك      فتصرفه بالتبل 

 . ينقل عن احلق للخلق يف مقام الرسالة ما وصل إليه عن اهللا تعاىل         rالتبليغ فهو   
  .)١٢٠(فهو يف هذا املقام مبلغ وناقل عن اهللا تعاىل

 بالفتيا هو إخباره عن اهللا تعاىل مبـا جيـده يف            rوإن تصرف رسول اهللا     
املوقع  و  فهو كاملترجم  ، غريه من املفتني   لاحم اهللا تبارك وتعاىل ك    األدلة من حك  

   .عن اهللا سبحانه وتعاىل
 حبسب ما يسنح مـن      rهو إنشاء وإلزام من قبله      ف :أما تصرفه بالقضاء  و
  يكـون   أن إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم    ( :r ولذلك قال    ،احلجاج و األسباب
حق أخيه فال يأخذه إمنا أقطع      حبجته من بعض؟ فمن قضيت له بشيء من          أحلن

                                 =  
ا عن   تسأَلُو ال، باب ما يكْره من كَثْرِة السؤاِل وتكَلُِّف ما ال يعِنيِه، وقَولُه تعالَى ﴿             )٦٨٦٧(برقم  

      كُمؤست لَكُم دباَء إن تياب ﴿  )٧٠١٨(برقم  ) ٦/٢٧١٣(﴾، ويف   أَشـا     ، بنتكَِلم قَتـبس لَقَدو
   ِلنيسرا الْماِدناِل    )٢٧٩٤(برقم  ) ٤/٢١٥٢( مرجع سابق    ﴾، ويف صحيح مسلم،   ِلِعبـؤاب سب ،

  .ية اآل﴾ك عن الروِحويسألون﴿ وقَوله تعالَى ،عن الروِح rالْيهوِد النيب 
 ،)٤/٥٠٧(، والبحر احمليط يف أصول الفقه     )٨٦(اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام       :  انظر )١١٩(

: ضبط نصوصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه       ، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي        
ـ ١٤٢١،  بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل      -  لبنان ،حممد حممد تامر   .د ، م٢٠٠٠-هـ

  ).٤/٥٠٧( مرجع سابق والبحر احمليط،
  .وما بعدها) ١/٣٥٧(، مرجع سابق الفروق للقرايف مع هوامشه:  انظر)١٢٠(
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   .)١٢٢( دل ذلك على أن القضاء يتبع احلجاج وقوة اللحن ا،)١٢١()قطعة من نارله 
القضاء ألن  و الفتيا و الرسالة و  زائد على النبوة   وصفف :وأما تصرفه باإلمامة  

 ،اإلمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة يف اخلالئق وضبط معاقد املـصاحل            
غري ذلك مما   و وتوطني العباد يف البالد      ، وقتل الطغاة  ، وقمع اجلناة  ودرء املفاسد 

  .)١٢٣(هذا اجلنسمن  وه
 لتحقق الفتيـا    .وهذا ليس داخالً يف مفهوم الفتيا وال القضاء وال الرسالة         

 وحتقق القـضاء بالتـصدي      ،مبجرد اإلخبار عن حكم اهللا تعاىل مبقتضى األدلة       
ما الرسالة فليس يدخل فيها إال جمـرد         أ ،لفصل اخلصومات دون السياسة العامة    

   .)١٢٤(التبليغ عن اهللا تعاىل
ما من قبيل التبليغ للرسـالة أو     إ ،تصرفاته الشرعية  و  أفعاله ت كان rفالنيب  

  .القضاء أو الفتوى أو اإلمامة
واملتصرف يف احلكم الشرعي إن كان تصرف فيه بتعريفـه فـذلك هـو           

و إال فهو املفيت وتصرفه هـو       ،الرسالةالرسول املبلغ عن اهللا تعاىل وتصرفه هو        
وإن كان تصرفه فيه بتنفيذه فإما أن يكون تنفيذه بفصل قضاء وإبـرام             ،الفتوى

                                 
، باب من أقام البينة بعـد الـيمني،    )٢٥٣٤(برقم  ) ٢/٩٥٢( مرجع سابق     أخرجه البخاري،  )١٢١(

برقم ) ٦/٢٦٢٢(ويف  ، باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت،         )٦٥٦٦(برقم  ) ٦/٢٥٥٥(ويف  
بـرقم  ) ٣/١٣٣٧( مرجـع سـابق      ، باب موعظة اإلمام للخصوم، وأخرج مـسلم،       )٦٧٤٨(
  .، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة)١٧١٣(

  .وما بعدها) ١/٣٥٧(، مرجع سابق الفروق للقرايف مع هوامشه:  انظر)١٢٢(
  ).١/٣٥٨(املرجع السابق :  انظر)١٢٣(
  ).١/٣٥٩(املرجع السابق :  انظر)١٢٤(
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إن مل يكن بفصل قـضاء وإبـرام        ، و وإمضاء فهو القاضي وتصرفه هو القضاء     
   .)١٢٥(وإمضاء  وقضاء فهو اإلمامة

بادات  من جهة بيان أحكام الع     rو بذلك يتضح أن ما كان من تصرفاته         
أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديين فأجابه فيه فهذا تـصرف             بقوله أو بفعله    

 ، اإلمامة كبعث اجليوش لقتال الكفار     منه ما يكون من قبيل    ، و التبليغ و بالفتوى
إقامـة   و قضاة وقسمة الغنائم وعقد العهـود     وصرف أموال بيت املال وتولية ال     

 بالفصل بني اثنني يف الدعاوى لقا متع rما يكون من تصرفاته     ، و احلدود وحنوها 
حكـام األبـدان   أالتطليق باإلعسار وتسليم الودائع و والعقود وفسخ األنكحة و

  .)١٢٦( فهو تصرف منه بالقضاءوحنو ذلك
 ما اختلف فيه أهل العلم هل يلحق باإلمامة أو القضاء أو            rومن تصرفاته   

الفتيا فيكون شـريعة    الفتيا ألنه قد تتجاذب األفهام ربط ذلك الفعل أو القول ب          
دائمة أو باإلمامة فريجع إىل نظر اإلمام بتحقق املصلحة يف زمان دون زمـان أو    

 من شاهم مع االعتماد على األدلـة       و قعةابالقضاء فيكون خاصا بأصحاب الو    
  .غريها مما يتطلبه القضاء والقرائن والبيناتو

ـ ( :rوأسوق يف هذا مثاال واحدا وهو قوله    ميتـة فهـي    اًمن أحيا أرض
 فقد اختلفت أنظار أهل العلم هلذا احلديث فمنهم من أحلقه بتـصرفاته             )١٢٧()له

                                 
  ).١/٣٥٧( مرجع سابق الفروق مع حواشيه،:  انظر)١٢٥(
  ).١/٣٥٨(املرجع السابق :  انظر)١٢٦(
، باب يف إحيـاء املـوات       )٣٠٧٤و٣٠٧٣(برقم  ) ٣/١٧٨( مرجع سابق     أخرجه أبو داود،   )١٢٧(

، باب القضاء يف عمارة املوات، ويف مسند اإلمام أمحد      )١٤٢٤(برقم  ) ٢/٧٤٣(ومالك يف املوطأ    
  .، صححه األلباين)١٤٣١٠(برقم ) ٣/٣٠٤(بن حنبل 
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r     ومنهم من جعله من قبيـل الفتـوى        ، بكونه إماما عاما للدولة اإلسالمية ، 
  .فيكون بذلك شرعا ال ميكن العدول عنه أو التغيري فيه يف أي زمان

ثبات التملـك    بوصفه إماما عاما اشترط إل     rفمن جعله من باب تصرفه      
  .)١٢٨(رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل وهذا قول احلنفية وإذن اإلمامباإلحياء 

بعض احلنفية على أنه ال  واحلنابلة والشافعية وومجهور أهل العلم من املالكية    
  .)١٢٩(يشترط إذن اإلمام يف إحياء املوات
ـ  ريقالشافعية بالتف ووقال بعض الفقهاء من احلنفية     الـذمي   وسلم بـني امل

  .)١٣٠( إذن اإلمامط لتملكه باإلحياءرالذمي يشت وال يشترط له إذن اإلمامفاملسلم 
                                 

، مرجع سابق   ، واإلنصاف )٦/٤٣٢( مرجع سابق    حاشية بن عابدين على الدر املختار،     :  انظر )١٢٨(
)٦/٣٦١.(  

، حممـد علـيش   : حتقيـق ، حممد عرفه الدسوقي  ،  على الشرح الكبري  حاشية الدسوقي   :  انظر )١٢٩(
 املكتب اإلسالمي،   ،بريوت، )٥/٢٧٨(، لنوويوروضة الطالبني، ل  دار الفكر،   ،  بريوت ،)٤/٦٦(

أبو احلسن علي بـن حممـد       ،  والواليات الدينية هـ، واألحكام السلطانية    ١٤٠٥الطبعة الثانية،   
ـ ١٤٠٥ بريوت، دار الكتب العلميـة،       ،)٢٠٠(، حبيب البصري البغدادي املاوردي    بنا  -هـ

ـ          ، واملغين،   م١٩٨٥  ،)٥/٣٢٨(، اورديأبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي امل
أيب احلسن علـي  واهلداية شرح بداية املبتدئ، . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥بريوت، دار الكتب العلمية،   

  .املكتبة اإلسالمية، )٤/٩٨(، عبد اجلليل الرشداين املرغياين بنابن أيب بكر 
شيخ واختاره ال، حممد عبد السالم شاهني : قيقحت، أمحد الصاوي ،  ألقرب املسالك  بلغة السالك    )١٣٠(

،  دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل       ، بريوت ، لبنان ،)٤/٤(حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل،       
، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بـن        )٨/٢٢٠(فتاوى الشيخ   : انظر، م١٩٩٥-هـ١٤١٥

إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفيت اململكة العربية السعودية، ورئيس القـضاء والـشؤون               
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، الطبعة األوىل، مطبعـة احلكومـة     : مجع وترتيب ، مية سابقاً اإلسال

  .م١٣٩٩مبكة املكرمة، 
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 آخر إن اإلحياء إن كان قريبا مـن العمـران           بتفريٍقوقال بعض املالكية    
  .)١٣١(إن كان بعيدا فال يشترط إذن اإلمام وفيشترط إذن اإلمام

  :مثرة اخلالف
 وضع قيودا على متلـك األرض        يف أن كل من    ، تظهر مثرة اخلالف   :أقول
 فمن وضـع    ، فقد ضيق املساحة اليت متكن الناس من التملك باإلحياء         ،باإلحياء

من شرط اإلحياء إذن اإلمام فمعناه أن من أحيا أرضا بغري إذن اإلمام فإنـه ال                
كذلك من أحيا   ، و إمنا يكون له حق االختصاص دون التملك      ، و يتملك األرض 

فإنه ال ميلكها على قول من اشترط اإلسالم يف إجياب          أهل الذمة    هو من أرضا و 
  .اإلحياء للتملك

 من إفتاء  أو تبليغ فهو شريعة        rيظهر مما سبق أن ما صدر من رسول اهللا          
مـا  ، وrينفذ على النحو الذي ساقه النيب  واملكان و دائمة ال تتغري بتغري الزمان    

 تضيه موازين العـدل   فق ما تق   و  حلكم شرعي على وجه اإللزام     صدر من تنفيذٍ  
منها مـا يكـون     ، و البينات اليت رمسها اهللا تعاىل     و اإلنصاف بعد مساع احلجج   و

 صادرا إلدارة شؤون املسلمني واحلفاظ على املصاحل العامة من إقامة علم اجلهاد           
هذه املهمات داخلة يف مجلة ما بعث به نبينـا          ، و غريها مما ال يكون إال لإلمام     و

  .اهلداية إىل طريق الرشاد ويعة من تبليغ الشرrحممد 
إذا تبني هذا فهناك مسائل تتعلق بفتوى رسول اهللا تعاىل تأيت عليها تباعا إن        

  .شاء اهللا تعاىل
                                 

 مرجع  ، وروضة الطالبني،  )٦/٤٣٢( مرجع سابق    حاشية بن عابدين على الدر املختار،     :  انظر )١٣١(
  ).٥/٢٧٨(سابق 
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  :اخلالف فيه و اجتهاداr فتوى رسول اهللا :املسألة األوىل
Ù  Ø      ×   Ö      ]  : قال تعـاىل   ،أ فال يقر على اخلط    ، بشر معصوم  rنبينا  

  Ü  Û  ÚZ  )قال تعاىل معاتبا له و )١١٠:الكهفr:  [  %  $  #  "  !
   0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &Z)لكن قـد    )٤ -١:عبس 

سائر أمور الدنيا  و له أن جيتهد يف أمور احلرب      rأمجع أهل العلم أن رسول اهللا       
  .)١٣٢(قد وقع ذلك منه فعال ومجعوا على جواز تعبده باالجتهاد مطلقاأكما 

 يف املسائل الشرعية فيما ال نص فيه على      rلفوا يف جواز اجتهاده     لكن اخت 
  :ثالثة أقوال

  .)١٣٣(r يف املسائل الشرعية ووقوع ذلك منه r جواز اجتهاده :القول األول
                                 

  ).٤٢٦(، مرجع سابق  إرشاد الفحول)١٣٢(
 ،حممد الصادق قمحـاوي :  حتقيق،، للجصاصأحكام القرآن : العلم انظر  هو قول مجهور أهل      )١٣٣(

 أليب بكر   ،والفصول من علم األصول   ،  )٢/٣٣١(، هـ١٤٠٥بريوت، دار إحياء التراث العريب،      
سليمان بن ، ، وزارة األوقاف الكويتية، واملنتقى شرح املوطأ      )٣/٢٣٧(علي الرازي اجلصاص،     بن

  مشس الـدين   ،)١٦/٧٠(اب اإلسالمي، واملبسوط للسرخسي     ، دار الكت  )١/١٢(خلف الباجي،   
وأحكـام القـرآن، البـن العـريب      ،دار املعرفة، بريوت،  السرخسيحممد بن أمحد بن أيب سهل   

وإحكام األحكـام   دار الفكر للطباعة والنشر،     ،  لبنان ،حممد عبد القادر عطا   :  حتقيق ،)٣/٢٦٦(
،  حممد بن علي املعروف بابن دقيـق العيـد         تح تقي الدين أيب الف    ،)١/٦٦(شرح عمدة األحكام    

 عالء  ،)٣/٢٠٦ (عن أصول فخر اإلسالم البزدوي    وكشف األسرار    ،دار الكتب العلمية  ،  بريوت
بـريوت، دار الكتـب     مـر،   عبد اهللا حممود حممد ع    : حتقيق، الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري     

  التنقـيح يف أصـول الفقـه       ملـنت وشرح التلويح على التوضيح     ، م١٩٩٧-هـ١٤١٨العلمية،  
بـريوت، دار   ،  زكريا عمريات : حتقيق، فعيا سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الش       ،)٢/٣٣(

، )٤/٥٠٢( مرجع سـابق     والبحر احمليط يف أصول الفقه،    ، م١٩٩٦-هـ١٤١٦الكتب العلمية،   
=  
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  :)١٣٤(وأسوق بعض أدلتهم
  :فمما استدلوا به من الكتاب

¸  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ] :تعاىل قوله -
ÂZ )ووجه الداللة أن ما أراه اهللا تعاىل يعم احلكم بالنص )١٠٥:النساء 
نقول ما صدر عن اجتهاد فهو مما أراه اهللا وعرفه إياه  واالستنباط من النصوصو

  .ومما أوحى به إليه أن يفعله
املشاورة إمنا تكـون   و)١٥٩:آل عمران( Z =  <  ?]  :قوله تعاىل -

  .حيكم به من طريق النص ال ما ،فيما حيكم به عن طريق االجتهاد
  :ومما استدلوا به من السنة

: rسألته عن صومها عن أمها شهراً كان عليها، فقـال هلـا              rقوله   -
ن اهللا  يفـد ( :r قال   .نعم:  قالت )عليها دين أكنت تقضينه؟   أرأيت لو كان    (

 أفىت السائلة باحلكم الـذي ال       r أن النيب    : ووجه الداللة  .)١٣٥()أحق بالقضاء 
                                 =  

ـ           ،)٢/٦٠ (يف شرح التقريب  وطرح التثريب    سيين  زين الدين أبو الفضل عبد الـرحيم بـن احل
، م٢٠٠٠ ،بريوت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل       ،  عبدالقادر حممد علي  : حتقيق، العراقي

، والغرر البهية شرح البهجة الورديـة       )٣/٤٠١( مرجع سابق    ،يف علم األصول  والتقرير والتحبري   
هب اإلمام يف مذزكريا األنصاري، املطبعة امليمنية، والفتاوى اهلندية     ، زكريا بن حممد ابن    )٤/٨٩(

دار ،  ومجاعة من علمـاء اهلنـد       الدين البلخي   الشيخ نظام  ،)٣/٣١٤ (األعظم أيب حنيفة النعمان   
 بن حممد بـن   حسن،)٢/٤٢٥(، وحاشية العطار على مجع اجلوامع       م١٩٩١-هـ١٤١١الفكر،  
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ، بريوت،لبنان،  العطارحممود

  .املراجع السابقة : انظر)١٣٤(
  .٢٧٤٩، ومسل، برقم ٦٦٩٩برقم   أخرجه البخاري،)١٣٥(
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 :القياس على احلكم الظاهر بالنص بوجوب وفاء الدين مثل قوله تعاىل          نص يف ب  
[*   )  (  '  &  %  $  #  "  !Z اآلية )٢٨٢ :البقرة (

  .)١:املائدة(  ZZ  ]  \  [  ^]  :مثل قوله تعاىلو
  :ومما استدلوا به من املعقول

إن القياس دليل عن اهللا عز وجل يف األحكام فجـاز لرسـول اهللا أن                -
فيد احلكم من جهته كالكتاب ألن القياس هو النظر يف مالحظـة املعـىن              يست

 املستنبط من احلكم املنصوص عليه وإحلاق نظري املنصوص به بواسـطة املعـىن            
  وبعده عن اخلطـأ    ، لسالمة نظره  ه؛ أوىل مبعرفة ذلك من غري     rالنيب   و املستنبط

أحـق   وة يف الدرجات  الزيادن االجتهاد موضع لرفع املنازل و      وأل ،اإلقرار عليه و
  . فوجب أن يكون له مدخل فيهrالناس بذلك رسول اهللا 

   : الوقوع:ومما استدلوا به
قد أَراد أَنْ يتِخذَ خشبتين يضرب ِبِهما ِليجتِمـع النـاس             rأن النيب    -

ِث بـن الْخـزرِج    عبد اهللا بن زيٍد اَألنصاِري ثُم من بِني الْحـارِ    يرِللصالَِة فأُ 
 فَِقيلَ أَالَ تؤذِّنونَ     rخشبتيِن يف النوِم فقال ِإنَّ هاتيِن لَنحو ِمما يِريد رسول اهللا            

 r حني استيقَظ فذكر له ذلك فَـأَمر رسـول اهللا            rِللصالَِة فَأَتى رسولَ اهللا     
ن له االجتهاد يف أمور الشريعة ما        كا rليل على أن النيب     ، ففيه  د   )١٣٦(ِباَألذَاِن

مل ينص له على احلكم ولذلك أداه اجتهاده إىل اختاذ اخلشبتني الجتماع النـاس      
   اهللا بن زيد األذان صار إليه ولو أمره باختاذ اخلـشبتني مل           للصالة فلما رأى عبد 

 اجتماع النـاس    rيعدل عن ذلك لرؤيا رآها عبد اهللا بن زيد وإمنا أراد بذلك             
                                 

  .، كتاب الصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة)١٤٧(برقم ) ١/٦٧( أخرجه مالك يف املوطأ )١٣٦(
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  .ة لفضيلة اجلماعة وإقامة الصالة يف املساجدللصال
ال عقال لكونه ينايف عـصمة       و  شرعا r عدم جتويز اجتهاده     :القول الثاين 

املتكلمني إال أن بعضهم قالوا إنه غـري         و أكثر املعتزلة  و األنبياء قال به األشاعرة   
  .)١٣٧(قال آخرون بأنه جائز عقال ومل يتعبد به شرعا وجائز عقال

  :ا به من الكتابومما استدلو
 إمنا يتبع ما    rفرسول اهللا    )١٥:يونس( B  A  @  ?  >  =Z  ] :قوله تعاىل  -

  . فكل ما ينطق به إمنا هو وحي من اهللا تعاىل،ال جيتهد فيه، ويوحى إليه شرعا
 فيكون عمله بـه     ، باالجتهاد هو مما أوحي إليه     r بأن تعبده    :وأجيب عنه 

  . ملا أوحي إليهاًباعتا
  :عقولومن امل
 . قادر على حتقق اليقني يف احلكم عـن طريـق الـوحي            rقالوا بأنه    -

   .االجتهاد ال يفيد إال ظناً وال جيوز الظن مع القدرة على اليقنيو
 فإذا تـأخر    ، أوال بالتسليم أن حتقق اليقني إمنا يكون بالوحي        :وأجيب عنه 

باجتهاده أيضاً  ني  ثانيا باملنع فاليق  . الوحي أو انقطع وجب أن جيوز له االجتهاد       
 كغريه بل اجتهاده يفيد اليقني ألنه معصوم مـن اخلطـأ يف             rفليس اجتهاده   
  .ال يقر عليه واألمور الشرعية

السالم مأموراً باالجتهاد مل يؤخر جوابـاً         و وقالوا لو كان عليه الصالة     -
                                 

حممد أمني املعروف بـأمري     ، وتيسري التحرير،    )٣/٣٠٥( مرجع سابق    كشف األسرار، :  انظر )١٣٧(
إبراهيم بن علي بن يوسـف      والتبصرة يف أصول الفقه،      ،دار الفكر ،   بريوت ،)٤/١٨٥ (،بادشاه

 دار الفكر،   ، دمشق ،)١/٥٢٢( ،حممد حسن هيتو   .د: حتقيق، الفريوزآبادي الشريازي أبو إسحاق   
  .هـ١٤٠٣، الطبعة األوىل
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   . وكثرياً ما أخر،عن حادثة
  يكن وحي فإنه جيتهـد      بأنه إمنا يؤخر انتظارا للوحي فإن مل       :وأجيب عنه 

 فليس فيه دليـل     ، يبدأ باالجتهاد حىت ينتظر الوحي      ال  أن rهذا من منهجه    و
  .rعلى منع جواز اجتهاده 

بأن ما أبانـه  : أجيب عنهو. ذلك لعدم الدليل و )١٣٨( التوقف :القول الثالث 
  .أصحاب القول األول من أدلة تدل على ذلك فال حمل للتوقف

 لقوة  r القاضي جبواز اجتهاده     :هو القول األول  اهللا أعلم    و فالذي يترجح 
  . أدلة املخالفنإمكان اجلواب ع وأدلتهم

  :مثرة اخلالف
 فجميع أهل العلم جممعـون      ، إن هذه املسألة عند التأمل ال مثرة فيها        :أقول

 لكن قد يقول قائل إن هلـذا        ،باعهتا هو شرع واجبr     على أن ما ينتهي إليه      
 جعل ذلك دليال علـى مـشروعية   r أثبت اجتهاده    هي أن من   و اخلالف مثرة 

 مل جيعل ذلك مـن ضـمن        rمن مل ير اجتهاده      و ةياالجتهاد يف األمور الشرع   
 إن هذه الثمرة متومهة ألن أدلة مشروعية        : أقول ،األدلة على مشروعية االجتهاد   

 فال يظهر أن    .السنة و االجتهاد يف األمور الشرعية للقادر عليه كثرية من الكتاب        
ىل ذلك أن يف اعتبار ذلك دليال حمل نظـر  إ باإلضافة ،تكون الثمرة هي ما ذكر   

 ،يضعف االستناد عليه   و هذا مما يضعف الدليل    و ألنه استدالل مبسألة خمتلف فيها    
  . اهللا تعاىل أعلم و. حكم تكليفي مطلقاًيف تؤثر الكما أن هذه الثمرة 

                                 
، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار،       )٣٤٦( مرجع سابق    املستصفى للغزايل، :  انظر )١٣٨(

أبو املعايل  ، دار الكتاب اإلسالمي، والتلخيص يف أصول الفقه،         )١/١٩٨(د بن حيىي املرتضى،     أمح
، عبد اهللا جومل النبايل وبشري أمحـد العمـري        : حتقيق، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين       

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧دار البشائر اإلسالمية،   بريوت،،)٣/٤٠٨(
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  :أ معصوم من اخلطr اجتهاده :املسألة الثانية
 إذا اجتهـد    r اتفقوا أنه    ، ووقوعه شرعا  rقائلون جبواز اجتهاد النيب     ال

فإنه ال خيطئ خطأ يكون فيه جمانبا للصواب فهذا مناف لعصمة األنبياء عـن              
األصوب للـصائب    و  لكن اختلفوا يف خطئه بترك األفضل للمفضول       ،اخلطأ

  :على قولني
جوا أن تطـرق    احت، و  معصوم من اخلطأ   r أن اجتهاد النيب     :القول األول 

باعـه قـال    تاحنن مأمورون ب   و  يلزم منه التوقف يف قوله     rاخلطأ على اجتهاده    
¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²    ¶  ¸  ]  :تعـــاىل

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹Z )١٣٩ ()٦٥:النساء(.  
 مبعىن أنه قـد جيانـب       r جواز تطرق اخلطأ على اجتهاده       :القول الثاين 

 P  O  N  M  L  KZ]  :ليل ذلك قوله تعاىل   د و األصوب للصواب 
    .)١٤٠()٤٣:التوبة(

 أ قد يتطرق الجتهاده اخلط    r القول الثاين بأن النيب      -ملاهللا أع و- والراجح
الوقوع خري دليـل    ، و  لكنه مع ذلك ال يقر عليه      ،مبعىن ترك األوىل ملا هو دونه     

معـون علـى     جم نياألصولي و  فجميع الفقهاء  ،هذا ال ينايف العصمة   على ذلك و  
يف ذلـك   ، و النتيجة األخرية حبيث أن ما ينتهي إليه يكون معصوما من اخلطـأ           

  .تأكيد ملعىن العصمة الشاملة
                                 

، )٢/٤٢٦( مرجع سـابق     ، وحاشية العطار،  )٣/٣١٠(ق   مرجع ساب  كشف األسرار، :  انظر )١٣٩(
  ).٣/٢٨٢( مرجع سابق واحملصول،

  مرجـع سـابق  ، وشرح التلويح،)٤/٨٩( مرجع سابق    املراجع السابقة، والغرر البهية،   :  انظر )١٤٠(
)٢/٣٣.(  
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  :مثرة اخلالف
 فسواء قلنـا    ، ال يظهر من اخلالف فيها مثرة      ،كاليت قبلها أيضاً  هذه املسألة   

 إىل  أو قلنا أن قد جيانب األصـوب   ، يف اجتهاده ابتداء   أ معصوم من اخلط   rأنه  
هـو   و  فالنتيجة واحدة  ، لكن ال يقر على ذلك     rالصواب يف بعض اجتهاداته     

  .اهللا أعلم و بال خالفrباع ما انتهى إليه تاوجوب 
  :r مع ذكر صفة إفتائه r بعض األمثلة إلفتائه :املسألة الثالثة

 لكنه  ، أو أستفيت يبادر بالبيان إن كان نزل عليه به وحي          سئل  إذا    rكان  
r  حىت ينتظر الوحي فإذا تأخر الوحي عن ،در الفتوى يف األمور الشرعية  ال يبا 
السالم لبيان حكم الواقعة اليت      و ول مع احلاجة للجواب اجتهد عليه الصالة      ز  نال

إصـدار   و كل الطرق اليت يتوصل ا إىل فهم احلكم   rيستخدم  ، و استفيت فيها 
بفهـم   وخللق بـشريعته  ألنه أعلم ا،غريهمن   والفتوى سواء من طريق القياس أ     

 إدخال الفروع حتـت أصـوهلا  ، وتعيني املراد من النصوص وداللتها  و مقاصدها
 استنباط الفتاوى بطريق قياس املسكوت عنه بالنصوص عليه إذا اقتضى األمـر        و
  .)١٤١(خاف فوات احلادثةو

  :)١٤٢(rو أسوق بعض النماذج إلفتائه 
عليها صوم نـذر أفتـصوم    وتقوله للمرأة اليت استفتته بشأن أمها اليت مات     -١

                                 
، )١/٣٥(الفتوى نشأا وتطورها أصوهلا وتطبيقاا، الدكتور حسني حممـد املـالح،            :  انظر )١٤١(

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢بة العصرية، الطبعة األوىل، املكت
وما بعدها، الدكتور السيد اجلميلـي،  ) ٨٥(املرجع السابق ملخصاً، وفتاوى رسول اهللا      :  انظر )١٤٢(

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت، الطبعة أوىل، 
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؟ ى أمك دين فقضيته أكان جيزئ عنها      أرأيت لو كان عل   ( :r؟ فقال   عنها
 هذا إفتاء وبيان بطريـق      )١٤٣() فدين اهللا أحق أن يقضى     : فقال .قالت نعم 

   . القضاءن العباد يف الوجوبين اهللا تعاىل على دي دrالقياس فقد قاس النيب 
أن اهللا  (: قال يوم فـتح مكـة  rن النيب وكذلك ما روي عن ابن عباس أ    -٢

إمنا أحلت يل ساعة     و  وال حتل ألحد بعدي    ،حرم مكة فلم حتل ألحد قبلي     
 وال تلـتقط   ، ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها         ،من ار 

  بيوتنا و  يا رسول اهللا إال اإلذخر لصناعتنا      : فقال العباس  )فلقطتها إال ملعر، 
  .)١٤٤()إال اإلذخر(السالم  وفقال عليه الصالة

 rويف هذا داللة على علم الصحابة الكرام بأن هناك فتاوى من الرسـول   
 مث إن موافقـة     ،إال ملا جرؤ العباس على استثناء اإلذخـر        و مصدرها االجتهاد 

  .)١٤٥( على هذا االستثناء ملا وجده فيه من فائدة للمصلحة العامةrالرسول 
  باالجتهاد للمـصلحة     rاحلاجة إليه أباحه      وفيه دليل على أنه ملا بني له        

   .)١٤٦(باع اهلوىتا وواالستثناء للمصلحة إمنا يكون لألنبياء لعصمتهم عن الزلل
                                 

ات وعليـه   ، باب من م   )١٨٥٢(برقم  ) ٢/٦٩٠( مرجع سابق     أخرجه البخاري يف صحيحه،    )١٤٣(
  .، باب قضاء الصيام عن امليت)١١٤٨(برقم ) ٢/٨٠٤( مرجع سابق صوم يوم، ومسلم،

، باب اإلذخر واحلشيش    )١٢٨٤(برقم  ) ١/٤٥٢( مرجع سابق     أخرجه البخاري يف صحيحه،    )١٤٤(
بـرقم  ) ٢/٧٣٦(، باب ال حيـل القتـال مبكـة، ويف           )١٧٣٧(برقم  ) ٢/٦٥١(يف القرب، ويف    

  . الصواغ، باب ما قيل يف)١٩٨٤(
  ).١/٣٦( الفتوى نشأا وتطورها )١٤٥(
 أبو املظفر منصور بن حممـد بـن عبـد اجلبـار       ،)٢/٣٣٨(قواطع األدلة يف األصول     :  انظر )١٤٦(

 بـريوت، دار الكتـب العلميـة،        ،حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي     : حتقيق، السمعاين
=  
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إين أنكرتـه    و  يا رسول اهللا ولد يل غالم أسود       : فقال r النيب   أتى رجلٌ و -٣
 هل فيها   :قال. محر : ما ألواا؟ قال   : قال . نعم : هل لك من إبل؟ قال     :فقال
 فلعـل   : قال . لعله نزعه عرق   : فأىن ذلك؟ قال   : قال . نعم :ورق؟ قال من أ 

  .)١٤٧(ابنك هذا نزعه عرق
 خمالفة لون الولد لوالده على خمالفة لون ولـد اجلمـل            rفقد قاس النيب      

 احليـوان   يوهذا قياس جلواز خمالفة لون الولد للوالد ىف أحد نوع          ،لوالده
  .)١٤٨(على النوع اآلخر

لوال : (r قال يل النيب     :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     ما رواه البخاري    و -٥
 باب يـدخل    ، عهدهم لنقضت الكعبة فجعلت هلا بابني      أن قومك حديثٌ  

  .)١٤٩()باب خيرجون، والناس
                                 =  

وجنـة  روضة النـاظر    ، و )٢/٢٤٣( مرجع سابق    والفصول يف األصول،  ، م١٩٩٧-هـ١٤١٨
العزيـز   عبـد  .د: حتقيـق ،  عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممـد          ،)١/٣٥٧ (املناظر
وإحكـام   هـ،١٣٩٩،  جامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة الثانية      ،الرياض،  الرمحن السعيد  عبد

بن علي بن  حممد   ،)٢/٢٤١(، واملعتمد يف أصول الفقه      )٤/١٧٥( سابق   األحكام لآلمدي، مرجع  
 دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل،        ، بريوت ،خليل امليس : حتقيق، الطيب البصري أبو احلسني   

  . ه١٤٠٣
، باب إذا عرض بنفي الولـد، ويف  )٤٩٩٩(برقم ) ٥/٢٠٣٢(، مرجع سابق    أخرجه البخاري  )١٤٧(

 ،)٢/١١٣٧(، مرجع سـابق     ، باب ما جاء يف التعريض، ويف مسلم       )٦٤٥٥(برقم  ) ٦/٢٥١١(
  .، كتاب اللعان)١٥٠٠(برقم 

،  عبد السالم وعبد احلليم وأمحد بن عبد احلليم آل تيميـة       ،)١/٣٢٨( املسودة يف أصول الفقه      )١٤٨(
  ).١/٣٤٥( سابق وإرشاد الفحول، مرجع، املدين، القاهرة،  الدين عبد احلميديحممد حمي: حتقيق

 ترك بعض االخِتياِر مخافَةَ أَنْ      ، باب من  )١٢٦(برقم  ) ١/٥٩( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )١٤٩(
=  
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 ومنه ترك إنكار املنكر     ،ويستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة       
لو كان   و يه إصالحهم أن اإلمام يسوس رعيته مبا ف     ، و خشية الوقوع يف أنكر منه    
  .)١٥٠(مفضوالً ما مل يكن حمرماً

أصول اسـتقاها مـن    و كان مبنيا على قواعدrويتبني ذا أن إفتاء النيب    
 لكن مع تـسميتنا     ، بالعصمة r مع اتصافه    ،الكتاب كما استعمل جودة الفهم    

 فإنه ليس كاجتهاد غريه من الناس فهو معصوم مـن           rهلذا الفعل اجتهادا منه     
N  ] :بذلك أضحى اجتهاده سنة واجبة األتباع قال تعاىل        و  على اخلطأ  اإلقرار

Y   X  W  V  U  T  S  RQ  P  OZ )٣٢:آل عمران(.  
 ما أَجلَّ   فَِللَِّه" :rيقول ابن القيم بعد أن ساق مجلة من فتاوى رسول اهللا            
النـاس  و اَللَِّه لو أن هذه الفتاوى وما أحالها وما أَنفَعها وما أَجمعها ِلكُلِّ خيٍر فَ        

اَللَّهفُالٍن وعن فتاوى فُالٍن و مهتإليها ألغْن مهمفُوا ِهمرانُصعتس١٥١(" الْم(.  
  : )١٥٢(احلكمة من اجتهاده يف النوازل أمور ذكرها أهل العلم منهاو
إعالم الناس أن ما ال نص فيه من احلوادث فسبيل استدراك حكمه االجتهاد   -١

  . الظنوغالب
تسويغ االجتهاد يف أحكام احلوادث اليت ال نصوص فيها لتقتدي به األمـة              -٢

  .rبعده 

                                 =  
  .يقْصر فَهم بعِض الناس عنه فَيقَعوا يف أَشد منه

  ).١/٢٢٥( سابق  فتح الباري، مرجع)١٥٠(
  ).٤/٢٩٢(، مرجع سابق  إعالم املوقعني)١٥١(
  ).٢/٣٢٩( سابق أحكام القرآن للجصاص، مرجع:  انظر)١٥٢(
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  املطلب الثاين
   للصحابة رضوان اهللا عليهم باإلفتاء يف عصرهrإذنه 

بني آلخرين خطأهم   ، و به على ما اجتهدوا فيه    ا بعض أصح  rلقد أقر النيب    
 مع هذا اختلف أهل العلم .ره مما يدل على جواز اجتهادهم يف عص      ،يف االجتهاد 

  :لا  على ثالثة أقوrيف جواز اجتهاد الصحابة يف عصر النيب 
 جواز اجتهاد الصحابة رضوان اهللا عليهم يف عصره مطلقا يف           :القول األول 

  .)١٥٣(يف غيبته وحضرته
  :)١٥٤(و استدلوا بأدلة منها

- رضي اهللا عنهما قَالَ        ع رمِن عِد اللَِّه ببع ن:) يال    باَء ِفي صِبقُب اسا النمِة ن
                                 

 سـابق   والفصول يف علم األصول، مرجع    ، )١/١٠٨( سابق    أحكام القرآن للجصاص، مرجع    )١٥٣(
، وتبيني احلقائق شرح    )٣/٩٣( سابق   ، وإحكام األحكام شرح عمدة األحكام، مرجع      )٤/٢٩٠(
القـاهرة، دار الكتـب     ،   فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفـي        ،)١/١٠٢(ز الدقائق     كن

، والبحر الزخار،   )٤/٥٠٢( سابق   رجع، والبحر احمليط يف علم األصول، م      هـ١٣١٣اإلسالمي،  
، وحاشية العطار على مجـع      )٣/٤٠١( سابق   ، والتقرير والتحبري، مرجع   )١/١٩٦( سابق   مرجع

 من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبـار       ، ونيل األوطار    )٢/٤٢٧( سابق   اجلوامع، مرجع 
 وقال الزركـشي يف  م،١٩٧٣ دار اجليل، ،بريوت،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين      ،)٢/١٧٨(

. يكتفى بسكوته عليه السالم، حكـاه يف املستـصفى        : فقيل: مث اوزون اختلفوا  : "البحر احمليط 
وليس مبرضي، ألن ما بعـده أيـضاً   : قال اهلندي. جيوز إن مل يوجد يف ذلك منع      : ومنهم من قال  

رد اإلذن بـذلك  إن و: كذلك، فلم تكن له خصوصية بزمانه عليه الصالة والسالم ومنهم من قال       
زلة اإلذن، ومنهم     ل السكوت على املنع منه مع العلم بوقوعه من        مث من هؤالء من نز    . جاز، وإال فال  

  ).٤/٥٠٨( ، سابقالبحر احمليط، مرجع: انظر" من اشترط صريح اإلذن
  .املراجع السابقة:  انظر)١٥٤(
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وقَد أُِمر أَنْ ،  قَد أُنِزلَ علَيِه اللَّيلَةَ قُرآنٌ r إنَّ النِبي    :فَقَالَ،  الصبِح إذْ جاَءهم آتٍ   
 فَاسـتداروا إلَـى   ،   وكَانت وجوههم إلَى الـشامِ     .فَاستقِْبلُوها،  يستقِْبلَ الِْقبلَةَ 

؛ أو بالقرب منـه   ،  rيؤخذ منه جواز االجتهاد يف زمن الرسول         )١٥٥()الْكَعبِة
  . وهو حمل االجتهاد.فرجحوا البناء .ألنه كان ميكن أن يقطعوا الصالة وأن يبنوا

 خرج حاجا فخرجوا معـه       rعن أيب قتادة األنصاري أن رسول اهللا         -
 ) البحر حىت نلتقي   خذوا ساحل  (:rفصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال        

فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إال أبا قتادة فلم حيرم فبينمـا              
لنا ز نهم يسريون إذ رأوا محر وحش فحمل أبو قتادة على احلمر فعقر منها أتانا ف       

فأكلنا من حلمها مث قلنا أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون فحملنا ما بقي من حلمها              
منكم أحد أمـره أن حيمـل        (: فسألناه عن ذلك فقال     r فأدركنا رسول اهللا  
 فدل على   ،)١٥٦()فكلوا ما بقي من حلمها     (:قال .ال : قالوا )؟عليها أو أشار إليها   

 وملا رجعوا إليه مل ينكر      ،فإم أكلوه باجتهاد  ،  rجواز االجتهاد يف زمن النيب      
rصنيعهم .  

                                 
اب ما جاء يف الِْقبلَـِة      ، ب )٣٩٥(برقم  ) ١/١٥٧( سابق    أخرجه البخاري يف الصحيح، مرجع     )١٥٥(

، بـاب   )٤٢٢١(برقم  ) ٤/١٦٣٣(ومن ال يرى اإلعادةَ على من سها فَصلَّى إىل غَيِر الِْقبلَِة ويف             
﴾ حقالَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كما يعِرفُونَ أَبناَءهم وِإنَّ فَِريقًا منهم لَيكْتمونَ الْ        ﴿: قوله تعاىل 
: باب قوله تعـاىل  ،)٤٢٢٤(برقم ) ٤/١٦٣٥( ويف ﴾،فال تكُونن من الْممتِرين   ﴿: تعاىلإىل قَوِلِه   

﴿                كُمـوهجلُّـوا وفَو مـتاِم وحيث ما كُنرِجِد الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح ِمنو
هطْرِلِه   ﴾  شلَّ﴿: تعاىلإىل قَولَعونَ ودتهت بـرقم  ) ١/٣٧٥( سابق   ويف صحيح مسلم، مرجع    ﴾،كُم

  .، باب تحِويِل الِْقبلَِة من الْقُدِس إىل الْكَعبِة)٥٢٦(
، باب ال يشري احملرم إىل الصيد لكي        )١٧٢٨(برقم  ) ٢/٦٤٨( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )١٥٦(

  .يصطاده احلالل
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ـ ،  خرج رجالن يف سـفر    ( : قال tعن أيب سعيد اخلدري      - ضرت فح
مث وجـدا املـاء يف      ،  فـصليا ،  فتيمما صعيدا طيبا   -وليس معهما ماء  -الصالة  
 rمث أتيا رسـول اهللا      ،  ومل يعد اآلخر  ،  فأعاد أحدمها الصالة والوضوء   ،  الوقت

أجزأتك صـالتك وقـال      و  أصبت السنة  :فقال للذي مل يعد   ،  فذكرا ذلك له  
تهاد يف عـصره    احلديث دليل على جواز االج     ،)١٥٧() لك األجر مرتني   :لآلخر
r  ،    ذلك إلقراره    و االنتظار و وعلى أنه ال جيب الطلبr عـدم   و اجتـهادمها

  .)١٥٨(منعهما مما فعال
 ملا  r عن معاذ أن رسول اهللا       tما روي عن أصحاب معاذ بن جبل        و -

 أقضي بكتاب   :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال       (:rبعثه إىل اليمن قال     
 فإن مل جتد  : قال .r فبسنة رسول اهللا     : قال ؟ فإن مل جتد يف كتاب اهللا      : قال .اهللا

 فـضرب   ، أجتهد رأيي وال آلـو     : وال يف كتاب اهللا؟ قال     .يف سنة رسول اهللا   
احلمد اهللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضـي           : صدره وقال  rرسول اهللا   

                                 
، باب يف الْمتيمِم يِجد الْماَء بعـد مـا          )٣٣٨(برقم  ) ١/٩٣( سابق    أخرجه أبو داود، مرجع    )١٥٧(

، بـاب التـيمم، ويف     )٧٤٤(برقم  ) ١/٢٠٧( سابق   يصلي يف الْوقِْت، ويف سنن الدارمي، مرجع      
، ويف سنن البيهقـي الكـربى،     )٦٣٢(برقم  ) ١/٢٧٦( سابق   املستدرك على الصحيحني، مرجع   

ملسافر يتيمم يف أول الوقت إذا مل جيد ماء ويصلي          ، باب ا  )١٠٣١(برقم  ) ١/٢٣١( سابق   مرجع
، على شرطهما وابن نافع ثقة تفرد بوصـله    :قال الذهيب مث ال يعيد وإن وجد املاء يف آخر الوقت،          

  .وصححه األلباين
  الكحـالين  حممد بن إمساعيل ،)١/٩٣ (شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام     سبل السالم   :  انظر )١٥٨(

،  دار إحياء التراث العريب، الطبعة الرابعة      ، بريوت ،حممد عبد العزيز اخلويل   : قيقحت، الصنعاين األمري 
  .هـ١٣٧٩
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  .)١٥٩()رسول اهللا
  نزل أهل قريظة على حكم الـصحايب  : قالtفعن أيب سعيد اخلدري   -
 فأتى على محار فلما دنا من املسجد قـال          اً سعد rن معاذ فأرسل النيب     سعد ب 
r هـؤالء نزلـوا علـى       : فقال -أو خريكم -قوموا إىل سيدكم     (: لألنصار 

                                 
، ويف سنن   )٥٥٩(برقم  ) ١/٧٦(، ويف مسند الطيالسي     )٢٠/١٧٠( أخرجه يف املعجم الكبري      )١٥٩(

، باب ما جاء يف القاضي كيـف يقـضي، ويف      )١٣٢٧(برقم  ) ٣/٦١٦( سابق   الترمذي، مرجع 
، باب الفتيا وما فيه من الشدة، ويف مـسند اإلمـام أمحـد             )١٦٨(برقم  ) ١/٧٣(سنن الدارمي   

، )٢٢١١٤(بـرقم   ) ٥/٢٣٦(، ويف   t، يف مسند معاذ بن جبـل        )٢٢٠٦٠(برقم  ) ٥/٢٣٠(
وقال اخلطيـب  . ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء     )٣٥٩٢(برقم  ) ٣/٣٠٣( سابق   داود، مرجع  أبو

 عن معـاذ، وهـذا إسـناد        غنم رواه عن عبد الرمحن بن       وقد قيل إن عبادة بن نسي     : "البغدادي
متصل، ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه، واحتجوا به فوقفنا بـذلك علـى                 

 يف r، وقولـه   )ال وصـية لـوارث    : (rصحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول اهللا          
ختلف املتبايعان يف الثمن والسلعة قائمـة       إذا ا ( :rوقوله  ،  ) الطهور ماؤه احلل ميتته    هو: (البحر

 وإن كانت هذه األحاديث ال تثبت من جهة         ،)الدية على العاقلة  : (r وقوله   ،)حتالفا وترادا البيع  
 فكـذلك  ، لكن ملا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلـا          ،اإلسناد

الفقيه واملتفقه، مرجع سـابق     :  انظر ،"اإلسناد له حديث معاذ ملا احتجوا به مجيعاً غنوا عن طلب          
فَهذَا حِديثٌ وِإنْ : "وقال مشس الدين ابن القيم مؤيداً ملا قاله اخلطيب البغدادي        ، )٤٧٣-١/٤٧٢(

الـذي   فَهم أَصحاب معاٍذ فَال يضره ذلك َألنه يدلُّ على شهرِة احلديث وأَنَّ   مسمينكان عن غَيِر    
حدثَ ِبِه الْحاِرثُ بن عمٍرو عن جماعٍة من أَصحاِب معاٍذ ال واِحٍد منهم وهذَا أَبلَغُ يف الـشهرِة                  

      يماِحٍد منهم لو سكُونَ عن وِل    ، من أَنْ يالْفَـضِن ويالـداٍذ ِبـالِْعلِْم وعاِب محةُ أَصرهشو فكَي
 ِق ِبالْمدالصو               هابحلْ أَصب وحرجال مو ال كَذَّابو مهتاِبِه محيف أَص فرعال يفَى وخلِّ الذي ال يح

من أَفَاِضِل الْمسِلِمني وِخياِرِهم ال يشك أَهلُ الِْعلِْم ِبالنقِْل يف ذلك كَيف وشعبةُ حاِملُ ِلواِء هـذا                 
   ضعِبهِ           احلديث وقد قال ب كيدي ددِديٍث فَاشاِد حنةَ يف إسبعش تأَيِة احلديث إذَا رانظـر  " أَِئم ، :
  ).١/٢٠٢( سابق إعالم املوقعني، مرجع
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قضيت حبكـم  ( r قال النيب . وتسىب ذراريهم  ،تقتل مقاتلتهم : فقال. )حكمك
  .r فدل على جواز اجتهادهم يف حضرته بإذنه ،)١٦٠()اهللا

 : يوم األحـزاب r قال رسول اهللا :ضي اهللا عنهما قالوعن ابن عمر ر    -
ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقـال               

 فذكر ، مل يرد منا ذلك، بل نصلي: وقال بعضهم. ال نصلي حىت نأتيهم  :بعضهم
  .)١٦١( فلم يعنف واحداً منهمrذلك للنيب 

 أما إن كانوا حاضرين     ،نوا غائبني عنه   جواز اجتهادهم إن كا    :القول الثاين 
  .)١٦٢(r  لقدرم على النص حبضرته r مل يسعهم إال سؤاله rرسول اهللا عند 

 جيوز للغائب منهم إن كان قاضيا أو واليا حلديث بعث معاذ            :القول الثالث 
                                 

، باب إذا نزلَ الْعـدو  )٢٨٧٨(برقم ) ٣/١١٠٧( سابق   أخرجه البخاري يف الصحيح، مرجع     )١٦٠(
، ويف  t، باب مناِقـب سـعِد بـن معـاٍذ           )٣٥٩٣(برقم  ) ٣/١٣٨٤(رجٍل ويف     حكْمِ على

من اَألحزاِب ومخرِجِه إىل بِني قُريظَةَ       r، باب مرِجِع النيب     )٣٨٩٦،  ٣٨٩٥(برقم  ) ٤/١٥١١(
 ماهِتِه ِإيراصحمِل النيب     )٥٩٠٧(برقم  ) ٥/٢٣١٠( ويف   واب قَوب ،r    ِدكُمـيوا إىل سويف  ،قُوم 
باب جواِز ِقتاِل من نقَض الْعهد وجواِز        ،)١٧٦٩(برقم  ) ٣/١٣٨٩(مرجع سابق   صحيح مسلم،   

  . حكِْم حاِكٍم عدٍل أَهٍل ِللْحكِْمعلىِإنزاِل أَهِل الِْحصِن 
، باب صالِة الطَّاِلِب والْمطْلُوِب راِكبا      )٩٠٤(برقم  ) ١/٣٢١( أخرجه البخاري يف الصحيح      )١٦١(

ِإميِجِع النيب     )٣٨٩٣(برقم  ) ٤/١٥١٠(اًء ويف   وراب مب ،r        ِنـيِجـِه إىل برخماِب وزمن اَألح
  ماهِتِه ِإيراصحمظَةَ ويلكن بدل العصر الظهـر   )١٧٧٠(برقم  ) ٣/١٣٩١( ويف صحيح مسلم     قُر ،

تِن الْميراَألم مقِْدِمي أَهتِو وزِة ِبالْغرادباب الْمِنبياِرضع.  
، والبحر احمليط يف علـم األصـول،   )٤/٢١١( سابق أحكام القرآن البن العريب، مرجع  : انظر )١٦٢(

، وحاشية العطار على مجـع      )٣/٤٠١( سابق   ، والتقرير والتحبري، مرجع   )٤/٥٠٢( سابق   مرجع
  ).٢/٤٢٧( سابق اجلوامع، مرجع
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  .)١٦٤()١٦٣(إىل اليمن فقد كان قاضيا على اليمن
    .)١٦٥(لتمكنهم من سؤاله r منع اجتهاد الصحابة يف عصره :القول الرابع

، rغيبته  ووالذي يترجح القول األول القاضي جبواز اجتهادهم يف حضرته        
اهللا  عهد رسـول كان الذين يفتون على و.  هلمrإقراره ، وذلك لوقوعه منهم و
r      وثالثـة مـن    رضي اهللا تعاىل عنهم  ثالثة من املهاجرين عمر وعثمان وعلي 
  .)١٦٦( بن كعب ومعاذ وزيديبنصار أُاأل

  :مثرة اخلالف
 ألنه  ، أنه ال مثرة من اخلالف فيها      ، الذي يظهر عند تأمل هذه املسألة      :أقول

 يبقى تصويب rعلى القول جبواز اجتهاد الصحابة رضوان اهللا عليهم يف عصره     
 هلم  r فيكون احلكم عند إقراره      ،r إىل رسول اهللا     اًاجتهادهم أو ختطئته راجع   

على القول بعدم جواز اجتهادهم يف      ، و رعا متبعا على ما انتهى إليه اجتهادهم ش     
 ،يكون قوهلم باالجتهاد جمانبا للـصواب      و أنه جيب عليهم الرجوع إليه     و حياته

 فال يكون هناك فرق بني القـولني يف         ، كان شرعا متبعا   rلكن إن أقره النيب     
  .اهللا أعلم واملآل

                                 
  ).٩٩(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)١٦٣(
 سابق  ، والتقرير والتحبري، مرجع   )٤/٥٠٢( سابق   احمليط يف علم األصول، مرجع    البحر  :  انظر )١٦٤(

  ).٢/٤٢٧( سابق ، وحاشية العطار على مجع اجلوامع، مرجع)٣/٤٠١(
 سابق  ، والتقرير والتحبري، مرجع   )٤/٥٠٢( سابق   البحر احمليط يف علم األصول، مرجع     :  انظر )١٦٥(

  ).٢/٤٢٧( سابق رجع، وحاشية العطار على مجع اجلوامع، م)٣/٤٠١(
 ذكره الذهيب سري أعالم النبالء يف ترمجة معاذ بن جبل عن حممد بن سهل بن أيب حثمة عـن                    )١٦٦(

  ).١/٤٥١( سابق سري أعالم النبالء، مرجع: أبيه، انظر
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  :)١٦٧(r أحوال اجتهاد الصحابة رضوان اهللا عليهم حبضرته :مسألة
وال جيوز  ،   يف حالني  r جائزا حبضرة النيب      من الصحابة  قد كان االجتهاد  

  .يف حال
  :r من الصحابة حبضرته  جيوز فيهما االجتهادفاحلاالن اللذان

 : وقـد قـال اهللا تعـاىل       . باملشاورة  r  احلال اليت كان يبتدئهم    :األوىل
[?  >  = Z ) ـ  فهذه احلال. )١٥٩:آل عمـران هاد كان جيوز فيها االجت

 إياهم أنه   r وإعالمه،   إياهم به  r وأمره،  إياه هلم  r إلباحته،  rحبضرة النيب   
   .ال نص فيما أمرهم باالجتهاد فيه

فيعرضوا عليه رأيهم وما يؤديهم إليـه       ،   أن جيتهدوا حبضرته   :واحلال الثانية 
 ملا اهـتم    rأن النيب   ( منها .وإن رده بطل  ،   فإن رضيه صح   .اجتهادهم مبتدئني 

،  كيف جيمع هلا الناس أشار بعضهم بنصب راية عند حضور الـصالة            للصالة
  وذكر بعضهم شومل ينكـر   ،  فلم يعجبـه  ،  وذكر بعضهم الناقوس  ،  ور اليهود ب

  .)١٦٨()إىل أن أري عبد اهللا بن زيد األذان، اجتهادهم
 إلمضاء احلكم مستبدا r االجتهاد حبضرة النيب ا ال جيوز فيه   :ة الثالث واحلال
ألنه مل يكن يأمن أن يكون هناك نـص         ،   فهذا ال جيوز   .rأمر النيب   به من غري    

تقـدم   فيكون يف إمضائه احلكم باالجتهاد    ،  وهو ميكنه معرفته يف احلال     قد نزل 
  .بني يدي اهللا ورسوله

                                 
  .وما بعدها) ٤/٢٨٩( سابق الفصول يف األصول، مرجع : انظر)١٦٧(
  ).٨٩(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)١٦٨(
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  :اإلذن ألصحابه و احلكمة من إفتائه جمتهدا:مسألة
 نصوصها   وقد جاءت  ،من الثابت أن شريعتنا اإلسالمية هي خامتة الشرائع       

 مل تتعرض للجزئيات يف غالب نصوصها وخاصة ما سيجد    ،كليات عامة ودائمة  
 فكان ال بـد مـن       )١٦٩(النصوص متناهية ، و النوازل متجددة  و احلوادث، و منها

 r لذلك اجتهد الرسول ،االجتهاد واالستنباط يف أحكام هذه احلوادث اجلديدة   
يدرب أصـحابه علـى    وحىت ،الوقائع دون حكم وحىت ال يترك هذه احلوادث  

استفراغ جهدهم يف إدراك األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها          و إعمال فكرهم 
التفصيلية ألن هذا من لوازم األمة بعد انقطاع الوحي حىت ال يتحرجـوا مـن               

احلكم يف أي عصر من العصور بدون      و االجتهاد ألنه الطريق املوصلة إىل الفتوى     
  .)١٧٠(اهم اجتهادهم إىل اخلطأخوف مؤاخذة من اهللا تعاىل إن أد

كان يعلمهم وجوب االجتهاد يف أحكام احلوادث بعده كما أن فيه شـد             
أزر العلماء اتهدين بعد الصحابة وإىل يوم القيامة لولوج باب االجتهاد ألنـه             

 ومن مث إرشاد األمة أن      ،حياة الشريعة وخلودها وصالحيتها لكل زمان ومكان      
ـ     ال تتسرع بالتنديد على ال     وا يف اجتـهادهم    أعلماء املؤهلني للفتوى الذين أخط

 ألن أجرهم عند اهللا مضمون حيث بـذلوا وسـعهم يف            ،وإفتائهم ال عن قصد   
 مـن روح    ىتعرف حكم مل يأت حبكمه وحي لتحقيق مصاحل الناس على هد          

  .)١٧١(الشريعة ومقاصدها العامة
                                 

 ، واملستصفى، مرجـع )٢/٨٤( سابق قواطع األدلة يف األصول، مرجع    :  هذه القاعدة  يف:  انظر )١٦٩(
  ).١/٣٣٣( سابق ، وإعالم املوقعني، مرجع)١/٢٩٦(سابق 

  ).٧٥( سابق ، وتاريخ الفتوى، مرجع)١/٤٤( سابق  الفتوى نشأا وتطورها، مرجع)١٧٠(
 نشأا، وتطورها، مرجع  : ، والفتوى )٣/١٨٠( سابق   أحكام القرآن للجصاص، مرجع   :  انظر )١٧١(

=  
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  :)١٧٢(أثرها التشريعي و r مصادر الفتوى يف عصره :مسألة
 له وحده دون أن يتدخل فيها       rالتشريع يف عصر     و صادر الفتوى كانت م 
  : فقد كان مرجعه يف ذلك الوحي بقسميه،أحد سواه

ل آياته ز نإما بلفظه ومعناه وهو القرآن الكرمي املصدر األول للفتوى كانت ت          -١
 وإما يف شكل أصل مـن أصـول   ،إما ملناسبة أو حالً لقضايا يتساءل الناس عنها     

   .أحكامه ويفصل ويبني قواعده و يبلغrالرسول ، والتشريع
 بلفظ من عنده وهـو    rوإما أن يرد الوحي باملعىن فقط ويصوغه الرسول          -٢

  .السنة املطهرة
 وهو املصدر الثالث للفتوى إال أنـه  ،أو االجتهاد بالرأي عندما ال جيد نصاً   -٣

 ،تقالً مل يكن مصدراً مس  rغري مستقل عن الوحي ألن االجتهاد يف عصره         
  .ألنه يستند إىل الوحي مآالً تقريراً وتغيرياً

                                 =  
  ).١/٤٤(سابق 

  ).١/٤٤(نشأا، وتطورها : ملخصا الفتوى:  انظر)١٧٢(
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  املبحث الثالث

  الفتوى يف عصر الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني
 rانتهج الصحابة الكرام املنهج الذي تربوا عليه بني يـدي رسـول اهللا              

  ففـازوا باللقـاء  ، أو اقتضت الـضرورة ،زل عليه كلما استجد أمر    الوحي ين و
ما جيد علـيهم مـن       و   ملا يهمهم من أحكام دينهم      rرسول اهللا   التلقي من   و

 وقد من اهللا تعاىل عليهم بالصحبة املباركة فعاشوا مع خـري البـشرية            . نوازل
 طريقته يف مواجهة ما يلقاه املسلمون من أمـور الـدين           و نظروا إىل تصرفاته  و
 وتوجيهـاً أو     وقـوالً  ،rاستقبلوا السنة املطهرة فعالً من رسول اهللا        ، و الدنياو

لقد كملـت أصـول     و. عليهم رضوان اهللا عليهم    و تقريراً ملا كان حيدث منهم    
O  N  M  L  K   ]  : قال تعـاىل   rالشريعة الغراء يف عهد النيب      

U  T  S  R  Q  P Z ) تعلموا منه طرق ومنـهج      و )٣:املائـدة
اظ علـى  اخلاصة واحلف و مراعاة املصاحل العامة   و تعليلها و االستنباط من النصوص  

برزت هلم  وظهرت و مث إذا بدرت،دفع املضار ومقصود الشارع يف جلب املنافع   
 ىحتذ فكانوا مثاال يr   نازلة حقيقة غري متومهة أو خمتلقة طبقوا ما تعلموه منه           
   .االجتهاد ووسنوا للمجتهدين بعدهم طريقا سليما يسلك يف الفتوى

 إىل الرفيق   rتقل الرسول   ان و عشرين سنة جاء أمر اهللا     و مث بعد رفقة ثالث   
مل يترك هلم الرسـول      و انفصلت السماء عن األرض بعد توقف الوحي       و األعلى
r   سنته املطهرة قال     و  إال القرآن الكرميr: )      تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما
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 فتربوا على أصوهلما فكانت هلم بذلك       )١٧٣()سنتة نبيه  و متسكتم ما كتاب اهللا   
 يف تفهم مقاصد الشريعة ممـا أمكنـهم اسـتنباط      ملكة فقهية سليمة ساعدم     

تطبيق قواعد الفتاوى ملا وقع هلم من حوادث خاصة بعد الفتوحات اإلسالمية            و
  .)١٧٤(مغارا وملشارق األرض

ومن نتيجة توسع الفتوحات اإلسالمية يف عصر الصحابة االلتقاء 
 فوجد التقاليد ومناهج احلياة وباحلضارات فانعكس ذلك على تغري العادات

نوازل جديدة مل يصلهم فيها عن رسول  والصحابة الكرام أنفسهم أمام حوادث
 مما أوجب عليهم البحث عن أحكام وفتاوى هلا يف كتاب ، نص صريحrاهللا 

Z  ]  \  [   ]  : راجعني بذلك إىل قوله تعاىلrسنة رسوله  واهللا تعاىل
  l  k  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `  _     ^

o  n  m Z )قوله تعاىل و)٨٣:النساء:  [       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò
ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø Z )قد علموا أن ما جاء  و )٥٩:النساء

قواعد عامة لألحكام خال بعض  و أصولrيف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا 
تفصيل  وا بيانها كما علموا أما مل يتضمنياملسائل اليت جاءت منصوصا عل

   .ل باملسلمني من حوادث ووقائع إىل يوم القيامةز ني وكل حكم نازل
 r العقل جمتهدين اقتداء برسول اهللا       يعِملوافوجب عليهم أن يفتوا بعد أن       

األحكام من خالل ما ملسوه مـن        و الذي درم يف حياته على استنباط الفتاوى      
                                 

، وهو مـن بالغـات      )١٥٩٤(برقم  ) ٢/٨٩٩(، مرجع سابق     أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ     )١٧٣(
  . وليس مسنداrاإلمام مالك عن رسول اهللا 

 سـابق  بعدها، واملوافقات، مرجـع  وما  ) ٤٧( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )١٧٤(
  ).٢/٣٩٢( سابق ، وإعالم املوقعني، مرجع)٣/٣٤٠(
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الـسنة املطهـرة    ورة يف القرآن الكرميروح التشريع بتطبيق القواعد الكلية املقر  
على هذه اجلزئيات الطارئة أو الوقائع اليت ستحدث ليخرجوا أحكامها املالئمة           

   .احملققة ملصاحل األمة وملقاصد التشريع
   :منهج الفتوى يف عصرهم

 خري من فقـه أن املقـصود مـن          rالصحابة الكرام الذين عاصروا النيب      
 فحيثمـا وجـدت     ،ث جلب املنفعة ودفع املضرة    التشريع مصاحل العباد من حي    

 فقـد تكـون   ، وعلموا أن األحكام متغرية بتغري املصاحل،املصلحة فثم شرع اهللا  
 مـستوحني  أحكـامهم  و لذلك اجتهدوا يف فتواهم،تتغري يف آخر واملصلحة يف وقت 

  .)١٧٥(املصلحةوقواعدها الكلية مبا حيقق العدالة  وبذلك مقاصد الشريعة
 ي اهللا عنهم يبينون لنا أصول وضوابط منهجهم يف الفتـاوى          فلنتركهم رض 

 التسليم واألحكام كما فهموه وعقلوه من سيد املرسلني نبينا حممد عليه الصالة        و
أقرهـا   و ا عليه مهاملبين على الطريقة الواضحة واألسس الثابتة اليت دلّ        و املقتبسو

  .األحيان و هلم يف عدد من املواقفrالرسول 
ر إذا ورد عليه اخلصوم نظر يف كتاب اهللا فإن وجد فيه مـا             كان أبو بك   -

 يف ذلك األمر سـنة      rيقضي به وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رسول اهللا            
قال أتاين كذا وكذا فهل علمتم أن        و  خرج فسأل املسلمني   ه فإن أعيا  ،قضى ا 

 قضى يف ذلك بقضاء فرمبا اجتمع عليه النفر كلهم يـذكر مـن              rرسول اهللا   
 فيه قضاء فيقول أبو بكر احلمد اهللا الذي جعل فينا من حيفظ على         rسول اهللا   ر

 فإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول اهللا مجع رؤوس النـاس وخيـارهم                ،نبينا
                                 

  ).٤٩( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى : انظر)١٧٥(
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  .)١٧٦( بهىفاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قض
  ينهج منهج الصديق فإذا أعياه أن جيد ذلك يف الكتـاب tوكان عمر    -

 هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان أليب بكر قضاء قضى :لالسنة سأ و
  .)١٧٧(استشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وإال مجع علماء الناس، وبه

 انظر ما يتبني لك     :القاضي ملا بعثه إىل الكوفة قال له       ويف وصيته لشريح   -
 اهللا فاتبع فيه سنة      وما مل يتبني لك يف كتاب      ،يف كتاب اهللا فال تسأل عنه أحداً      

   .)١٧٨(ما مل يتبني لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك، وrرسول اهللا 
                                 

، باب الفتيا وما فيه من الـشدة، وسـنن          )١٦١(برقم  ) ١/٦٩( سابق    سنن الدارمي، مرجع   )١٧٦(
 ما يقضي به القاضي وما يفيت به        ، باب )٢٠١٢٨(برقم  ) ١٠/١٤( سابق   البيهقي الكربى، مرجع  

  .املفيت
 عبد الرمحن بـن أيب بكـر        ،)١/٤٢(، وتاريخ اخللفاء    )١/٦٢( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )١٧٧(

- ه١٣٧١،  مطبعة السعادة، الطبعة األوىل    ، مصر ،حممد حميي الدين عبد احلميد    : حتقيق، السيوطي
  .م١٩٥٢

، باب احلكم مبا اتفق )٥٩٤٤(برقم  ) ٣/٤٦٨(بق   سا  أخرجه النسائي يف سننه الكربى، مرجع      )١٧٨(
، باب احلكم باتفـاق     )٥٣٩٩(برقم  ) ٨/٢٣١( سابق   عليه أهل العلم ويف اتىب للنسائي، مرجع      

، باب الفتيا وما فيه من الشدة،       )١٦٦(برقم  ) ١/٧١( سابق   أهل العلم ويف سنن الدارمي، مرجع     
ذكْر شريح بن احلـارث  "، )٣٥٨(ف بوكيع،   ويف أخبار القضاة، حممد بن خلف بن حيان املعرو        

ـ ١٤٢٢، مراجعة سعيد بن حممد اللحام، طبعة عامل الكتـب، الطبعـة األوىل،              "الكندي -هـ
 القاسم علـي  وأب،  وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل      م، ويف تاريخ مدينة دمشق،      ٢٠٠١

حمـب  :  حتقيـق  امسه شريح،، يف ذكر من)٢٣/٢٠(،  هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي  ابنبن احلسن   
يف ويف خالصة البدر املنري     ، م١٩٩٥ بريوت، دار الفكر،     ،الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري      

، ذكر من امسه    )٩/٥٤٠(، عمر بن علي بن امللقن األنصاري     ،  ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي    
، رشـد، الطبعـة األوىل     الريـاض، مكتبـة ال     ،محدي عبد ايد إمساعيل السلفي    :  حتقيق شريح،

=  
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ففيه بيان اعتبار عمر رضي اهللا تعاىل عنه هلذا الترتيب يف استنباط األحكام             
  .الواقعات واحلوادث وة للنوازليالشرع
إن ، و  فكان يف القرآن أخرب به     ، إذا سئل عن األمر    tوكان ابن عباس     -

  أخرب به فإن مل يكن فعن أيب بكـر         rكان عن رسول اهللا      و كن يف القرآن  مل ي 
   .)١٧٩(عمر فإن مل يكن قال فيه برأيهو

                                 =  
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا          ،  على خمتصر اخلرقي  ويف شرح الزركشي     هـ،١٤١٠

 دار  ، بـريوت  ، لبنـان  ،عبد املنعم خليل إبراهيم   :  حتقيق ،)٣/٣٧٣ (،الزركشي املصري احلنبلي  
، همية واملعطلة على اجل ويف الصواعق املرسلة    ، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الكتب العلمية، الطبعة األوىل   

،  الطبعة الثالثة  ، دار العاصمة  ، الرياض ،علي بن حممد الدخيل اهللا    . د:  حتقيق ،)٣/٨٣٤(، ابن القيم 
 ،)١٢٢(، صاحل بن حممد بن نـوح العمـري       ،  أويل األبصار ويف إيقاظ مهم    ، م١٩٩٨-  ه١٤١٨
مرجع املتفقه،  ، والفقيه و  )١/٦٣(مرجع سابق   هـ، وإعالم املوقعني،    ١٣٩٨ ، دار املعرفة  ،بريوت
، ويف اإلحكام البـن حـزم       )٢/٥٦( سابق   ، وجامع بيان العلم وفضله، مرجع     )١/٤٩٢(سابق  

 ، الطبعـة األوىل   ، دار احلـديث   ، القـاهرة  ،اإلحكام يف أصول األحكـام    ، واملسمى   )٦/٢٠٣(
  . ه١٤٠٤

، ، فصل يف تـوقري العـامل  )٤٣٩(برقم ) ١/٢١٦(، مرجع سابق     أخرجه احلاكم يف املستدرك    )١٧٩(
، باب الفتيا وما فيـه مـن الـشدة، ويف         )١٦٦(برقم  ) ١/٧١( سابق   ويف سنن الدارمي، مرجع   

، باب يف الذي يفيت الناس يف كل ما يـستفىت،           )٢٢٩٩٤(برقم  ) ٤/٥٤٤(مصنف ابن أيب شيبة     
ز العمال    ويف كن  هـ،١٤٠٩،  مكتبة الرشد، الطبعة األوىل    ، الرياض ،كمال يوسف احلوت  : حتقيق

بـرقم  ) ١/١٩٢ (،عالء الدين علي املتقي بن حسام الـدين اهلنـدي         ،  وال واألفعال يف سنن األق  
بريوت، دار الكتـب    ،  حممود عمر الدمياطي  :  حتقيق ، باب االعتصام بالكتاب والسنة،    )١٦٢٣(

، احلـسني بـن مـسعود البغـوي       وشرح السنة،   ، م١٩٩٨-هـ١٤١٩، العلمية، الطبعة األوىل  
 بريوت، املكتب اإلسالمي،    ، دمشق ،، حممد زهري الشاويش   شعيب األرناؤوط :  حتقيق ،)١/٢٠٨(

، ذكر مـن    )٢/٣٦٦(، مرجع سابق    ويف الطبقات الكربى  ، م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية 
=  
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ومنهج ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه يقارب غريه من أصحاب رسول             -
 فإن مل يكن يف كتـاب  ، من ابتلي بقضاء فليقض مبا يف كتاب اهللا : يقول rاهللا  

 r فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال قضاء رسوله           ،rنيب  اهللا فليقض مبا قضى به ال     
 فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال قضاء رسـول اهللا            ،فليقض مبا قضى به الصاحلون    

r     إين أخاف  : فليجتهد رأيه وال يقولن أحدكم     ، وال فيما قضى به الصاحلون ، 
ا  فإن احلالل بني واحلرام بني وشبهات بني ذلك فدع ما يريبك إىل م             ،وإين أرى 
   .)١٨٠(ال يريبك

 اقض بكتاب اهللا عـز      :ومنهج زيد بن ثابتلم خيرج عن ذلك حيث قال         -
 r فإن مل يكن يف سنة النيب        rوجل فإن مل يكن يف كتاب اهللا ففي سنة النيب           

   .)١٨١(اختر لنفسك وال حرج وفادع أهل الرأي مث اجتهد
ن  أ ،يتضح مما سبق من اآلثار عن الصحابة رضوان اهللا علـيهم أمجعـني            

  ومنهجاً واضحا للقضاء   ، وقواعد عامة منضبطة   ،للصحابة الكرام مناهج متقاربة   
 آثار املتقدمني من الصحابة    و السنة النبوية  و  يعتمد على القرآن الكرمي    ،الفتوىو
أحكـام   واملشهود هلم بالفضل، مث على القياس وبذل اجلهد يف استنباط فتاوى          و

                                 =  
، والفقيـه   )٦/٢٠٢( سـابق    ، واإلحكام البن حزم، مرجع    rمجع القرآن على عهد رسول اهللا       

  ).٢/٥٧( سابق ، مرجع، وجامع بيان العلم وفضله)١/٤٩٧( سابق واملتفقه، مرجع
، بـاب يف الـذي   )٢٢٩٩٤(برقم ) ٤/٥٤٤(، مرجع سابق  أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف     )١٨٠(

، باب الفتيا   )١٦٦(برقم  ) ١/٧١( سابق   يفيت الناس يف كل ما يستفىت، ويف سنن الدارمي، مرجع         
  ).٦/٢٠٢(، مرجع سابق وما فيه من الشدة، ويف اإلحكام البن حزم

، باب ما يقضي    )٢٠١٢٣(برقم  ) ١٠/١١٥(، مرجع سابق    هقي يف سننه الكربى    أخرجه البي  )١٨١(
  .به القاضي وما يفيت به املفيت
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 وراعوا ، واستحسنوا،النصوص وقاسوااملستجدات فقد نظروا يف داللة      و النوازل
األحكام اخلربة اليت اكتسبوها من      و  مستلهمني يف استنباطهم للفتاوى    ،املصلحة

السالم ووقوفهم على أسـباب      و   طوال صحبتهم له عليه الصالة      rرسول اهللا   
 هذا املنهج    ، فقعدوا منهجا للفتيا يسلكه من بعدهم      ،نزول اآليات وورود السنة   

 )١٨٢(عدما و أن احلكم يدور مع علته وجودا      و تبارهم لعلل األحكام  يتضح فيه اع  
  .ذلك جلي يف فتاواهم رضي اهللا عنهم أمجعنيو

  :املفتون من الصحابة
!  ]  :ابة كلهم عدول بتعديل اهللا هلم قال تعاىل فيهمحالص

  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "
 9  8   76  5  4          3  2  1  0  /    .  : Z 

اعتقادنا حب  و) ٨:البينة( Z.  /  0  1  2]  :وقال تعاىل )١٠٠:التوبة(
حد منهم وال نتربأ من أحد منهم أ  وال نفرط يف حب rأصحاب رسول اهللا 

ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم وال نذكرهم إال خبري وحبهم دين 
  .)١٨٣(وإميان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

 لكن املسألة ليست يف العدالة      ،أم مجيعا عدول   و ا يف الصحابة  هذا اعتقادن 
 فهناك من الصحابة من برزوا بالقيادة العسكرية للجيـوش   ،اإلفتاء و بل يف العلم  

                                 
، وإعالم املـوقعني،  )٤/٣٥١( سابق بياا يف كشف األسرار، مرجع:  هذه قاعدة أصولية انظر )١٨٢(

  ).١/١٥٣(، مرجع سابق ، والتقرير والتحبري)٤/١٠٥( سابق مرجع
 املكتب اإلسـالمي، الطبعـة     ، بريوت ،)٥٢٨(، ابن أيب العز احلنفي   طحاوية،   شرح العقيدة ال   )١٨٣(

  . ه١٣٩١الرابعة، 
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من برز منـهم يف الـشعر كحـسان         ، و كخالد بن الوليد رضي اهللا تعاىل عنه      
 موا بكتاب اهللاعلماء اهتأيضاً   فكان من الصحابة     ،رضي اهللا تعاىل عنه    ثابت بنا
  .تعليم الناس اخلري والقضاء وتولوا الفتيا وrسنة نبيه و

 ومل يتصدر مجيعهم حلـق العلـم    ،أهل فتيا كلهم  فإن الصحابة مل يكونوا     
 وإمنا كان ذلك خمتـصاً باحلـاملني        ،فطلب عليهم العلم من بعدهم من التابعني      

داللته مبا تلقوه من     وحمكمه وسائر    ه ومتشا هللقرآن العارفني بناسخه ومنسوخ   
أي الذين يقرؤون   كانوا يسمون القراء     و  أو ممن مسعه منهم من عليتهم      rالنيب  

الكتاب ألن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب ـذا              
   .)١٨٤(االسم لغرابته يومئذ

والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول اهللا مائة ونيف وثالثون           
  وميكن تقسيم الصحابة باعتبار اإلكثار من اإلفتاء       )١٨٥(امرأة و  رجل نفساً ما بني  

  :اإلقالل إىل ثالثة أقسامو
 ، وعلي بن أيب طالب،هم سبعة عمر بن اخلطاب   و،   املكثرون :القسم األول 

عبداهللا  و عبداهللا بن عباس  و ،زيد بن ثابت  و ،عائشة أم املؤمنني  و ،عبداهللا بن مسعود  و
  .)١٨٦(عمر بنا

فتيـا    بكر حممد بن موسى بن يعقوب بن أمري املؤمنني املأمونوقد مجع أبو  
                                 

 دار  ، بـريوت  ،)٤٤٦(، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي      مقدمة بن خلدون،    :  انظر )١٨٤(
  .م١٩٨٤القلم، الطبعة اخلامسة  

م، حممد مجال الدين القامسي،     الفتوى يف اإلسال  : ، وانظر )١/١٢(مرجع سابق    إعالم املوقعني،    )١٨٥(
  .عبد احلكيم القاضي، بريوت لبنان، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: ، حتقيق)٣٥(

  ).٥/٨٧(، مرجع سابق ، واإلحكام البن حزم)١/١٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)١٨٦(
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  .)١٨٧(ابن عباس يف عشرين كتاباً
 املتوسطون يف الفتيا من الصحابة رضوان اهللا علـيهم مجيعـا   :القسم الثاين 

أبـو  ، و اخلـدري أبو سـعيد  ، و أنس بن مالك  ، و أم سلمة ، و وهم أبو بكر الصديق   
 ، وعبداهللا بن الـزبري    ، عمرو بن العاص    وعبد اهللا بن   ، وعثمان بن عفان   ،هريرة

 وجابر بن عبد    ، وسلمان الفارسي  ، وسعد بن أيب وقاص    ،وأبو موسى األشعري  
 ومعاذ بن جبل فهؤالء ثالثة عشر ميكن أن جيمع من فتيا كل واحد منـهم              ،اهللا

  .)١٨٨(جزء صغري
 ،لتاناملـسأ  ووالباقون منهم مقلون يف الفتيا ال يروى عن الواحد منهم إال املسألة           

 صغري فقـط بعـد       ميكن أن جيمع من فتيا مجيعهم جزء       ،والزيادة اليسرية على ذلك   
،  وسعيد بن زيـد    ،أبو عبيدة بن اجلراح   ، و البحث، منهم أبو الدرداء    و التقصي

 والسيدة حفصة أم ،السيدة فاطمة الزهراءو ،عليبن  احلسن  ، و احلسني بن علي  و
أسامة بن زيد وغريهم    ، و  أم املؤمنني  السيدة صفية ، و النعمان بن بشري  ، و املؤمنني

   .)١٨٩(rفهؤالء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول اهللا 
وأضيف للمتوسطني أبو هريرة لكونه كان ألصق الناس حبديث رسول اهللا           

r                وقد عمل والياً لعمر بن خلطاب رضي اهللا تعاىل عنه على البحـرين ومـن 
فتيا ليستطيع أن يلـي األحكـام       ال و شروط الوايل أن يكون من أهل االجتهاد      

                                 
  ).١/١٢(سابق  مرجع ، وإعالم املوقعني،)٥/٨٧( ،مرجع سابقاإلحكام البن حزم، :  انظر)١٨٧(
  ).١/١٣( مرجع سابق ، وإعالم املوقعني،)٥/٨٨(مرجع سابق اإلحكام البن حزم، :  انظر)١٨٨(
، )١/١٣( سـابق    ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٥/٨٨( سابق   اإلحكام البن حزم، مرجع   :  انظر )١٨٩(

، وعـدهم  وقد ذكر ابن القيم باقي الصحابة املقلني يف الفتوى يف إعالم املوقعني، املرجع الـسابق          
  .بأمسائهم
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 حىت أضحى   ،غلبت عليه الرواية   و املستجدات لكنه ختصص   و وينظر يف النوازل  
   .)١٩٠(rأكثر الصحابة حديثا عن رسول اهللا 

 احتج املسلمون قدمياً وحديثاً حبديثه حلفظه وجاللته وإتقانه        :فيه قال الذهيب 
  .)١٩١(هريرة  يا أبايقول أفت ووفقهه وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه

 من كـان  rوقد بني ابن القيم رمحه اهللا أن هناك من أصحاب رسول اهللا   
 لكن مل تنقل كثري من فتاواه لقلـة     tمفتيا معروفا بالفتيا مثل عثمان بن عفان        

أما علي بـن أيب طالـب فانتـشرت         ، و tأصحابه مقارنة بعمر بن اخلطاب      
  .)١٩٢( من علمه بالكذب عليه ولكن الشيعة أفسدوا كثريا،اويهتأحكامه وف

  : أمجعنيyذكر شيء من الفتاوى اليت وردت عن الصحابة 
لة رفيعـة لـدى     ز  نم، و فتاوى الصحابة رضوان اهللا عليهم هلا طابع خاص       

معرفـة   و يـل ز  نمعاصرم الت  و r ملا متيزوا به من مصاحبة رسول اهللا         ،العلماء
للعلم الشرعي العناية    فحري بكل من انتسب      ،مقاصد الشارع  و ولز  نأسباب ال 

فتاوى الصحابة ميكن تقسيمها باعتبار عدد  ، و باع سبيلها تا و مراعاة منهجها  و ا
  .)١٩٣(الثاين فتاوى مجاعية، و فتاوى فردية: األول،من أصدرها إىل قسمني

  .وهنا نسوق بعض األمثلة لكل قسم منهما

                                 
  ).١/٥٤( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)١٩٠(
  ).٢/٦٠٩( سابق سري أعالم النبالء، مرجع:  انظر)١٩١(
  .وما بعدها) ١/٢٠( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)١٩٢(
  ).٦١( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)١٩٣(
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  :)١٩٤(صور من فتاوى الصحابة الفردية :أوالً
  .طاب رضي اهللا تعاىل عنه يف سهم املؤلفة قلومفتوى عمر بن اخل -

أفىت عمر بن اخلطاب بعد استحقاق الداخلني حديثا لإلسالم سهم املؤلفة 
قلوم وهذا السهم مصرف من مصارف الزكاة املفروضة، وهذا السهم مقرر 

t  s   r  q  ]  :للمؤلفة قلوم بنص القرآن قال تعاىل
 }  |  {  z  y   x  w  v  u  �  ~ 

©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡Z )وقد أعطى الرسول )٦٠:التوبة 
r م سهمهم طيلة حياته وكذلك مضى أبو بكر الصديق صدراً مناملؤلفة قلو 

 حىت جاء اثنان من املؤلفة قلوم إىل أيب بكر وطلبا أرضاً ،خالفته على ذلك
إىل عمر ليشهد  وليس يف القوم عمر فانطلقا ،أشهد وفكتب هلما كتاباً بذلك

 r إن رسول اهللا :هلما فلما مسع عمر ما يف الكتاب مل يوافق عليه وحماه مث قال
 أما : ويف رواية-غىن اإلسالم أإن اهللا قد  واإلسالم يومئذ قليل وكان يتألفكما

أغىن عنكم فإن ثبتم على اإلسالم وإال فبيننا وبينكم  واليوم فقد أعز اهللا اإلسالم
أن احلكم يدور مع العلة و ، كان يعلم أن النصوص معللةt فعمر )١٩٥(السيف

ن املصلحة العامة للمسلمني اقتضت إعلة النصر ظاهرة ف ووجوداً وعدماً لذلك
 ألن شوكة اإلسالم ؛فهمتشجيعا ملن خلْ ولفاً لقلوم واتقاء لشرهمأإعطاءهم ت

                                 
 ،املكتبة التجارية الكربى  ،   مصر ،)٢/١١٥(، بو إسحاق الشاطيب  أيف األمثلة االعتصام،    :  انظر )١٩٤(

  ).١/٦١(نشأا، وتطورها : والفتوى
، )٢/٣٧٣( سـابق    ، وفتح القـدير، مرجـع     )٣/١٨١( سابق   تفسري القرطيب، مرجع  :  انظر )١٩٥(

  ).٤/٣٢٥( سابق وأحكام القرآن للتجصاص، مرجع
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 أن ال يعطى كانت ضعيفة فلما تغري الزمان وأصبح اإلسالم عزيزاً قوياً رأى عمر
 .املؤلفة قلوم من الزكاة املفروضة

 بوضع األمة اإلسالمية فإن ضعفت شوكتهم واحتاجوا       مرهون السهم   وهذا
  .)١٩٦( ومدلوله وأخذوا سهمهمالنص عادت العلة مبنطوق إىل تأليٍف

  . يف تضمني الصناعtفتوى علي بن أيب طالب  -
 : وقـال ،ن الصناع ضمجاء عن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه أنه 

  الوديعـة  و  ألنه مـودع   ة مع كون يد األجري يد أمان      )١٩٧("يصلح الناس إال ذلك   ال  "
  .)١٩٨() عليهمن أودع وديعة فال ضمان( :rط قال ضمان فيها ما مل يتعد أو يفر ال

                                 
، )٢/٣٧٣( سـابق     القـدير، مرجـع    ، وفتح )٣/١٨١( سابق   تفسري القرطيب، مرجع  :  انظر )١٩٦(

  ).٤/٣٢٥( سابق وأحكام القرآن للجصاص، مرجع
، باب ما جـاء يف      )١١٤٤٤(برقم  ) ٦/١٢٢( سابق    أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، مرجع      )١٩٧(

، )٢١٣٩(بـرقم   ) ٥/٤١٧(، مرجع سابق    تضمني اُألجراء، ويف سننه الصغرى، نسخة األعظمي      
، يف القـصار    )٢١٠٥١(برقم  ) ٤/٣٦٠(، مرجع سابق     شيبة باب اإلجارة، ويف مصنف ابن أيب     

  أيب عبد اهللا حممد بن أدريـس الـشافعي          اإلمام عنمعرفة السنن واآلثار    : والصباغ وغريه، وانظر  
أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبـو  اإلمام  احلافظ ، باب تضمني اُألجراء،  )٤/٥٠٩(

بريوت، دار الكتب العلميـة،  ،   لبنان ،سيد كسروي حسن  : حتقيق، اخلسروجردي. البيهقي. أمحد
، )٣/٧٧ (،مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلـي         ويف تنقيح حتقيق أحاديث التعليق،      

، م١٩٩٨،  دار الكتب العلمية، الطبعـة األوىل ،بريوت، أمين صاحل شعبان:  حتقيق مسائل املساقاة، 
السيد عبد اهللا هاشـم     :  حتقيق ، كتاب اإلجارة،  )٢/١٩٠(اية،  ويف الدراية يف ختريج أحاديث اهلد     

، )٣/٦١ (يف أحاديث الرافعـي الكـبري     ويف التلخيص احلبري    دار املعرفة،   ، بريوت،  اليماين املدين 
ـ ١٣٨٤ ،املدينة املنورة ،  السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين    : حتقيقكتاب اجلعالة،    ، م١٩٦٤-هـ

  . يثْبت أهل احلديث مثلهوفيها قول الشافعي أن هذا ال
، باب الوديعـة ويف سـنن   )٢٤٠١(برقم  ) ٢/٨٠٢( سابق    أخرجه بن ماجه يف سننه، مرجع      )١٩٨(

=  
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يـده  ، و فدل على أن األموال اليت تكون يف يد األجري هي يف احلقيقة أمانة            
 لكن اجتهد علي بن أيب طالـب        ،يضمنها إال بتعد أو تفريط     ال   ةعليها يد أمان  

 حبيث أم إن أتلفوا ما كان       ،ضمنهم على خالف األصل    و رضي اهللا تعاىل عنه   
  .)١٩٩(حبوزم أو ضاع منهم فإنه يف ضمام

 خمـصوص  فعلم أن النص     ،حدثت ملصلحة اقتضتها حاالت جديدة      وذلك
مقاصـد  ألن   بني يديه من األمانـة       بعدم التفريط يف احلفظ أو التعدي على ما       

  . )٢٠٠(حفظها و إىل صيانة أموال الناسدفالشريعة 
وجه املصلحة فيه أن الناس  ووألن املصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة    

 واألغلب عليهم   ، األحوال غالبهلم حاجة إىل الصناع وهم يغيبون باألمتعة يف         
 إىل اسـتعماهلم    احلاجةهم مع مسيس    التفريط وترك احلفظ فلو مل يثبت تضمين      

   :ألفضى ذلك إىل أمرين
 وال  يعملـوا  أن   وإما ، بالكلية وذلك شاق على اخللق     االستصناع ترك   إما

يضمنوا ذلك بدعواهم اهلالك والضياع فتضيع األموال ويقل االحتراز وتتطرق           
  فكانت املصلحة التضمني فلو مل يضمنه لتهاون يف عمله وضيع أمـوال            اخليانة

  .)٢٠١(فظهاحب الشريعة جاءتالعباد اليت 
                                 =  

، باب ال ضمان على مؤمتن قال األلبـاين  )١٢٤٨(برقم ) ٦/٢٨٩( سابق  البيهقي الكربى، مرجع  
  .احلديث حسن

، )١/٤٨٣( نور حممد بن أر، كي،       أر، كي، . أقضية اخللفاء الراشدين مجعاً ودراسةً، د     :  انظر )١٩٩(
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣حميي الدين، الرياض، طبعة دار السالم، الطبعة األوىل، 

  ).١/٦٤( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٢٠٠(
  ).٢/١١٩( سابق ، واالعتصام، مرجع)٢/٣٥٠( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٢٠١(
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 مراعاة املصاحل احلقيقية غري املتومهة اليت حيصل بتـرك          ،اتهد و فعلى املفيت 
عسر على عموم املسلمني إما بتـضييع حقـوقهم أو فـساد        و األخذ ا مشقة  

تلتقـي يف    و مستجدة ال نـص فيهـا      و لة حادثة أ خاصة إن كانت املس    ،دينهم
 فهنا يتأكد مراعاة املـصلحة يف       ،لفة هلا أحاكم متعارضة   مشاتها بنصوص خمت  

ليس جمرد األخذ باألسهل أو األيـسر هـو         ، و ترجيح اقتراا بنص دون آخر    
  ففي تضمني الصناع تيسري على عموم املسلمني       ،املقصد الشرعي على كل حال    

 اً لكن كان حتمل الضرر اخلاص مقـدم       ،تعسري على فريق منهم وهم الصناع     و
 أقول إن   ،املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة      و ،مل الضرر العام  على حت 

  .مراعاة املفيت هلذا من الواجبات اليت تقتضيها الشريعة اإلسالمية
  :)٢٠٢(صور من فتوى الصحابة رضوان اهللا عليهم اجلماعية :ثانياً

  .حتديد عقوبة شارب اخلمر -
!  "  #  $  ]  :ىل القرآن الكرمي بقوله تعابنص  حمرماخلمرشرب 

/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %Z 

 الصحابة جممعني أن أفىت لذلك ،مل ينص الشارع على عقوبة لشارا و)٩٠:املائدة(
  .حد شارب اخلمر مثانون جلدة

مث  برجل قد شرب اخلمر فجلده جبريدتني حنو أربعـني             ي أتr  ن النيب إف
 فقال عبد الـرمحن بـن       ،ر استشار الناس   فلما كان عم   ،جلد أبو بكر أربعني   

  .)٢٠٣(" فأمر به عمرنومثانأخف احلدود " :عوف
                                 

 سابق  نشأا، وتطورها، مرجع  : ، والفتوى )٢/١١٥(ابق   س يف األمثلة االعتصام، مرجع   :  انظر )٢٠٢(
)١/٦٥.(  

، باب ما جاء يف ضرب شـارب        )٦٣٩١(برقم  ) ٦/٢٤٨٧( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )٢٠٣(
=  
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ت إمنا كان وr ر يف عهد النيب أنه مل يكن يف اخلمر حد مقد     األدلة من   فعلم
   عمر جعله مثـانني    يف عهد  مث ،رة فجعله أبو بكر أربعني    عقوبة تعزيرية غري مقد  

عدم  و ملا رأى اجتراء الناس على اخلمر     موافقة الصحابة   بعد   و مبشاورة الصحابة 
   .ازدجارهم بأربعني جلدة

شارب ملا جهله فقهاء الـصحابة فوضـح أن         ل حد معني ل   تقدير ثبت   ولو
 أمجع الصحابة علـى     مث r  على عهد النيب   العددعقوبة الشارب مل تكن حمددة      

 إىل  الداعيـة حده مثانني جلدة يف عهد عمر، وكان مستندهم يف ذلك املصلحة            
 البعضمزيد من الزجر عن الشرب ألن تبدل األيام وتغري الظروف أدى إىل عتو             

  . )٢٠٤(يف الشرب فكانت املصلحة مزيداً من الزجر
مستند الصحابة يف حد الشارب بثمانني هو الرجوع إىل املصلحة وذلك           ف
 الـصحابة  وتتابع الناس يف شرب اخلمر مجـع         t ملا انتهى األمر إىل عمر       أنه

 حد  عليه ومن هذى افترى فأرى      ،من سكر هذى  " :tقال علي   واستشارهم ف 
 ألن الشرب ذريعة إىل االفتـراء       ، وهو قياس للشرب على القذف     )٢٠٥("املفتري
 ووافقه الـصحابة علـى    ، كثري اهلذيان فأقام السبب مقام املسبب      تقتضيهالذي  

 ألنـه    فلما أمجعوا اتبع عمر تعليل علي فجلد يف اخلمر مثانني          إمجاعاًفتواه فكان   
                                 =  

  .، باب حد اخلمر)١٧٠٦(برقم ) ٣/١٣٣١( سابق اخلمر، كتاب احلدود، ومسلم، مرجع
  وأقضية اخللفاء الراشـدين، مرجـع     ،)١/٦٨( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )٢٠٤(

  ).٢/٩٨٩(سابق 
 ، بـريوت  ،حبيب الرمحن األعظمـي   :  حتقيق ،)١٣٥٢(برقم  ) ٧/٣٧٨( مصنف عبد الرزاق     )٢٠٥(

  .هـ١٤٠٣، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية
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  . )٢٠٦( العامةاملصلحةقصد حتقيق 
 فكان اتفاقهم يف الفتوى بتحديد عقوبة شارب اخلمر مع كون ما شاهدوا           

 علـى   دلـيالً ، من كونه مل حيدد حدا لشارب اخلمر    r ه الرسول عايشوا علي و
عدم ترك  وخاصة اليت تتعلق باألمور العامة اليت حتتاج إىل ضبط           و اعتبار املصاحل 
 فكان إمجاعهم يف عهد عمر رضي اهللا تعـاىل          ،راعاة التشديد  وم ،الناس فوضى 

التـشاور   و على حد شارب اخلمر طريقا للمفتني من بعدهم مبراعاة االجتماع         
حوادث على املسلمني و من أمورفيما جيد.  

  :قسمة الغنائم
الشام اختلف الصحابة يف هذه األرض اليت فتحت         و العراق فتحت   مابعد  

 واختار عمر   أن ختمس وتوزع على املقاتلني     :على قولني ا؟   ماذا يفعلون    ،عنوة
t      ا الغنائم بل توقف وتترك بأيدي أهلـها ويوظـف          مسلكأن ال يسلك 

 العمال و  به الثغور ويرزق منه القضاء     تسداخلراج عليها فتكون مادة للمسلمني      
  . )٢٠٧( به أول املسلمني وآخرهموينتفعاحملتاجون  واليتامى وملااجلند واألرو

   . على تقسيم األراضياملرتبة املصلحة العامة ودفع املفسدة  راعىt عمرف
 من املهاجرين واألنصار على فتوى عمر بتغليب املصلحة         القوم أمجع   لذلك

  . )٢٠٨(العامة لدولة اخلالفة
 على املصلحة وتقدير رأي      مبناها  أن نصوص قسمة الغنائم    يتبني سبق   ومما

                                 
  ).٢/١١٨( سابق ، واالعتصام، مرجع)١٧٨( سابق املستصفى، مرجع:  انظر)٢٠٦(
  احلنبلي، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب     الستخراج يف أحكام اخلراج،     ا: يف هذه املسألة  :  انظر )٢٠٧(

  .هـ١٤٠٥ دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ، بريوت،)٢٤(
  .املرجع السابق:  انظر)٢٠٨(
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اً عام املنفعة لينتفع    ف أن تكون الغنائم وق    للمسلمنيا   فكانت املصلحة العلي   ،ماماإل
على املصلحة     الفتوى تغيري احلكم املبين    فكانتمنه السواد األعظم من املسلمني      
  .)٢٠٩(حبكم آخر لتغري وجه املصلحة

أقول إن املفيت سواء كان جمتهدا مطلقا أو جمتهدا دون رتبة اتهد املطلق أو       
 يل فتاوى الصحابة رضوان اهللا عليهم اهتماما كبريا       حيسن به أن يو    و مقلدا جيدر 

هم  ":بن القيما فهم كما قال    ،يف اخلالف  و ينتظم طريقهم يف الفتوى    و يدرسهاو
أعمها  وأصدقها بيانا و أحسنها بيانا  و أقلها تكلفا  و أعمقها علما  و ألني األمة قلوبا  

، دراسة وأمال فاحلرص احلرص على فتاواهم ت  )٢١٠("أقرا إىل اهللا وسيلة    و نصيحة
  .العرب والفوائد و للحكماستخالصاًو

  

                                 
  ).١/٧٠( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٢٠٩(
  ).١/١١( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٢١٠(
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  املبحث الرابع
  الفتوى يف عصر التابعني إىل منتصف القرن الرابع اهلجري

 ظهر عصر جديد من العلماء الذين مل يلقوا رسول          ،yبعد عصر الصحابة    
  .هم التابعون و لقوا الصحابة أو بعض الصحابة أال، لكنهمrاهللا 

 ومات على اإلسالم سـواء أطـال        ، صحابياً صحبم   مسل  هو :والتابعي
 قسمني كبار التـابعني وهـم       على والتابعون ، وقيل غري ذلك   لقاؤمها أم قصر    

 وهم الـذين    التابعنيوصغار   ،ن الصحابة الكرام  عثهم  يون أكثر أحاد  رالذين يو 
  . )٢١١(ن أكثر أحاديثهم عن إخوام التابعنيووري

 :مي هلم والثناء عليهم بقول تعاىل الكر بتسمية القرآنتابعني ومسوا
[  )  (  '   &  %  $  #  "  !

 -  ,  +  *Z )١٠٠:التوبة(.  
 rباعهم هدي الرسول حممـد      تفهذه التسمية من اهللا تعاىل استحقوها ال      

 سـار عليهـا الـصحابة يف    يت فقد ساروا على نفس الطريق ال   ،وسنن أصحابه 
 مث االجتـهاد يف  ،كتاب والـسنة فتاويهم وأحكامهم من حيث االعتماد على ال   

                                 
 ،عبد الوهاب عبد اللطيف   : حتقيق،  )٢/٢٣٤ ( شرح تقريب النواوي   يفتدريب الراوي   :  انظر )٢١١(

حممد بن إبراهيم   ،  يف خمتصر علوم احلديث النبوي    واملنهل الراوي   مكتبة الرياض احلديثة،    ، الرياض
 دار الفكر، الطبعة الثانية، ، دمشق ،حميي الدين عبد الرمحن رمضان    . د: حتقيق،  )١١٤ (،مجاعة بنا

 ،سيإبراهيم بن موسى بن أيوب الربهان األبنا      الصالح،  من علوم ابن    فياح  الشذا ال  و هـ،١٤٠٦
 مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة األوىل،          ، السعودية ،صالح فتحي هلل  :  حتقيق ،)٢/٥١٩(

  .م١٩٩٨- ه١٤١٨
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 فلـم   ، متوخني النظر يف علل األحكام ومراعـاة املـصلحة         ،معرفة احلكم واستنباطه  
 ألم تعلموا من الصحابة أن هذه األحكام قابلة للـتغري تبعـاً           ،جيمدوا على النصوص  

 . وذلك لتحقيق املصاحل أو املقاصد املنوطـة ـا  ،غري عللها حسب األزمنة واألمكنة   تل
  .)٢١٢( الصحابة وفهمهم ألسرار التشريعيقد اقتبسوا ذلك من حفظهم لفتاوو

 :قال ابن القيم ،عهم عن الفتياركالصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم يف توأيضاً وكانوا 
كان التابعون يكرهون التسرع يف الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها            "

اده يف معرفة حكمها من الكتاب       فإذا رأى أا قد تعينت عليه بذل اجته        ،غريه
   .)٢١٣("والسنة أو قول اخللفاء الراشدين مث أفىت به

 وأجهل الناس بالفتوى    ،أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها     ":وقال ابن عيينة  
  .")٢١٤(أنطقهم فيها

 من اهللا أن يضيع العلم ما       )٢١٥(لوال الفَرق  ":وقال اإلمام أبو حنيفة النعمان    
  .)٢١٦(" املهنأ وعلي الوزرأفتيت أحداً، يكون له

من تكلم يف شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن اهللا ال يـسأله           ":كما قال 
  .)٢١٧("عنه كيف أفتيت يف دين اهللا فقد سهلت عليه نفسه ودينه

                                 
  ).١/٧٨( سابق نشأا، وتطورها، مرجع:  الفتوى)٢١٢(
  ).١/٣٣( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٢١٣(
  ).٢/٣٥٠( سابق قيه واملتفقه، مرجع الف)٢١٤(
املعجـم  : انظر، )٥٦:التوبة( Z;  > = ] :  الفرق شدة اخلوف ومنه قوله تعاىل)٢١٥(

بـاب  ، )٢/٦٨٥(، حممد النجـار  وحامد عبد القادر    وأمحد الزيات   و، إبراهيم مصطفى الوسيط،  
  . دار الدعوة،جممع اللغة العربية:  حتقيقالفاء،

  ).٢/٣٥٦( سابق جع الفقيه واملتفقه، مر)٢١٦(
  . املرجع السابق)٢١٧(
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 فقد جـاءت    ،ولكون التابعني اشتركوا مع بعض الصحابة يف عصر واحد        
  :التابعني فمنهابعض اآلثار عن الصحابة يف إرشاد الناس إىل األخذ عن 

   .)٢١٨(مكة أجتتمعون علي وعندكم عطاء  يا أهل:رضي اهللا عنهما عباس قول ابن
  .)٢١٩( سعيد بن املسيب أحد املفتني:بن عمر رضي اهللا عنهمااوقال 

  :تابعيهم وأشهر املفتني من التابعني
تفرق الصحابة رضوان اهللا عليهم يف األمصار يف خالفة عثمان بن عفـان             

t العـراق ومـصر   و اليمن و  عواصم اإلسالم املستجدة يف احلجاز      واستوطنوا 
الشام يعلمون املسلمني ويبينون هلم احلكم الشرعي من املنصوص ويفتوم يف           و

النوازل وفق منهج كل صحايب يف الفتوى واالستنباط حيث تأثر ذه املنـاهج             
  .)٢٢٠(املفتون من التابعني ومن بعدهم

 يف املدينة سعيد بن املـسيب  و بن أيب رباحفمن أشهر املفتني يف مكة عطاء 
 طـاووس  ويف اليمن يف البصرة مسلم بن يسار ويف الكوفة عامر بن شراحيل الشعيب    و
  .يف الشام مكحول الشامي الدمشقي ويف مصر يزيد بن أيب حبيب وكيسان ابن

ن يف طريقة استنباط األحكام أال  اويف عصر التابعني ظهرت مدرستان خمتلفت     
منشأ تلكما املدرستني بـسبب أخـذ       ، و مدرسة الرأي  و ة احلديث وهي مدرس 

 ،املدينـة ب فظهرت مدرسة احلديث     ،التابعني للفقه من الصحابة يف تلك املواطن      
 واتبع أهل مكة فتاوى     ،وكان أهل املدينة يتبعون فتاوى ابن عمر وزيد بن ثابت         

                                 
  .يف ترمجة عطاء بن أيب رباح) ٥/٨١( سابق سري أعالم النبالء، مرجع:  انظر)٢١٨(
  .يف ترمجة سعيد بن املسيب) ٤/٢٢٢( سابق سري أعالم النبالء، مرجع:  انظر)٢١٩(
 م، مرجـع  ، وتاريخ الفتوى يف اإلسال    )١/٧٩( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )٢٢٠(

  ).٩٠(سابق 
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اعتمد أهـل   ماك ، أما أهل الكوفة فاتبعوا فتاوى ابن مسعود،عبد اهللا بن عباس 
 واتبع أهل الشام فتـاوى      ،أنس بن مالك   و البصرة فتاوى أيب موسى األشعري    

  .)٢٢١(معاذ بن جبل
م كذلك قد ورثـوا     إ ف ،وكما متسك التابعون وتابعوهم بفتاوى الصحابة     

 فكان من التابعني وتابعيهم من يتحاشى القول بـالرأي          ،طريقتهم يف االجتهاد  
ة معلميهم من الصحابة كعبد اهللا بن عمر، وكان          وذلك تبعاً لطريق   ،واالجتهاد

ومـع اسـتمرار     ،منهم من اشتهر بالقول بالرأي تبعاً لطريقة عمر بن اخلطاب         
 مبدرسة  ى حىت ظهر إثر ذلك ما يسم      ،الزمن أخذ اخلالف يتعمق بني االجتاهني     

 أما مدرسة احلديث فقد ظهرت بـادئ ذي بـدء يف            ،احلديث ومدرسة الرأي  
 وكان يرأس هـذه املدرسـة       . موطناً هلا  rت مدينة رسول اهللا      واختذ ،احلجاز

 وقد متيزت هذه املدرسة باجتاه أتباعها إىل حفظ         ،اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا     
 فإن ، ووقوفهم يف الفتوى عند القرآن والسنة    ، وفتاوى الصحابة  rأحادث النيب   

 ورد عن الـصحابة      نظروا فيما  ،مل جيدوا فيهما جواباً للمسألة املعروضة عليهم      
 فإذا مل جيدوا نصاً وال إمجاعاً وال اجتهاداً توقفوا عـن            ،من فتاوى واجتهادات  

القياس يف بعض األحيان، ولكـن يف أضـيق          و ون إىل الرأي  أ وقد يلج  ،الفتوى
                                 

نشأا، وتطورهـا،  : وما بعدها، والفتوى) ٩٠( سابق تاريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجع  :  انظر )٢٢١(
عمر بـن سـليمان األشـقر،       . د.، واملدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي، أ      )٨٧( سابق   مرجع

سـالمي  م، وتـاريخ الفقـه اإل     ٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، طبعة دار النفائس، الطبعة األوىل،       )١٧٤(
حممد على السايس، املكتبة األزهريـة      : ، أشرف على مراجعته وتصحيحه وذيبه     )٩٢(للسايس  

، دار ابن كـثري، ودار الكلـم الطيـب، ودار           )٣٣(للتراث، وتاريخ الفقه اإلسالمي، للفرفور      
، دار  )٨١(م، وتاريخ الفقه اإلسـالمي، لألشـقر        ١٩٩٥-هـ١٤١٦القادري، الطبعة األوىل،    

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢ ومكتبة الفالح، الطبعة الثالثة، النفائس،



 الفتوى في عصر التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري: المبحث الرابع: الباب األول
١٢٧ 

 أتباع هذه املدرسة حيجمـون عـن        ن وإذا ما كا   ،احلدود مع كراهيتهم لذلك   
 ، فإن مرد هذا كله إىل أسباب عـدة        ،لقصوىاستعمال الرأي إال ما ندر وللضرورة ا      

 فال يعرض هلم مـن احلـوادث املـستجدة إال           ،من بينها أن أغلب أهل احلجاز بدو      
 r الرسـول اهللا      ألن احلجاز موطن   ، إضافة لوفرة األحاديث اليت بني أيديهم      ،القليل

 باملدينة وحدها ما يربو على اثين عـشر         r وقد ترك الرسول     ،وكبار الصحابة 
   .)٢٢٢( وتفرق ألفان يف سائر األقطار، مات ا عشرة آالف، من الصحابةألفاً

اإلمام أبو حنيفة هو أعظم مـن    ، و أما مدرسة الرأي فاختذت أرض الكوفة موطنا      
 ولئن كانت قلة وقـوع      ، وقد أخذت فقهها من الصحايب عبد اهللا بن مسعود         ،توجها

 من ضـمن األسـباب   ،ديهم وكثرة األحاديث اليت بني أي،حوادث جديدة يف احلجاز 
 ، فإن عكس هذه األسـباب متامـاً       ،اليت حدت ذه املدرسة إىل قلة االجتهاد بالرأي       

 حيث إن كثرة املسائل اجلديدة      ،كان هو الداعي إىل كثرة االجتهاد يف مدرسة الرأي        
 كانا عـاملني مباشـرين      ، وقلة األحاديث الصحيحة   ،اليت حتتاج إىل معرفة أحكامها    

 وكانت هذه املدرسة ال تكـره املـسائل وال ـاب            ،الرأي وترعرعها لنمو مدرسة   
 مث حيـاولون إجيـاد      ، إذ كانوا يفترضون وقوع حوادث     ،أكثر من ذلك   و  بل ،الفتوى

 حـىت   ، واجلواب يكون كـذا    ، أرأيت لو كان كذلك    : فيقولون ،احلكم الشرعي هلا  
  .)٢٢٣())تينياألرأي ((-الذين يكرهون السؤال عما مل يقع- مساهم أهل احلديث

                                 
نشأا، وتطورهـا،  : وما بعدها، والفتوى) ٩١( سابق تاريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجع  :  انظر )٢٢٢(

، وتاريخ الفقه   )١٧٤(، مرجع سابق    ، واملدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي     )١٠٣( سابق   مرجع
، )٣٥(، مرجع سـابق      الفقه اإلسالمي، للفرفور   ، وتاريخ )٨٤(، مرجع سابق    اإلسالمي للسايس 

  ).٨٤( سابق وتاريخ الفقه اإلسالمي، لألشقر، مرجع
نشأا، وتطورهـا،  : وما بعدها، والفتوى) ٩٣( سابق تاريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجع  :  انظر )٢٢٣(

فقه ، وتاريخ ال  )١٧٤(، مرجع سابق    ، واملدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي     )١٠٣( سابق   مرجع
=  
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 الـرأي  وعن مدرسة    ، عن مدرسة احلديث مذهب اإلمام مالك      عوقد تفر 
 أما مذهب الشافعي فقد مجع بني املدرسـتني         ،مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان    

  . فكان مذهباً وسطاً بينهما
  :مث جاء عصر األئمة األربعة

ـ   ،ولئن كان اإلمام مالك ميثل مدرسة احلديث يف املدينة         ا ويـدافع    ويقود تياره
مل الرأي عنده يـش   ، و  فإنه مل يكن يرفض الرأي بل كان يأخذ به ويعتمد عليه           ،عنها

 إال أا ال تسمى عنـده ـذه   ،ستحسان واملصلحةكل ما ثبت عن طريق العقل كاال  
 باإلضافة إىل القياس الـذي يأخـذ     ، بل هي تندرج حتت اسم املصاحل املرسلة       ،األمساء

 فقد متيز من بـني الفقهـاء األربعـة بـالقول            ،رسة الرأي  أما أبو حنيفة ممثل مد     .به
 ، ال يعين أن غريه من الفقهاء مل يقـل باالستحـسان   به  حنيفة  أيب ز ومتي ،باالستحسان

 ولكن ال على أنه استحسان فاإلمام مالك عمـل بـه        ،بل إن الفقهاء الثالثة عملوا به     
 فلـم   ،ء على االستحـسان    أما الشافعي الذي شن محلة شعوا      ،على أنه مصاحل مرسلة   
  إال االستحسان املبين على حمض العقل وجمرد القـول بـالرأي  ،يكن مقصوده من هذا 

الـشافعي  ، و  وهذا ما مل يقل به أبو حنيفة       ،التشهي من غري اعتماد على دليل شرعي      و
 بـل هـو   ، هذا استحساناًي ولكن دون أن يسم،نفسه استحسن يف كثري من املواطن     

 رغم أنـه كـان تلميـذ    ، مث إن اإلمام أمحد بن حنبل،م القياسيندرج عنده حتت اس 
 إذ كان يكـره     ،الشافعي إال أنه يعد أقرب إىل مدرسة احلديث منه إىل مدرسة الرأي           

 وقـد  ، وال يلجأ إىل القياس إال عند الضرورة القصوى،الفتوى يف مسألة ليس فيها أثر   
                                 =  

، )٣٨(، مرجع سـابق     ، وتاريخ الفقه اإلسالمي، للفرفور    )٨٥( سابق   اإلسالمي للسايس، مرجع  
  ).٨٦(، مرجع سابق وتاريخ الفقه اإلسالمي، لألشقر



 الفتوى في عصر التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري: المبحث الرابع: الباب األول
١٢٩ 

أدخلوا املـصاحل   ، و  دائرة القياس   مث وسعوا  ،توسع تالمذة اإلمام أمحد باألخذ بالقياس     
 وذا يكون اخلالف القائم بـني مدرسـة الـرأي ومدرسـة             ،املرسلة ضمن القياس  

 حيث استقر فيه اعتبار الرأي طريقة فقهيـة         ،احلديث قد أخذ باالحنسار رويداً رويداً     
الـشبهات  أصوهلا الشرعية، اليت أوضحها أصحاا ودفعوا ـا          و  حبدودها ،صحيحة
 مبا يبعدها عن معىن القول بالتشهي واهلوى اـرد عـن الـدليل              ،لطريقة ا هعن هذ 
الفتوى قد تعـددت كـثرياً يف عهـد          و  وميكننا القول إن مصادر االجتهاد     ،الشرعي

، العـرف ، و املـصاحل املرسـلة   ، و االستحسان، و الفقهاء األربعة حيث مشلت القياس    
 ،ايب وعمل أهل املدينـة     وقول الصح  ، وسد الذرائع  ، وشرع من قبلنا   ،االستصحابو

 بـل إن هـذه   ،إال أن هذا ال يعين عدم استعمال هذه املصادر منذ عهـد الـصحابة    
 بل كانت تنـدرج     ، األمساء ه كانت موجودة آنذاك؛ ولكن دون تسميتها ذ       ،املصادر

 لذلك خشي الفقهـاء     ،ضمن مصدر الرأي بأوسع معانيه دون وجود ضابط يضبطها        
 فمـا كـان   ،ي إىل ترك كثري من احلق مع مرور السننيأن يستعمل الرأي بشكل يؤد   

 فشرطوا شروطاً على اتهد مبينني ما يصح وما ال يـصح            ،منهم إال أن ضيقوا دائرته    
  .)٢٢٤(مما كان يعرف بشكل عام بأنه رأي مذموم أو ممدوح

                                 
 سـابق   ، والبداية والنهاية، مرجـع    )٨٢( سابق   املراجع السابقة ومنهج اإلفتاء، مرجع    :  انظر )٢٢٤(

، وخترجيات األصـحاب،    )١/١٢٧(م أمحد بن حنبل     ، واملدخل املفصل إىل فقه اإلما     )١٠/١٧٤(
ـ ١٤١٧بكر بن عبد اهللا أبو زيد، طبعة دار العاصمة، الطبعة األوىل،    م، وحجـة اهللا  ١٩٩٧-هـ

سـيد  :  حتقيق ،)٣١١(،  ابن عبد الرحيم الدهلوي    "شاه ويل اهللا  "ـاإلمام أمحد املعروف ب   البالغة،  
  .رة، بغداد دار الكتب احلديثة، مكتبة املثىن، القاه،سابق
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  املبحث اخلامس

  الفتوى من منتصف القرن الرابع اهلجري 
  )٢٢٥(إىل منتصف القرن السابع اهلجري

املغتسل  و يضر متعاطيه ، و  فيتغري لونه وطعمه   ،املاء عندما يطول مكثه يأسن    
  .العقول وحجر فيها على األفكار وكذلك احلياة اإلنسانية إذا كبلتها القيودومنه، 

 بدأ  ،فبعد انقضاء عصر األئمة اتهدين منذ منتصف القرن الرابع اهلجري         
   .دعوى إغالق باب االجتهادو املقلدين وعصر آخر أال وهو عصر التقليد

 وهلذا احلال من الركون عوامـل سـاعدت   ،والتقليد مل يقع فجأة ال ريب 
 حيث تفككت الدولة اإلسالمية إىل أقـسام        ، منها عوامل سياسية   ،على حتقيقه 

 ممـا أصـاب األمـة       ، قام على كل قسم منها وال تسمى بأمري املؤمنني         ،عدة
 تعـصب أتبـاع املـذاهب    ، أخرى منها   باإلضافة إىل عوامل   ،الذلة و بالضعف
أثر واضح يف إاء عصر     لذلك  كان  و ، حىت ولو ظهر أنه خمالف للسنة      ،ملذاهبهم

تشهري من نـصيب    ال و  إذ كانت احملاربة والطعن    ،االجتهاد وابتداء عصر التقليد   
 فكان هذا مدعاة لالبتعاد عـن       ،، كما حصل البن تيمية    من يتصدر لالجتهاد  

، زد على    إيثارا لطريق السالمة   ،االجتهاد كانت لديه أهلية      حىت ممن  ،االجتهاد
 ،ذلك خوف علماء ذلك العصر من أن جيترئ على االجتهاد من ليس أهالً لـه         

                                 
، وتـاريخ الفقـه     )١٠٥( سـابق    يف هذا املبحث تاريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجـع        :  انظر )٢٢٥(

 سـابق   ، وتاريخ الفقه اإلسالمي، لألشـقر، مرجـع       )١٢٩(، مرجع سابق    اإلسالمي، للفرفور 
  ).١٢٧( سابق ، وتاريخ الفقه اإلسالمي، للسايس، مرجع)١١٥(
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 فتصدر فعالً لالجتهاد من ليس      ،خصوصاً وأن الفوضى قد دبت يف هذا العصر       
 كما ضـعف الـدين يف       ،كلت أموال الناس وحقوقهم باسم الدين      فأُ ،بأهل له 

 فأصبح القاضي منفذاً    ،نفوس فأصبح للحكام والوالة تدخل مباشر يف القضاء       ال
 وهلذا كله هرع علماء الدين إىل إصدار فتوى بإقفـال بـاب             ،إلرادة احلاكم 

إصـدار  ، و االجتهاد خشية أن يؤدي االجتهاد إىل التالعب بأحكام الـشريعة         
  .األمراء وفتاوى باطلة حتت ضغط املصاحل اخلاصة للحكام

، د أن كان لكل عصر من العصور السابقة جمتهدون جيتهدون ويفتـون           فبع
 العـصر   أصبحت السمة العامة هلـذا ، وهم عامة الناس   ،مقلدون يستفتون ويسألون  و

  . واشترك فيها العلماء وغريهم من عامة الناس،روح التقليد سرياناً عاماًسريان 
مـاء علـى     فحجر العل  ،رسخت و  يف هذا العصر ثبتت املذاهب األربعة     

 باعاًتا وكذلك فعل الناس     ،باع مذهب إمام معني يف القضاء والفتوى      تاأنفسهم    
هلم  فكان املفيت ال يستجيز لنفسه أن يفيت يف مسألة مبا خيالف ما استنبطه إمامه                

،  ومتركز كل مذهب من هذه املذاهب األربعة يف قطر أو أقطار   ،غلواً يف الثقة به   
صار لفظ   و عظام تناولوا املذهب بالتدوين والتنقيح    خترج يف كل مذهب فقهاء      و

لة ألفاظ الشارع فبعد أن كان مريد       ز  نم -يف الغالب    -ل عند مقلده    ز  ناإلمام ي 
دراسة السنة صار يف هذا الدور يتلقى كتب         و  بدراسة الكتاب  الفقه يشتغل أوالً  

ذا أمت ذلـك   فإ،يدرس طريقته اليت استنبط ا ما دونه من األحكام       ، و إمام معني 
 فأضحت مؤلفام ال تعدو أن تكون اختصارا ملؤلـف  ،صار من العلماء الفقهاء 

  . له أو مجعا ملا تفرق يف كتب شىتاً أو شرح،سبق
 وقد ترك كثري    ،أضحى هو طريق العلم    و وكلما مضى الزمان ازداد التقليد    

علـى  قصروا النظر  ومن مقلدي املذاهب النظر يف كتب اإلمام الذي يقتدون به  
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بن العريب عن هذه احلـال بـبالد        احتدث  ، و كتب املتأخرين من فقهاء املذهب    
،  فماتت العلوم إال عنـد آحـاد النـاس    ،وبقيت احلال هكذا  : "األندلس فقال 

 وجعـل   ، وذلك بقـدر اهللا    ،استمرت القرون على موت العلم وظهور اجلهل      و
 ل مالـك اخللف منهم يتبع السلف حىت آلت احلـال إىل أن ال ينظـر يف قـو       

 وأهـل   ،)٢٢٦( قد قال يف هذه املسألة أهـل قرطبـة         : ويقال ،أصحابه كرباءو
 ،سلكوا به مثل طريقة هلـم     و  وصار الصيب إذا عقل    ،طليطلة أهلو )٢٢٧(طلمنكة
 :مث يقال له.. . مث إىل املوطأ مث إىل املدونة    ، مث نقلوه إىل األدب    ،تاب اهللا كعلموه  

ال يـزال ميـشي إىل       و ،جع القهقرى فري.. .فالن اريطي  و قال فالن الطليطلي  
 ،... وجاءت بلباب منـه    ، ولوال أن اهللا من بطائفة تفرقت يف ديار العلم         ،الوراء

عطروا أنفاس األمة لكان الدين قد       و فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب امليتة       
  .)٢٢٨("ذهب

                                 
وهي مدينـة عظيمـة       الطاء املهملة أيضاً والباء املوحدة     قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه وضم      )٢٢٦(

باألندلس وسط بالدها وكانت سريرا مللكها وقصبتها وا كانت ملوك بين أمية ومعدن الفضالء              
 ياقوت بن عبـد  ،معجم البلدان:  انظر.ومنبع النبالء من ذلك الصقع وبينها وبني البحر مخسة أيام 

  . دار الفكر، بريوت،)٤/٣٢٤(، اهللا احلموي أبو عبد اهللا
 طلمنكة بفتح أوله وثانيه وبعد امليم نون ساكنة وكاف مدينة باألندلس من أعمـال األفـرنج      )٢٢٧(

اختطها حممد بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن بن معاويـة بـن هـشام بـن                  
  ).٤/٣٩( سابق معجم البلدان، مرجع: انظر. امللك عبد

 العريب يف االستقصا ألخبار دول املغرب العريب األقصى، أبو العباس أمحد بن             نسبته البن :  انظر )٢٢٨(
جعفر الناصري، وحممد الناصري، دار الكتاب، الدار       : حتقيق) ١/١٩٧(خالد بن حممد الناصري،     

م، والديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن علي           ١٩٩٧-هـ١٤١٨البيضاء،  
  .، بريوت، دار الكتب العلمية)١٢١(،  اليعمري املالكيحممد بن فرحون بنا
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ومن هؤالء الفقهاء من كانت له آراء فقهية قائمة على أصـول املـذهب              
 خمالفـة   ، إال أنه قد خيالف فيها إمام مذهبه يف بعض األحكام          ،ينتمي إليه الذي  

 كما أفتوا يف مسائل     ،خر ولكن بنظر آ   ،مستندة إىل التخريج على أصوله نفسها     
 وهو ما   ،كثرية مل يكن ألئمتهم فيها نص مستندين يف ذلك إىل أصول املذهب           

   .يسمى بالتخريج
ابقه على أيـدي كبـار املـؤلفني        وبلغ النتاج الفقهي يف هذا العصر وس      

 كانت هنالك جهود كبرية مـن      ، إذ رغم توقف االجتهاد    ،املذهبيني مبلغاً رائعاً  
 مث تعليـل مـسائلها      ،قبل علماء املذاهب يف تنظيم تلك املذاهب ومجع شتاا        

 كما  ، حىت يتسىن القياس عليها فيما مل يرد فيه نص         ،واستخراج العلل ألحكامها  
 وذلـك حـسب   ،األقوال اليت خيتلف فيها ضمن املذهب  و راءقاموا بترجيح اآل  

   .شهرة الراوي للمذهب ومدى حيازته الثقة
التقليد اليت أصابت الفقه يف هذا العصر فإن         و على الرغم من حالة اجلمود    و

، بعض الفقهاء دونوا جمموعة من الكتب الفقهية ساروا فيها على منهج األوائل           
 املدونات الفقهية اليت تعىن بذكر أقوال الـسلف       هذه املدونات تعد من أعظم      و
 ، وهي تعىن بأقواهلم كما تعـىن بأدلتـهم        ،أقوال أصحاب املذاهب   و علماء األمصار و

 احلـق يف    تطلب، و  وتبني الراجح من املرجوح    ،الضعيف من األدلة   و وتبني الصحيح 
ـ    ، املغين :أشهر هذه املدونات الفقهية اليت وصلت لنا      و ،الترجيح  ة البـن قدام

  .وكتب ابن تيمية عليهم رمحة اهللا أمجعني ،اموع للنوويو
   :من اتهدين يف هذا العصر

  من الـشافعية،    أبو إسحاق االسفراييين   ،اشتهر يف هذا العصر من اتهدين املقيدين      
  .احلنابلة من املالكية وابن قدامة أبو الوليد الباجي من و،يةالسرخسي من احلنفو
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  : الفتوىأثر هذا العصر على
نـصوص األئمـة    اعتمدوا على     نيفتاملفقهاء و بعض ال ظهر يف هذا العصر     

ألمـر  ا و ضعف أثر الفتـوى    حكام خترجيا عليها، مما أدى إىل     منها األ فاستنبطوا  
يستندون يف فتاواهم على أقـوال  النهي عن املنكر، فكانوا حيتجون و  و باملعروف

عند التأمـل حلـال   ، و تمذهبألزموا الناس بال   و كبار األصحاب  و أئمة املذهب 
ال  ذلـك    يتبني أن  ،نوكذلك األئمة اتهد   و ،اختالفهم يف الفتوى   و الصحابة

،  بل كان يدعو بعـضهم لـبعض       ،التفرق و االختالف إىل التباغض  يؤدي إىل   
هذا العـصر فقـد تعـادوا        أما بعض املقلدين يف      ،بعض بعضهم وراء    ييصلو
أفىت بعضهم بعـدم    ، و م يف املذهب   وتركوا الصالة خلف من خيالفه     ،تباغضواو

جواز الزواج من املرأة اليت ختالفهم املذهب مث صدرت فتوى من فقيـه آخـر               
  .زلة أهل الكتاب يال هلا منز ن ت:فأجاز تزوج احلنفي بالشافعية وعلل ذلك بقوله

ومن آثار ذلك العصر على األمة ما وقع من تقـسيم القـضاء واإلفتـاء               
 مذهب من املذاهب لاهب األربعة وختصيص قاض لك   والتدريس على علماء املذ   

جممـوع  الغالب يف   فاستمر ذلك من سنة مخس وستني وستمائة حىت مل يبق يف            
أمصار اإلسالم مذهب يعرف من مذاهب أهل اإلسالم سوى هـذه املـذاهب       
األربعة وعقيدة األشعري وعملت ألهلها املدارس يف سـائر ممالـك اإلسـالم         

 قاض وال قبلت شهادة أحـد       لَّو ومل ي  .نكر عليه ا وأُ وعودي من متذهب بغريه   
واإلمامة والتدريس أحد ما مل يكن مقلدا ألحد هذه املذاهب          وال قدم للخطابة    

طول هذه املدة بوجوب اتباع هـذه املـذاهب         على  وأفىت فقهاء هذه األمصار     
وحترمي ما عداها ومل ينته األمر بوجوب تقليد املذاهب األربعة بل صـار كـل               
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 .)٢٢٩(مذهب منها كدين مستقل
¨  ©   ]  :أقول هذا هو الغلو احملرم يف الصاحلني قال تعاىل
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 قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف ذم اخلالف يف هذه املسائل ،)٣١:التوبة(
 w   v  ~  }  |  {  z  y  x ]  :تعاىلقال  ":االجتهادية
� Z) قال تعاىلو) ١٠٥:عمرانآل:  [  °   ̄        ®  ¬«  ª  ©  ¨

  ²    ±Z)ا ) ٥٣:املؤمنون ذُواا أَخبفُوا كُتنقٍَة صكُلُّ ِفر أَي بالْكُت ربالزو
س اِقعكما هو الْو ِرينِب اآلخونَ كُتا دها إلَيوعدا و ِملُواعاٌءو٢٣٠("و(.  

  
  

                                 
، مرجـع  وما بعدها، وتاريخ الفقه اإلسالمي، للفرفور     ) ١٩( سابق   إرشاد النقاد، مرجع  :  انظر )٢٢٩(

، وتاريخ الفقه اإلسـالمي،     )١٧٢( سابق   ، وتاريخ الفقه اإلسالمي لألشقر، مرجع     )١٣٥(سابق  
  ).١٣٢( سابق للسايس، مرجع

  ).١/٢٥٩( سابق عالم املوقعني، مرجعإ:  انظر)٢٣٠(
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  املبحث السادس
  )٢٣١(رالفتوى يف منتصف القرن السابع إىل هذا العص

 فإذا ما كان التقليـد      ،اندثر االجتهاد مبعناه العام يف هذا العصر إال ما ندر         
 بل كان ألئمته دور     ، فإن مل يكن تقليداً حمضاً     ،بدأ يف العصر السابق هلذا العصر     

 فلم  ، هذا العصر متكن التقليد من أفئدة العلماء        لكن يف  ،يف إثراء الفقه اإلسالمي   
لعل ذلك بسبب أن وصف اتهد املطلق إمنا هو          و يرم رتبة االجتهاد إال القليل    

طلبة العلم على من بلغ هذه الرتبة من العلماء مبعـىن أن             و وصف يطلقه العلماء  
ك من حاز الشروط اليت ذكرها علماء أصول الفقه للمجتهد عدة من علماء ذل            

 لكن هـؤالء    ، والكمال بن اهلمام   ،العصر خاصة قبل القرن العاشر كالسيوطي     
 مل ،امللكة الفقهية لديهم مع حيازم شروط االجتـهاد       و العلماء مع وجود اآللة   

 ،غلبة القول بغلق باب االجتهاد     و ذلك لوضع الفقه يف زمام    ،يطلبوه يف الغالب  
  .نكباب على كتب املذاهباال، ووالتشنيع على من وصف نفسه ذا االسم

يف يتبعـوهم   لم  ف ،فهؤالء قد قيدوا أنفسهم ضمن حدود مذاهب أئمتهم       
 وحنا أغلبـهم    ،التحرير و هوا إىل التأليف  ج، بل تو  يف الغالب التخريج   و االجتهاد

 وتتطلب  ،منحى االختصار ومجع الفروع الكثرية يف عبارات ضيقة تشبه األلغاز         
 فإن حالة التقليد قد ، مث يف القرن العاشر،غزاها وتعرف م ،الوقت الطويل لفهمها  

                                 
ومابعدها، وتاريخ الفقه   ) ١٠٩( سابق   يف هذا املبحث تاريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجع       :  انظر )٢٣١(

) ١١٥( سابق   ، وتاريخ الفقه اإلسالمي، لألشقر، مرجع     )١٣٠(، مرجع سابق    اإلسالمي، للفرفور 
  ).١٣٤( سابق وما بعدها، وتاريخ الفقه اإلسالمي للسايس، مرجع
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بلغت الذروة والقمة، حيث صرف العلماء جهودهم إىل دراسة هذه الكتـب            
مما أدى بالـضرورة    ،التنقيح و حماولة فك رموزها لطلبة العلم بالشرح      و العويصة

 ،وم فساد فكر التقليد املذم    ،إىل قطع الصلة بالعلماء املتقدمني يف املذاهب الفقهية       
ـ ه إىل حفظ املتون الفق    ،احلرص على حتقيقها   و فأمهلوا الفهم ملقاصد الشريعة     ةي

السنة خاصـة يف     و ال إسناد تلك األحكام للكتاب     و  بل ،ال تدبر  و دون مناقشة 
 أمهية حفـظ  أُقُلِّلُ ِمن ال   و  أقول هذا  ،التعليل و املتون املختصرة العرية عن الدليل    

املتـون   و  بل إن حفظ املختصرات    rسنة نبيه   و قبلها كتاب اهللا   و يةماملتون العل 
ربط ذلك احملتوى باألدلة من الكتاب والسنة يكـسب   و العلمية مع فهم حمتواها   

األركان املتعلقة باملـسائل     و الواجبات و استحضارا للشروط  و طالب العلم قوة  
ربطها بأدلتها من    و الفقهية الفرعية اليت قد يغفل عنها من اعتىن بفهم تلك املتون          

   .السنة وخر على حفظ الكتابؤ لكن حفظ املتون م،السنة والكتاب
 من انقطـاع    ه ما ذكرنا  :وقد كان هلذا التقليد احملض أسباب وعوامل منها       

 هذه الصلة اليت هي من أهم طرق تلقـي          ،الصلة بني علماء األمصار اإلسالمية    
ـ            أيضاً   و العلم آليف من أسباب شيوع التقليد احملض يف هذا العـصر كثـرة الت

 مما عاق طالب الفقه عن      ،والتصانيف يف العلوم مما أدى إىل االشتباه واالختالط       
 الدعايـة  ،االجتهاد واالستنباط ملطالبته حبفظها كلها أو أكثرها زد على ذلـك      

 حبيث يوصم من مل يتبعها باالبتـداع       ،القوية اليت يقوم ا أنصار املذاهب املتبعة      
   .واخلروج عن الدين القومي

 منـها نـشاط حركـة       ، أنه ال ميكننا أن ننكر ما هلذا العصر من مزايا          إال
 وما أنتجه من كثرة كتب الفتاوى اليت كانت قد          ،التدوين يف التطبيقات الفقهية   
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من خري كتب اإلفتاء فتاوى شيخ      ، و  ولكنها كثرت فيه   ،ظهرت قبل هذا الدور   
عة اليت استلها جامعهـا  آخرها تلك امو، وقد طبعت عدة مرات وبن تيميةااإلسالم  

  .ثالثني جملدا و وطبعت يف اململكة العربية السعودية يف سبعة،من خمتلف الكتب
 هذا ال يعين عدم      فإنّ ،وإذا ما كان التقليد احملض قد ساد منذ القرن العاشر         

 ،وجود حماولة من قبل العلماء فيما بعد من أجل ختفيف غلواء التعصب املذهيب            
 مجعت احلكومة العثمانية طائفة من كبار ،ثالث عشر للهجرة ففي أواخر القرن ال   

 يكون مأخـذه الفقـه      ،العلماء وطلبت منهم وضع قانون يف املعامالت املدنية       
 فيه حاجـة  ى حبيث يراع ،غري املذاهب األربعة املعروفة   من   و ول ،اإلسالمي العام 

ة لهب الدو  ألنه مذ  ،كون األولوية للفقه احلنفي   ت على أن    ، وروح العصر  ،الناس
ـ          ،الرمسي جملـة  (( وفعالً اجتمع هؤالء العلماء ووضعوا القانون الذي مسي بـ

ـ ١٢٩٢ وقد صدر األمر بالعمل ذا القانون سـنة          ،))األحكام العدلية  ، هـ
أصبح نافذ املفعول يف األقطار اإلسالمية اليت تقع حتت نفوذ الدولة العثمانيـة             و

 .منذ ذلك احلني
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  املبحث السابع

   املعاصراإلفتاء
ل تراوحت بـني    ا اإلفتاء يف عصور مضت بأحو      وقوفنا على ما مر به     بعد

 ،الـضعف  و القـوة ، و االجتهاد و بني التقليد املذهيب  ، و الورع عنه  و اجلرأة عليه 
 ظهرت يف هذا العـصر      ،فنلقي نظرة سريعة على حال اإلفتاء يف الواقع املعاصر        

 مثل ،نعوا مبا اجتهت له من فتاوى   اقت و أحوال لإلفتاء بارزة وواضحة تقبلها الناس     
 كما ظهر يف هذا العصر اإلفتاء املباشر الـذي          ،اهليئات العلمية  و اامع الفقهية 

خالفه من جهة عدد السامعني للفتـوى  و، من جهة السؤال املباشر للمفيت    هشا 
لع عليها سوى القليل من     ففي املاضي األسئلة املباشرة يف الغالب ال يطّ        ،السؤالو
 بل يف بعض األحيان ال تـسمع تلـك الفتـاوى            ،تدون و ناس ما مل تكتب   ال

ميكن أن نقسم اإلفتاء يف هذا العصر إىل     ، و الشخصية املباشرة إال من قبل السائل     
  .أقسام باعتبار مصدر تلك الفتوى

  .الفتاوى الفردية -
  .الفتاوى اجلماعية -

  : الفتاوى الفردية:أوالً
مل ، و هذا العصر بل هي األقدم يف جمال اإلفتاء   الفتوى الفردية مل تكن وليدة    

 لكن يف هذا العصر بدأت      ،تظهر الفتوى اجلماعية إال يف عهد اخللفاء الراشدين       
 األوىل  ،يظهر ذلك واضحا مـن جهـتني       و تظهر الفتوى الفردية بشكل جديد    
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 ظهور املفتني املتخصصني يف جماالت متعددة مثـل مـن ختـصص يف              :منهما
منهم من ختـصص يف إفتـاء اجلاليـات          و امالت املالية املعاصرة  املع و االقتصاد

منهم من ختصص فيما عدا ذلك من أمور فـال جييـب           ، و اإلسالمية يف اخلارج  
ال عما يقع على اجلاليات اإلسالمية يف       و السائلني حول املعامالت املالية املعاصرة    

يه ال يعلـم    هذا التخصص الذي أعنيه ال يعين أن املتخصص ف        ، و الدول الكافرة 
التمحيص أكثر مـن غـريه      و التأمل و سواه بل املقصود أنه بذل فيه جهدا يف الدراسة        

اجلهة األخرى اليت تظهر جانب التجـدد يف الفتـوى يف   ، ومن أبواب الفقه اإلسالمي   
هذا العصر هي اإلفتاء املباشر على القنوات الفضائية اليت ميكـن مـشاهدا حـول               

 التقاليـد  وملفتني من جهـات خمتلفـة العـادات   إىل اأسئلة العامل مما أدى إىل وصول   
 ، االطالع على أحوال املـسلمني يف العـامل   إىل البيئات مما حدى باملفتني    و اتمعاتو

     كيفيـة   و سأل املفيت عن حكم النوم عـن صـالة الليـل          ففي مثل هذا الزمان قد ي
كون له عـدد    يأن   عن حكم    سأل مباشرة من قبل سائل آخر يف العامل        مث ي  ،قضائها

ال أعين أن مثل هذا مل يكن يف عصور سلفت مطلقـا بـل              ، و من الصديقات 
 ،تعدد خلفيات املستفتني الـشرعية     و  لتعدد اتمعات  يف هذا العصر  املقصود أنه ظاهر    

 مـن  ئاً علم شـي أضحى كل من، و كما ظهر وانتشر يف هذا الزمان اإلفتاء بغري علم        
  .احلرام ويستفتونه عن احلالل واس يقصده الن،علوم الشريعة مفتيا

  : الفتاوى اجلماعية:ثانياً
 ،االجتهاد اجلماعي  و ظهرت يف هذا العصر احلاجة امللحة للفتوى اجلماعية       

املستجدات علـى األمـة      و ع العلمية لدراسة احلوادث   أسست اامِ  و نشأتفأُ
 تلـك احلـوادث   يف  اخللوص إىل حكم شرعي بعد اجتهاد مجاعي         و اإلسالمية
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  .)٢٣٢(من أهم اامع ما يأيت والنوازلو
  :جممع البحوث اإلسالمية -١

يتكون هذا امع من كبار العلماء       و م١٩٦١أقيم هذا امع باألزهر سنة      
قد تكون من العلماء يف مجيع الـبالد        ، و القانون اإلسالمي  و يف العلوم اإلسالمية  

  .اإلسالمية
  :جممع الفقه اإلسالمي جبدة -٢

 اإلسالمي الثاين عشر  لوزراء اخلارجية املنعقد يف بغـداد عـام            قرر املؤمتر 
 وهو يعقد دورة سنوية لبحث القضايا       .هـ إنشاء جممع الفقه اإلسالمي    ١٤٠١

 كما يصدر جملة سنوية حتتوى املوضوعات الـيت    ،الفقهية يف خمتلف املوضوعات   
  .مت حبثها يف كل دورة

  :املنظمة اإلسالمية الطبية -٣
هـ وقد عنيت بإقامة    ١٤٠٥أنشئت يف عام     و نظمة الكويت ومقر هذه امل  

  .الندوات اليت تبحث يف املسائل الطبية الفقهية املعاصرة واملؤمترات
  :هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية -٤

 )١٣٧/أ( فقد صدر املرسوم امللكـي رقـم         ،مقرها الرياض يف السعودية   
رسـوم   ويتضمن امل  ،ف هيئة كبار العلماء   هـ القاضي بتألي  ٨/٧/١٣٩١تاريخ  و

، تكوين اهليئة من عدد من كبار املختصني يف الشريعة اإلسالمية من السعوديني           
بأمر ملكي إحلاق أعـضاء      و  وجيوز عند االقتضاء   ،جيري اختيارهم بأمر ملكي   و

                                 
  ).٣٦٤( سابق املدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي، مرجع:  انظر)٢٣٢(
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 ويترأسـها   ،باهليئة من غري السعوديني ممن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيني         
تتوىل اهليئة إبداء الرأي فيما حيال إليها من        ، و  اململكة العربية السعودية   مفيت عام 

 كمـا   ، وتكوين الرأي املستند إىل األدلة الشرعية فيه       ،ويل األمر من أجل حبثه    
 ليسترشد ـا ويل     ،تقوم بالتوصية يف القضايا الدينية املتعلقة بتقرير أحكام عامة        

إعدادها من قبل اللجنـة الدائمـة        و ئتها على حبوث جيري ي     وذلك بناءً  ،األمر
  .)٢٣٣(اإلفتاء وللبحوث العلمية

  :اإلفتاء باململكة العربية السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية -٥
م بإنشاء هيئة كبـار     ٨/٧/١٣٩١تاريخ   و ١٣٧/صدر األمر امللكي رقم أ    

نة دائمة متفرغـة   تتفرع عن اهليئة جل: وجاء يف املادة الرابعة منه ما نصه     ،العلماء
  وتكون مهمتها إعداد البحوث    ،خيتار أعضاؤها من بني أعضاء اهليئة بأمر ملكي       

ذلـك  ، و  وإصدار الفتاوى يف الشؤون الفردية     ،يئتها للمناقشة من قبل اهليئة    و
 املعامالت الشخصية  و العبادات و باإلجابة على أسئلة املستفتني يف شؤون العقائد      

جاء يف املادة الثامنة مـن الالئحـة         و .الفتوى و بحوث اللجنة الدائم لل   :تسمىو
 ال تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إال إذا وافقت :املرفقة باألمر امللكي ما نصه  

 على أن ال يقل عدد الناظرين يف        ،عليها األغلبية املطلقة من أعضائها على األقل      
  .)٢٣٤( مرجحايسإذا تساوت األصوات يكون صوت الرئ، والفتوى عن ثالثة أعضاء

                                 
، إعداد األمانة العامـة   )١/٥(مقدمة أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية         :  انظر )٢٣٣(

دينية، هليئة كبار العلماء، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة ملراجعة املطبوعات ال            
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

الـشيخ  : ، مجع وترتيب  )١/٢٧(مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العليمة واإلفتاء        :  انظر )٢٣٤(
=  
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 من مسات هذا العصر حرص الدول على حمو األميـة الراجعـة للكتابـة         و
جعة إىل اجلهـل بعلـوم   ابعض الدول جتاوزت ذلك إىل حمو األمية الر  و القراءةو

لتوفر الكتب الـشرعية     و  معرفة أحكام دينهم    يف لرغبة اجلميع ، و احلاسب اآليل 
 مع متكن املتعلمني من قراءة      ،قهيةاملذاهب الف  و املطبوعة يف شىت العلوم الشرعية    

 أدى ذلك إىل ظهور طبقة من املسلمني        ،هذه الكتب داِفعهم تعلم أحكام دينهم     
 بـل   ، مقلدين من كل وجـه     اًليسوا عوام  و ليسوا علماء يف الشريعة اإلسالمية    

لو أدى ذلك إىل مناظرة العلماء أو التهوين مبـا        و معرفة احلكم بدليله  يف  يرغون  
ـ العلوم الطبيع  و حنن يف هذا الزمان مع طفرة املعرفة       و ،لم شرعي هم من ع  يدل ة ي

 أضحت الفتوى العارية عن الدليل ووجه الداللـة         ،الربهان و املبنية على التجربة  
 بل حيسن يف بعض األحيان اإلجابة عن أدلة         ،ضعيفة التقبل لدى كثري من الناس     

  .لقولر ينتشر فيه ذلك اطْاملخالف خاصة إن كان السائل من قُ
 عام   وتعيني مفتٍ  ،ومن مسات هذا العصر تنظيم الفتوى يف البالد اإلسالمية        

إنشاء هيئات علمية متفرغة لإلفتاء يصرف هلم رزق مـن         و لكل بلد فيها غالبا،   
 وقد مر معنا يف هذا املبحث شيء من تلـك اهليئـات             ،الدولة على هذا العمل   

 اإلفتاء ظهـور  بألردن مثال صاحيف او .احلكومية  يف اململكة العربية السعودية  
كـان   و م على املذهب احلنفي   ١٩٢١استمر اإلفتاء منذ عام      و الكيان السياسي 

 وكان إىل جانب املفـيت      ،مفتني حمليني يف كل لواء     و  عام للمملكة  هناك مفتٍ 
املستجدة الـيت حتتـاج إىل دراسـة     والعام جلنة تتوىل اإلفتاء يف الشؤون املهمة    

                                 =  
رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة       : أمحد بن عبد الرزاق الدويش، حتت إشراف      

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩لرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، للطبع، ا
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 فقـد  ،كذلك األمر يف لبنـان  و.م١٩٧٣س هذه اللجنة عام    ومت تأسي  ،مجاعية
،  وكيفية انتخابه  ،م الوضع القانوين للمفيت   ١٩٥٥حدد املرسوم االشتراعي عام     

 .صـالحيام  و ومدى الصالحيات اليت يتمتع ا كما حدد عدد معاونيـه          ،تنصيبهو
هـي تابعـة للحكومـة       و م١٩٦٨يف ماليزيا تأسست جلنة الفتوى فيها سنة        و
تتكون يف هيكليتها من مفت واحد من كل والية يعني مـن خـالل          و ملركزيةا

جملـس  مـن    وعض و  ويشارك مع هؤالء املفتني مخسة من العلماء       ،ملك الوالية 
 وحتدد وظيفة هذه اللجنة يف الفصل       ،القضاء يتم تعيينهم من خالل جملس امللوك      

ار زكاة الفطر أو حتديـد   مثل مقد،يف األمور الدينية البحتة املتعلقة بعموم الناس    
 إىل غريها من األمور ممـا ال يتعلـق باملـسائل    ،بدء الشهر اهلجري يف رمضان 

رفعهـا للقـضاء    وية، لكن حيق هلذه اللجنة إصدار فتاوى يف اجلانب املدين       ناملد
 ويف الغالب األعـم تقـع       ،مؤسسات الدولة للعمل بفتواها    و إللزام الشركات 

  .)٢٣٥(ب املدنية غري امللزمةفتاوى هذه اللجنة يف اجلوان

                                 
  .وما بعدها) ٨٩( سابق منهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٢٣٥(
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  :فصلني وويشتمل على متهيد  

  .متهيد يف بيان معىن الضابط
  . ضوابط الفتوى املتعلقة باملفيت:الفصل األول
  . ضوابط الفتوى املتعلقة باملستفيت:الفصل الثاين

  



 في بيان معنى الضابط: تمهيـد .ضوابط الفتوى: الثانيالباب 
١٤٧ 

  
  
  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٤٨ 

  
  يف بيان معىن الضابط: متهيد

يأيت يف اللغـة     و مجعه ضوابط  و م فاعل من ضبط    هو اس  :)٢٣٦(الضابط لغة 
  .على معان متعددة

  .فتارة يكون مبعىن القاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئياته -
  .تارة يطلق ويراد به الرجل القوي الشديدو -
  .الشرطة ووتارة يطلق ويراد به اللقب الرياسي يف اجليش -

  .الشدة وشياءفيكون الضابط يف اللغة يدور بني اجلمع بني األ
 حكم كلي ينطبق على أغلب جزئياته يف باب         :هو )٢٣٧(الضابط اصطالحا 

  .واحد
 ويـستعلمون  ،يعنون ا الضابط  و ستعملون لفظ القاعدة  يالفقهاء كثريا ما    

  :احلقيقة أن هناك فرقا بني اللفظني ويعنون به القاعدة ولفظ الضابط
ينـدرج حتتـها مـن     و القاعدة جتمع فروعا من أبواب شىت    :الفرق األول 

أما الضابط فإنه خمتص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل           و املسائل ما ال حيصى   
  .به مسائله أو خيتص بفرع واحد فقط

                                 
، باب  )١/٣٥٢( سابق   ، ومجهرة اللغة، مرجع   )١/٥٣٣( سابق   املعجم الوسيط، مرجع  :  انظر )٢٣٦(

  .الباء والضاد وما بعدمها
، دار الكتب   )٢/٥(ه والنظائر، أمحد بن حممد احلموي،       غمز عيون البصائر شرح األشبا    :  انظر )٢٣٧(

، )٣٥(وموسوعة القواعد الفقهية الدكتور حممد صدقي بن أمحد البورنـو           . العلمية، الطبعة األوىل  
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
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 أن القاعدة يف الغالب األعم متفـق علـى مـضموا بـني      :الفرق الثاين 
 بـل قـد يكـون    ،أما الضابط فهو خيتص مبذهب معني إال ما ندر        ، و املذاهب

  .يف نفس املذهباخلالف فيه 
   :القاعدة ومثال للضابط

 األمـور   :القاعدة مثل  و . األصل أن جواز البيع يتبع الضمان      :الضابط مثل 
  .مبقاصدها

  :االصطالح للضابط والعالقة بني التعريف اللغوي
 فالـضابط يف اللغـة أعـم منـه يف           ،عالقة عموم وخصوص مطلق   هي  
  .االصطالح

 فأطلقه تـارة وأقـصد بـه        ، للضابط التزمت يف هذا البحث باملعىن العام     
  . أحيانا أقصد به الشرط و،الضابط عند األصولينيأقصد به  وأطلقه و،القاعدة



  
  
  
  
  

  

 
 

  
  :ويتضمن أربعة مباحث

  .الضوابط املتعلقة بشخص املفيت: املبحث األول
  .وىالضوابط املتعلقة مبا بنيت عليه الفت: املبحث الثاين

 .الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى: املبحث الثالث
  .إشراف الدولة على املفتني وصفة الفتوى: املبحث الرابع
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  :ةـتوطئ
 حيسن بيان املقصود بـاملفيت      ،قبل اخلوض يف ضوابط الفتوى املتعلقة باملفيت      

   من هو املفيت أو ما املقصود باملفيت؟: فالسؤال،يف هذا الفصل
 أن الفتوى بيـان   ، و )٢٣٨(االجتهاد و ا يف التمهيد الفرق بني الفتوى     مر معن 

اتهد يلتقيان يف منطقـة   و فاملفيت ،االجتهاد بذل اجلهد يف الوصول إىل احلكم      و
 أما إذا   ،اتهد و معينة حني يتصدر اتهد للفتوى فإنه يصدق عليه إطالق املفيت         

 ،م فإنه يكون جمتهدا ال مفتيـا      تورع عن إجابة استفتاءا    و اعتزل اتهد الناس  
 واشتهر  ،أجاب عن أسئلة الناس    و وكذلك غري اتهد أو املقلد إن تصدر لإلفتاء       

 لكن قد يقيـد هـذا الوصـف    ، يصدق عليه وصف املفيت هبينهم أنه مفت فإن   
 أو غريها لكـن     ،بأوصاف أخرى كمفت ماجن أو مفت فاسق أو مفت مقلد         

د أن يكون مبينا للحكم الشرعي بعد سـؤال  هذا الوصف ليتصف به العامل ال ب   
يشيع بني الناس أنه متصدر لإلجابة عن أسئلتهم الشرعية من غري            و يفيض و عنه

ال ينبغي ملن طلب العلم أن يفـيت        " : قال اإلمام مالك   ،نكري عليه من أهل العلم    
ل  وقا ،)٢٣٩("فإذا رآه الناس أهال للفتيا فليفت     ،  الناس حىت يراه الناس أهال للفتيا     

املختار عندي أنه من تصدى للفتوى يف زمـان وشـاع    ":إمام احلرمني اجلويين  
 فننتهي إىل   )٢٤٠(" كان مفتياً  ،ذلك واستفاض ومل يبد من أهل الفتوى عليه نكري        

  .املفيت تعقلة بالفتوى بالنسبة له هو هذاأن املفيت الذي نسوق األحكام امل
                                 

  .من هذا البحث) ٣٤(صحيفة :  انظر)٢٣٨(
  .، طبعة دار الكتب العلمية)٤/١٧(مالك بن أنس األصبحي : جرة املدونة، إلمام دار اهل)٢٣٩(
: حتقيـق ، املعـايل  عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلـويين أبـو           الربهان يف أصول الفقه،      )٢٤٠(

  .هـ١٤١٨،  الوفاء، املنصورة، الطبعة الرابعة، مصر،)٢/٨٧٢( ،العظيم حممود الديب عبد .د
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 ،ض املفتني جمتهدين إن كان بع  ، و ليس يف كل زمان يتحصل مفت جمتهد       و
      تهد فـال      ، و لفتيا جمتهدا لر  لكن القطع بأنه ليس كل من تصدإذا تعذر املفيت ا

تضيع مصلحة عموم املسلمني يف احلاجة إىل من يبني هلم ما يشكل عليهم مـن               
 فاالجتهاد يف احلقيقة شرط أولوية     ،أمور دينهم بالتوقف عن الفتوى لعدم اتهد      

  .)٢٤١(ال شرط تكليف أو صحة
  :وهذا الفصل يتضمن أربعة مباحث

  . الضوابط املتعلقة بشخص املفيت:املبحث األول
  . الضوابط املتعلقة مبا بنيت عليه الفتوى:املبحث الثاين
 . الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى:املبحث الثالث
  .إشراف الدولة على املفتني وصفة الفتوى :املبحث الرابع

  املبحث األول
  تعلقة بشخص املفيتالضوابط امل

  :ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب
  . الضوابط املعتربة املتعلقة بشخص املفيت:املطلب األول
  . الضوابط غري املعتربة املتعلقة بشخص املفيت:املطلب الثاين
 . آداب املفيت يف نفسه:املطلب الثالث

                                 
 سابق  ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٤/١٧٦( سابق   ز الدقائق، مرجع    تبيني احلقائق شرح كن   :  انظر )٢٤١(

، طبعة  )٧/٢٥٦(، والعناية شرح اهلداية، حممد بن حممد بن حممود البابريت،           )٤/١٩٦(و) ١/٤٦(
، ومعني احلكام فيما يتردد بـني  )٤/٥٨٦( سابق دار الفكر، والبحر احمليط يف أصول الفقه، مرجع   

  .، طبعة دار الفكر)٢٨(ين بن علي بن خليل الطرابلسي، اخلصمني من أحكام، عالء الد
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   الضوابط املعتربة املتعلقة بشخص املفيت:املطلب األول
   :تمل هذا املطلب على أربعة فروعويش

  . اإلسالم:الفرع األول
  . التكليف:الفرع الثاين
  .العلم: الفرع الثالث
  .العدالة :الفرع الرابع

  : اإلسالم:الفرع األول
 ، فال تقبل الفتوى من كافر أو مشرك،يشترط يف املفيت أن يكون مسلما

هذا الشرط ، وقبل خربهألنه أمر ديين شرعي ال يؤخذ من الكفار فالكافر ال ي
 مسلما ثقة مكلفاشرط املفيت كونه  ": بني الفقهاء قال النووي)٢٤٢(جممع عليه

ال يقبل خرب الكافر لوجوب التثبت عند خرب املسلم الفاسق  و،)٢٤٣("مأمونا 
                                 

: حتقيـق  ،طاهر اجلزائري الدمـشقي من ذكر اإلمجاع يف توجيه النظر إىل أصول األثر،  :  انظر )٢٤٢(
-هـ١٤١٦،  حلب، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، الطبعة األوىل   ،)١/١٤٥( ،عبد الفتاح أبو غدة   

رائد بـن  : حتقيق، مد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين     حم،  يف علم األثر  ومثرات النظر   ، م١٩٩٥
،  الرياض، السعودية، دار العاصمة للنشر والتوزيـع، الطبعـة األوىل          ،)٦٥(،  صربي بن أيب علفة   

: حتقيـق ، حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا         وخبايا الزوايا،   ، م١٩٩٦-هـ١٤١٧
،  الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعـة األوىل        ،)٦١(،  القادر عبد اهللا العاين    عبد

حممد بـن   ،  يف أصول الفقه  ، واملعتمد   )٦/٣٤٥( سابق   وحاشية ابن عابدين، مرجع    هـ،١٤٠٢
 بـريوت، دار الكتـب      ،)٢/١٣٥( ،خليل املـيس  : حتقيق، الطيب البصري أبو احلسني    بناعلي  

، وصفة الفتوى ،    ) ٢/٥٧٣(، مرجع سابق    ر  وكشف األسرا  هـ،١٤٠٣، العلمية، الطبعة األوىل  
  ).١٣ ( سابقمرجع

  ).١٩( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٢٤٣(
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/  0  1  2     ]  : الكافر قال تعاىلفليزم بطريق األوىل عدم اعتبار خرب
     :  9  8  7   6  5  4  3 ?  >  =  <  ;Z 

  .)٢٤٤()٦:احلجرات(
وقد يقول قائل ليس اإلسالم بشرط لثبوت الصدق إذ الكفر ال ينايف 
الصدق ألن الكافر إذا كان مترهبا عدال يف دينه معتقدا حلرمة الكذب تقع الثقة 
خبربه كما لو أخرب عن أمر من أمور الدنيا خبالف الفاسق فإن جراءته على فعل 

 فيجاب عن هذه الشبهة بأن ،د حترميها تزيل الثقة عن خربةاحملرمات مع اعتقا
اشتراط اإلسالم باعتبار أن الكفر يورث مة زائدة يف خرب الكافر تدل على 

حمل البحث يف األخبار املتعلقة بأحكام الشرع وهم يعادوننا  وكذبه ألن الكالم
 الدين بإدخال يف الدين أشد العداوة فتحملهم املعاداة على السعي يف هد أركان

U  T  S  R  ]  :ما ليس منه فيه وإليه أشار اهللا تعاىل يف قوله عز ذكره
   c  b  a  `   _   ̂  ]  \  [  Z   Y  X  W  V

e  d Z  )٢٤٥(أي ال يقصرون يف اإلفساد عليكم )١١٨:آل عمران(.  
ليس لعني الكفر بل ملعىن زائد ميكّـن         فتواه و خرب الكافر فتبني ذا أن رد     

                                 
، وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا      )١/١٤٦(توجيه النظر إىل أصول األثر      :  انظر )٢٤٤(

ز  ، طبعة دار الكتاب اإلسالمي، والبحر الرائق شرح كن        )٤/٢٨٠(حممد بن زكريا األنصاري،      ابن
، مرجـع   ، والفتاوى اهلندية  )٦/٢٨٦(الدقائق، زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي          

، ، واملصباح يف رسم املفيت ومناهج اإلفتـاء       )٣٤٣( سابق   ، واملستصفى، مرجع  )٣/٣٠٩(سابق  
  ).٥٨( سابق ، واالجتهاد والتقليد يف اإلسالم، مرجع)٥١٧(مرجع سابق 

  ).٢/٥٧٣(، مرجع سابق ، وكشف األسرار)١/١٤٦(إىل أصول األثر توجيه النظر :  انظر)٢٤٥(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٥٦ 

      ا ال تقبل ملعـىن         ز  نمة الكذب يف خربه وهو املعاداة مبلة شهادة األب لولده فإ
إلمجاع املنعقد على سلب أهليـة      ل و زائد يكمن يف الشفقة وامليل إىل الولد طبعا       

  .)٢٤٦(هذا املنصب يف الدين عن الكافر خلسته
 هذا يف الكافر إذا كان من غري أهل القبلة أما إن كان من أهل القبلة ففـي     

فتواه ممن ال يرى كفره نظر فقد يقال يقبل منه قوله فال يدخل يف               و قبول خربه 
 فلم ينخرم شرط اإلسالم     ،فتواه قَِبلها لكونه مسلما    و  ألن املتبع خلربه   ،ما ذكرنا 

 ففـي   ،مل تقم احلجة عليه    و  أما من قال بكفره العتقاده أو لفعله أو قوله         ،لديه
 اعتبارها ملا سبق من كونه أشد من الفاسق       قبول فتواه نظر واألوىل ردها وعدم       

إن مل جنر عليه أحكام املرتدين أما إن حكمنا بكفره عيناً فال تقبل فتواه مطلقا               و
  .كالكافر األصلي

 أهل األهواء ومن مل خترجه بدعته إىل فسق لعدم فقد شرط            فتاوى وجتوز  
 كالرافـضة   اإلسالم، أما إذا حكم عليه بالكفر أو الفسق بسبب بدعته وهواه            

الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصاحل فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم          
  .)٢٤٧(غري مقبولة

تعلـق قلـوب   ، وارتفاع شأن الكافرين   و ويف هذا الزمان مع ذلة املسلمني     
  رغبـةٌ   أضحت بالبعض منهم   ،كثري من املسلمني مبا لدى الكافرين من حضارة       

                                 
فيمن ذكر اإلمجاع يف الصحيفة رقـم       : ، وانظر )١/١٤٦(توجيه النظر إىل أصول األثر      :  انظر )٢٤٦(

  .من هذا البحث) ١٥٤(
عبد احلميد بن    .، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، د    )٢/٣٣٣( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  :  انظر )٢٤٧(

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، دار الكتاب اجلامعي، الطبعة األوىل، عام )٤٠(ب عويس، ميهو
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القوانني  و الكافرة حىت بلغ ذلك استرياد األحكام     إىل استرياد مجيع ما لدى األمم       
 هذا يظهر من حال     rسنة رسوله    و اليت يلزم ا املسلمون مما خيالف كتاب اهللا       

كذلك يظهر من حال بعض أفراد املسلمني فاستجلبوا ما         ، و بعض البالد املسلمة  
، طرائق معيشة ختـالف الـشريعة اإلسـالمية        و تربج و عليه الكفار من سفور   

 لون إن هذا هو الذي أضحى باألمم الكافرة إىل ما هم عليه مـن تقـدم               يقوو
، ال شك يتضمن قبول فتوى الكافر لديهم       و  هذا ،حضارة زعموا ظلما وتانا   و
  .قد بينا قريبا حكم قبول فتوى الكافرو

  : التكليف:الفرع الثاين
 ملا  لئن كان التكليف شرطا للمطالبة باألحكام الشرعية يف اإلسالم استنادا         

رفع القلـم   (: قالrعن أبيها أن النيب   و روته أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها      
عن الصيب حـىت     و ،عن النائم حىت يستيقظ    و ، عن انون حىت يعقل    :عن ثالثة 

 فهي توقيع عن اهللا تعاىل ببيان       ، الفتوى :فأحرى ما يعترب به التكليف     )٢٤٨()حيتلم
عليه فال تقبل فتوى    ، و بلوغ و  عقل :كليفالت و أحكام الشريعة اإلسالمية للناس   

م جير القلم عليهمـا     ل ف ،من جمنون أو صيب غري بالغ لكنومها غري مكلفني شرعاً         
                                 

، باب يف انون يـسرق أو   )٤٣٩٨(برقم  ) ٤/١٣٩( سابق    أخرجه أبو داود يف سننه، مرجع      )٢٤٨(
، كتاب احلدود باب ما جاء )١٤٢٣(برقم  ) ٤/٣٢( سابق   يصيب حدا ويف سنن الترمذي، مرجع     

) ٦/١٥٦(، مرجع سابق    ن حسن غريب ويف سنن النسائي اتىب      فيمن ال جيب عليه احلد وقال ع      
) ١/٦٥٨( سـابق  ، باب من ال يقع طالقه من األزواج ويف سنن بن ماجه، مرجع          )٣٤٣٢(برقم  
) ٢/٢٢٥(، مرجع سـابق     ، باب طالق املعتوه والصغري والنائم ويف سنن الدارمي        )٢٠٤١(برقم  
بـرقم  ) ٦/١٠١( سـابق    ند أمحـد، مرجـع    ، باب رفع القلم عن ثالثة ويف مس       )٢٢٩٦(برقم  

  .، مسند أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وعن أبيها وصححه األلباين)٢٤٧٤٧(
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  .)٢٤٩(جممع عليهأيضاً هذا الشرط  وبعد
أما  و ،)٢٥٠(ال ختفى عالماته   فالبلوغ   ،فيشترط يف املفيت أن يكون بالغا عاقال      

حاصلة عند  العقل قوة    وقيل إن    ،فسنه قوة ا تدراك الكليات للن     إ :العقل فقيل 
نه غريـزة   إ :قيل، و العلم بالضروريات حبيث يتمكن ا من اكتساب النظريات       

نه قوة ا مييز بني األمـور     إ :يتبعها العلم بالضروريات عند سالمة اآلالت وقيل      
 يبتدئ به من حيث ينتهي إليـه        اًنه نور يضيء به طريق    إ :احلسنة والقبيحة وقيل  

س أي قوة حاصلة للنفس عند إدراك اجلزئيات ا يتمكن من سلوك            درك احلوا 
  .)٢٥١(طريق اكتساب النظريات

                                 
 سـابق  ، وآداب الفتوى، مرجـع )١٣( سابق من نقل اإلمجاع يف صفة الفتوى، مرجع     :  انظر )٢٤٩(

 فرمـوزا   ، ودرر احلكام شرح غرر األحكام، حممد بن       )٩٦( سابق   ، ومعني احلكام، مرجع   )١٩(
ز  ، طبعة دار إحياء الكتب العلمية، والبحر الرائـق شـرح كـن   )٢/٤٠٥(املعروف مبنال خسرو،   

  ).٦/٢٨٦(، مرجع سابق الدقائق
 سـابق   ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجـع     )٨٦( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٢٥٠(

  ).٦/٥٩٧( سابق ، واملغين، البن قدامة، مرجع)٨(
، )٢/٢١٦(، مرجع سـابق     ، والتقرير والتحبري  )١/٣٧١( سابق   تفسري القرطيب، مرجع  :  انظر )٢٥١(

 الطبعة  ، الصدف ببلشرز  ، كراتشي ،)٣٨٥(، حممد عميم اإلحسان اددي الربكيت    وقواعد الفقه،   
، ، والتحبري شرح التحرير   )٢/٢٤٦(، مرجع سابق    وتيسري التحرير ، م١٩٨٦-هـ١٤٠٧،  األوىل

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبـد اهللا   وشرح املقاصد يف علم الكالم،     ،)١/٢٦٠(مرجع سابق   
ـ ١٤٠١ ، الطبعة األوىل  ، دار املعارف النعمانية   ، باكستان ،)١/٢٣٦(، التفتازاين ، م١٩٨١-هـ

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبـو         ،  يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية     وبغية املرتاد   
،  الطبعـة األوىل   ،مكتبة العلـوم واحلكـم    ،  موسى سليمان الدويش  . د:  حتقيق ،)٢٦٥(، العباس
 ، مكتبة الثقافـة الدينيـة     ،)١/٢٣(، وهو املطهر بن طاهر املقدسي    والبدء والتاريخ،    هـ،١٤٠٨
:  حتقيق ،)٣٠/١٩(، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي   ،  من جواهر القاموس  ، وتاج العروس    بورسعيد

=  
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الفالسفة عن ماهية العقل أجاب عنه بإسـهاب         و أقول ما ذكره املتكلمون   
 ،شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف بغية املرتاد فلريجع إليه ملزيد فائـدة              

  بل هو عقل   ،ليس جمرد عقل يفارق به انون     كما أن العقل املطلوب من املفيت       
 فإنه واجب يف حق     ، فلئن كان مطلق العقل مناطا للتكليف      ،فطنة و زيادة ذكاء و

الفطنة ليست من    و  إن الذكاء  : فإن قيل  ،الفطنة و من شرط كماله الذكاء    و املفيت
 كل يلحـن حبجتـه     و حوائج املفيت بل من حوائج القاضي الذي يأتيه اخلصوم        

حاولة جذب القاضي إىل صفه ليحكم له، خبالف املفيت الذي يقـدم            يتفنن مب و
 أقـول  ،عليه املستفيت ظِمئاً للفتوى فيتقبلها مع حرصه على إبداء احلقيقة للمفيت      

 لتوليه إفتاء السائلني يف عموم أبواب ،الفطنة من حوائج املفيت حقيقة    و بل الذكاء 
 كما أن املفـيت  ،واب الفقهخبالف القاضي الذي ينحصر عمله يف بعض أب     ،الفقه

 وجه الداللة لكي يبين عليها الفتوى وهـذا        و حباجة إىل سرعة استحضار األدلة    
: الفطنة قال ابن الصالح رمحه اهللا يف وصف املفيت         و ال شك مما يتطلب الذكاء    و
االستنباط ، و  صحيح التصرف  ، رصني الفكر  ، سليم الذهن  ،ويكون فقيه النفس  "

 فكما أسلفت فـشرط     ،اف أوصاف متعلقة بالعقل    فهذه األوص  )٢٥٢("مستيقظا
 .باملفيت ليس جمرد العقل الذي يفارق به انون بل هو هذا العقل وزيادةالعقل 

                                 =  
أو جـامع   ، ودستور العلمـاء     )١٩٧( سابق   مرجع،  دار اهلداية  لتعريفات، وا جمموعة من احملققني  

 ،)٢/٢٣٥(، عبد الرسول األمحـد نكـري      بناالقاضي عبد النيب    ،  العلوم يف اصطالحات الفنون   
دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل  ، بريوت، لبنان،حسن هاين فحص: ب عباراته الفارسية  عر  ،

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
  ).٨٦( سابق يت املستفيت، مرجع أدب املف)٢٥٢(
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  :العلم :الفرع الثالث
 فلم يوجب   ،كما فاوت بني القوى يف األبدان      ،لقد فاوت اهللا بني األذهان    

إن كنت أقول   ، و يلهاهللا حبكمته وعدله ورمحته على مجيع خلقه معرفة احلق بدل         
 نـصوص   بـاع تا عن معرفة احلق بدليله جيب عليه        رصذا فال أقول بأن من قَ     

معاملتها معاملة نصوص الشارع احلكيم أو تقدميها عليهـا أو       و العلماء السابقني 
  .)٢٥٣(السنة واالكتفاء بتقليده عن تلقي األحكام من الكتاب

ذا كافيا يف حق املفـيت ألن   لكن ليس ه   ،)٢٥٤(هفالعلم هو معرفة احلق بدليل    
العلم املطلوب منه ليس فقط معرفة احلق بدليله بل ال بد له من قوة يتمكن ـا              

 ،)٢٥٥(هذا أمر زائد عن معرفة احلق بدليلـه        و من تقرير الدليل ودفع املعارض له     
ال أيـضاً  ، وتكييفها تكيفا سليما و يتعلق بتصور املسألةاًكما أن على املفيت علم   

 خاصةً فيما يؤثر    ،عادام وما عليه جمتمع السائل     و لم بأحوال الناس  بد له من ع   
  . الفتوىيف

  :فسأتطرق يف هذا الفرع إىل أربعة أقسام متعلقة بالعلم املطلوب من املفيت
                                 

 سـابق  ، وإرشاد النقـاد، مرجـع  )٢/٢٦٣(و) ٢/٢٣١(، مرجع سابق  إعالم املوقعني :  انظر )٢٥٣(
 دار ، بـريوت ،)١٢٩(، صاحل بن حممد بن نـوح العمـري   ،  مهم أويل األبصار  وإيقاظ  ، )١٨١(

  .هـ١٣٩٨املعرفة، 
 ،إبراهيم إبراهيم هـالل  والطريق إليها،    ، ووالية اهللا  )١/٧( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٢٥٤(

ومنـهج الـسالكني    دار الكتب احلديثـة،     ،  القاهرة ، مصر ،تقدمي ابن اخلطيب  :  حتقيق ،)٢٩٦(
، الرياض، دار الـوطن، الطبعـة       )٢٩(وتوضيح الفقه يف الدين، عبد الرمحن بن ناصر السعدي،          

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثانية، 
، )٢/٢١٣( سـابق    ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٣/٤٦٥( سابق   التقرير والتحبري، مرجع  :  انظر )٢٥٥(

  ).٢/١٨٥( سابق ، والفروق مع هوامشه، مرجع)٤/١٩٨(و) ٢/٢٦٣(و
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  . العلم الشرعي:أوالً
  . تصور املسألة:ثانياً
  .اتمع و العلم حبال الناس:ثالثاً
  .قة بعلم املفيت ذكر بعض املسائل ذات العال:رابعاً

  : العلم الشرعي:أوالً
 فاتهد  ،أعلى مرتبة يف العلم االجتهاد    ، و أول ما يلزم املفيت العلم الشرعي     

 كتب أصول الفقـه شـروط   قد بني أصحاب ، و لفتوىلتصدر  ل ل بال شك أهلٌ  
، عدم سد احلاجة ـم     و  لكن عند قلة اتهدين أو عدمهم      ،ضوابطهاالجتهاد و 

 وهم من مل يبلـغ  ، ظهر مفتو الضرورة، يفتيهم يف أمور دينهمالناس حباجة ملن و
 ومفـيت   .اس بعلم  فيفتون الن  ،درجة االجتهاد املطلق لكنهم يعرفون احلق بدليله      

 هذا العلم استقاء اتهد له إمنا بالتقليد ملـذهب جمتهـد أو             الضرورة مل يستق  
لـيت سـاقها    سأعرج هنا على أهم شروط اتهد ا      ، و باجتهاد جزئي أو مقيد   

  .العلماء يف كتبهم
  :)٢٥٦(شروط اتهد إمجاالً

  : العلم بأدلة األحكام الشرعية:أوالً
  :معرفة اتهد نصوص الكتاب املتعلقة باألحكام -١

 ،للرجوع إليها من قرب   )٢٥٦(واضعها أو عارفا مل   ،سواء كان حافظا لتلك اآليات    
                                 

، )٢/٣٣١( سابق   وما بعدها، والفقيه واملتفقه، مرجع    ) ٣٤٢( سابق   املستصفى، مرجع :  انظر )٢٥٦(
ـ  ، وأدب املفيت واملستفيت، مرجـع     )١/٤٦( سابق   وإعالم املوقعني، مرجع   ، وصـفة   )٨٦(ابق   س

إىل ، واملـدخل    )١١٨( سـابق    مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع    ، )١٦(، مرجع سابق    الفتوى
=  
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ومكيه ، يلهز نوتأويله وت ،حمكمه ومتشاه و،يتضمن ذلك معرفته ألسباب نزوله و
  .وما أريد به، ومدنيه

  :معرفة األحاديث اليت تتعلق باألحكام -٢
 ،ال يلزمه معرفة ما يتعلق من األحاديث باملواعظ وأحكام اآلخرة وغريها          و
 ال يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مـصحح جلميـع                كما

عناية فيه جبميع األحاديث املتعلقة     األحاديث املتعلقة باألحكام أو أصل وقعت ال      
باألحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فرياجعه وقت احلاجة إىل الفتـوى             

 .وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل
   :معرفة مواضع اإلمجاع -٣

 كما يلزمه معرفة    ،ينبغي أن تتميز عنده مواقع اإلمجاع حىت ال يفيت خبالفه         
 ، على نص صريح أو ظاهر     إالال ينعقد اإلمجاع     و فهاالنصوص حىت ال يفيت خبال    

<   ?  @  H  G  F  E  D  C  B  A   ]  :وذلك لعموم قوله تعاىل   
                                 =  

عبد اهللا بـن    . د:  حتقيق ،)٣٦٨(، عبد القادر بن بدران الدمشقي    ،  مذهب اإلمام أمحد بن حنبل    
، حريروالتحبري شرح الت   هـ،١٤٠١، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية    ،  عبد احملسن التركي  

، مرجع سـابق    ، وقواطع األدلة  )٣٨(، مرجع سابق    ، وتفسري االجتهاد  )٨/٣٨٦٧(مرجع سابق   
علي بـن  ، يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي       ، واإلاج   )٢/٣٠٤(

 بريوت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة        ،مجاعة من العلماء  :  حتقيق ،)١/٨(، عبد الكايف السبكي  
، مرجـع سـابق     ، والتقرير والتحبري  )٤/٤٩٠(، مرجع سابق    والبحر احمليط  هـ،١٤٠٤، األوىل

، وعقد اجليد   )٩( سابق   ، وإرشاد النقاد، مرجع   )٣٥٣(، مرجع سابق    ، وروضة الناظر  )٣/٣٨٨(
 ،حمب الدين اخلطيب  :  حتقيق ،)٣٣(،  عبد الرحيم الدهلوي   بناأمحد  ، يف أحكام االجتهاد والتقليد   

أحكـام اإلفتـاء    و،)٤١٨(، مرجع سابق   وإرشاد الفحول  هـ،١٣٨٥عة السلفية،   القاهرة، املطب 
  ).٦١( سابق ، واالجتهاد والتقليد يف اإلسالم، مرجع)٨( سابق واالستفتاء، مرجع
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  R   Q  PO  N  M  L  K  J  IZ )لكـن ال     )١١٥:النساء 
يلزمه أن حيفظ مجيع مواقع اإلمجاع واخلالف بل ينظر ذلك يف كل مسألة يفيت              

 إما بأن يعلم أنه موافـق       ،واه ليست خمالفة لإلمجاع    فينبغي أن يعلم أن فت     ،فيها
 مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة حادثة مـستجدة             

  .متولدة يف العصر مل يكن ألهل اإلمجاع فيها خوضو
  :القياس -٤

، تعليالا من النصوص   و يكون قادرا على استنباط األحكام     فعلى اتهد أن  
  .يعلم أن ذلك ال يغري إال بنص أو قياس جلي وة الرباءة األصليةذلك معرفيشمل و

  : معرفة علوم اآللة الستثمار نصوص األحكام:ثانياً
  :معرفة أصول الفقه -١

 ، فعليه معرفة نصب األدلة وشروطها اليت ا تصري الرباهني واألدلة منتجة          
األحكام  و كليفيةواألحكام الت  ،وذلك بأن يعلم أقسام األدلة وأشكاهلا وشروطها      

  .األدلة املتفق عليها واملختلف فيها وغريها من مسائل أصول الفقه والوضعية
  :معرفة اللغة والنحو -٢

 أعـين   ، الكتاب والسنة  وفهموذلك على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب          
 القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادم يف االستعمال إىل حد مييز بـني صـريح            

  ومطلقـه  هظاهره وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه وحمكمه ومتـشا        الكالم و 
 وال يشترط أن يبلغ درجة اخلليل واملربد        ،ومقيده ونصه وفحواه وحلنه ومفهومه    

  .وأن يعرف مجيع اللغة ويتعمق يف النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة
  :معرفة الناسخ واملنسوخ من الكتاب والسنة -٣

يف آيات وأحاديث خمصوصة والتخفيف فيه أن ال يشترط أن يكون        وذلك  
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مجيعه على حفظه بل كل واقعة يفيت فيها بآية أو حديث فينبغـي أن يعلـم أن         
  .ذلك احلديث وتلك اآلية ليست من مجلة املنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة

  :مصطلح احلديث وعديلتال ومعرفة اجلرح  -٤
ية ومتييز الصحيح منها عن الفاسد واملقبول عن وهو خيص السنة معرفة الروا  

 فينبغي أن يعرف رواتـه  ،املردود فإن ما ال ينقله العدل عن العدل فال حجة فيه        
وعدالتهم فإن كانوا مشهورين عنده وقد تواتر عند الناس عدالتهم وأحـواهلم            

وإال وجب عليه أن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحواهلم وسـريهم مث            ،  أخذ به 
ظر يف سريهم أا تقتضي العدالة أم ال وذلك طويل وهو يف زماننا مع كثـرة                ين

 فيكتفى بتعديل اإلمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه يف التعديل            ،الوسائط عسري 
مذهب صحيح فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت اخلربة واملشاهدة يف حقه ولـو        

 فللمفيت االعتماد علـى     ،مةشرط أن تتواتر سريته فذلك ال يصادف إال يف األئ         
  . فبذلك يقصر الطريق على املفيت،الكتب الصحيحة اليت ارتضى األئمة رواا

م اتهد املطلق مع    ِدومن زمن طويل ع   " :يقول ابن محدان يف صفة الفتوى     
 وكذا ما يتعلـق  ، منه يف الزمن األول ألن احلديث والفقه قد دونا   أيسرأنه اآلن   

 لكـن اهلمـم     ، واآلثار وأصول الفقه والعربية وغري ذلك      باالجتهاد من اآليات  
قاصرة والرغبات فاترة ونار اجلد واحلذر خامدة اكتفاء بالتقليد واستعفاء مـن            
التعب الوكيد وهربا من األثقال وأربا يف متشية احلال وبلوغ اآلمال ولو بأقـل              

  .)٢٥٧("األعمال وهو فرض كفاية قد أمهلوه وملوه ومل يعقلوه ليفعلوه
 قـال  ،وأما من اشترط لالجتهاد معرفة املنطق فالصحيح أنه ليس بـشرط         

                                 
  ).١٧( سابق  صفة الفتوى، مرجع)٢٥٧(
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 تعلم املنطق   أنومن قال من املتأخرين     " :بن تيمية رمحه اهللا تعاىل    اشيخ اإلسالم   
نه يدل على جهله بالـشرع      إ ف ،نه من شروط االجتهاد   أ أوفرض على الكفاية    
ن إ ف اإلسالمر من دين     وفساد هذا القول معلوم باالضطرا     .وجهله بفائدة املنطق  

 املسلمني عرفوا مـا     وأئمة بإحسان من الصحابة والتابعني هلم      األمة هذه   أفضل
 فكيف يقـال    اليوناين يعرف املنطق    أن قبل   وإميامجيب عليهم ويكمل علمهم     

  .)٢٥٨(" مل يوزن بهإننه ال يوثق بالعلم إ
  :ماينضم ملا سبق أمران جيدر ملن قرع باب االجتهاد العلم  وأقول
  .التغري و معرفة مواضع الثبات:األول
  . معرفة مقاصد الشريعة:الثاين

  :التغري و معرفة مواضع الثبات:األول
أفعاله مـن االعتبـار بعمـوم        و rأقواله   و لقد ظهر من استقراء الكتاب    

ـ    ، و دوامها و الشريعة اإلسالمية  ط أحكامهـا املختلفـة     يأن مقصدها األعظم ن
 ،أن يتبع تغير األحكام تغري األوصاف     ، و  األحكام بأوصاف خمتلفة تقتضي تلك   

إذ لو كانت الشريعة مؤقتة بقوم خبصوصهم أو بعصور خبصوصها ألمكـن أن             
 فإذا  ،يدعي مدع أن ما قرر فيها من األحكام ال خيتلف ألن غاية دوامه معلومة             

 ولئن كانت   ،حلت تلك الغاية بعلم اهللا تعاىل خاطب الناس بنسخ تلك الشريعة          
 فبقـاء  ،تغري األحوال سنة إهلية يف اخللق ال تتخلف        و ريعة اإلسالم عامة دائمة   ش

أن يكون إقرارا لنقيض مقصود الـشارع       من   واألحكام مع تغري موجبها ال خيل     
                                 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابـن  ، و )٩/١٧٢( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية        )٢٥٨(
  .الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي: حتقيق، ميةتي
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من تعليق ذلك احلكم بذلك املوجب فيصري أحد العملني عبثـا، أو أن يكـون         
 أو الظنية يف أحوال كثرية،    ذلك ينايف املشاهدة القطيعة    و مكابرة يف تغري املوجب   

ويؤول ذلك على التقديرين إىل أن تكون األحكام مقصودة لـذاا ال تابعـة              
الـتغري   و ملوجباا؛ وعليه فإن األحكام الشرعية ميكن تقسميها من جهة الثبات         

وآخـر ال   ،   قسم يقبل التغري   ،احلال إىل قسمني   و املكان و الراجع إىل تغري الزمان   
 ومثـل وجـوب     ،ا بأدلة شرعية قطعية ال جمال لالجتهاد فيها       يتغري لكونه ثابت  

 أما النوع الثاين فيتغري حبسب اقتضاء املـصلحة لـه    ،حترمي احملرمات  و الواجبات
 ،أعراف صـحيحة   و  لكونه مبنيا على علل شرعية معقولة      ،الًازمانا ومكانا وح  

مضطرا  فمن كان    ،املكان و الزمان و بل جاءت النصوص الشرعية مبراعاة احلال     
علم يقينا غري ظان أو متردد أن الـضرورة   وللمحرم ضرورة حقيقية غري متومهة   

تندفع بتعاطي احملرم فإن احلرام ينقلب يف حقه مباحا كمن أبيح له أكل امليتـة               
̀  c  b  a  ]  :احملرمة دفعا للموت قال تعاىل       _  ̂    ]  \

  p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e  dv  u   t  s  rq   Z )البقرة: 
 حينما أوقف حد    tيف جهة مراعاة الزمان كما فعل عمر بن اخلطاب          ، و )١٧٣

 مع كون نصوص قطع يد الـسارق قطعيـة الثبـوت            ،السرقة يف عام ااعة   
 الذي يتغري ،هذا كله راجع إىل حتقيق مناط احلكم يف الواقع اخلارجي     ، و والداللة

 جانب يكون النظر فيـه مرتبطـا        ،كل مسألة جانبان   فل ،بتغري الزمان واملكان  
  .)٢٥٩(جانب يكون النظر فيه مرتبطا بالواقع اخلارجي وباخلطاب الشرعي

                                 
حممـد  : مقاصد الشريعة اإلسالمية، للشيخ حممد الطاهر بن عاشور، حتقيـق ودراسـة           :  انظر )٢٥٩(

. م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، طبعة دار الفجر، ودار النفائس، الطبعة األوىل،         )٢٩٦(الطاهر امليساوي،   
=  
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 وقد عقد ابن القيم فصال لتغري الفتوى واختالفها حبسب تغـري األزمنـة            
هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بـسبب        : " فقال ،العادات و األحوال و األمكنةو

على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف مـا ال          اجلهل به غلط عظيم     
 ؛ يف أعلى رتب املصاحل ال تأيت به        هي سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت       

وهي ،  فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد          
رجـت   فكل مسألة خ ؛وحكمة كلها ،  ومصاحل كلها ،  ورمحة كلها ،  عدل كلها 

وعن ،  وعن املصلحة إىل املفسدة   ،  وعن الرمحة إىل ضدها   ،  عن العدل إىل اجلور   
  .)٢٦٠("فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ ثباحلكمة إىل الع

الـتغري يف    و وقد أغفل بعض العلماء هذا املوضوع أعين مـواطن الثبـات          
 رع اهللا بغري شرط   قالوا مببدأ حيثما وجدت املصلحة فثم ش      ، و الشريعة اإلسالمية 

 ،نظرم احملدودة  و ظنوا أن هذا املبدأ خاضع لتقديرهم البشري القاصر        و ال قيد و
  .)٢٦١(غريها من الفتاوى وفظهر من يفيت حبل الربا حتت بند املصلحة

                                 =  
 بـريوت،  ،)١/٣٣٠(، حممد حامد الفقي: ، البن القيم، حتقيق   من مصائد الشيطان   اثة اللهفان وإغ

، )٣/١٠( سـابق     وإعالم املـوقعني، مرجـع     ،م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، دار املعرفة، الطبعة الثانية   
) ٣١٤(، وذكـر يف  )٣١٢( سـابق  ، ومنهج اإلفتاء، مرجـع )٤/٨٩( سابق   واملوافقات، مرجع 

ري من الدراسات أثر البعد الزماين واملكاين يف النصوص الـشرعية، منـها    ، تناولت كث  )٤(حاشية  
دراسة األخ سعيد بو هراوة يف رسالة ماجستري له بعنوان أثر البعد الزماين واملكاين علـى الـنص                
الشرعي حيث إن تناوله لتأثري البعد الزماين واملكاين كان منصبا على بيان طرق النظـر القدميـة                 

وخاصة تركيزه حول إفرازات املعاصرين يف حديثهم حول تفـصيالت          ،  املوضوع واملعاصرة هلذا 
  .ومسائل هذه القضية

  ).٣/١( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٢٦٠(
  ).٥٥٤( سابق املصباح يف رسم املفيت ومناهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٢٦١(
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  : معرفة مقاصد الشريعة:الثاين
رمحه اهللا تعاىل إىل كون فهم مقاصد الـشريعة علـى            لقد ذهب الشاطيب  

 : فقال ،ن من االستنباط بناء على ذلك الفهم من شروط االجتهاد         التمك و كماهلا
مقاصد الـشريعة   فهم : أحدمها:إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني   "

أما األول فقد    ، التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها       : والثاين .على كماهلا 
 وأن املـصاحل إمنـا      ،مر يف كتاب املقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار املصاحل         

 إذ  ؛اعتربت من حيث وضعها الشارع كذلك ال من حيـث إدراك املكلـف            
املصاحل ختتلف عند ذلك بالنسب واإلضافات واستقر باالستقراء التام أن املصاحل           
على ثالث مراتب فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده يف كـل               

له وصـف هـو   بواا فقد حصل مسألة من مسائل الشريعة ويف كل باب من أ   
وأما  ،يف التعليم والفتيا واحلكم مبا أراه اهللا  rلة اخلليفة للنيب    ز  نله م ز  نالسبب يف ت  

الثاين فهو كاخلادم لألول فإن التمكن من ذلك إمنا هو بواسطة معارف حمتـاج              
 ومن هنا كان خادما لألول ويف استنباط األحكـام          ،إليها يف فهم الشريعة أوالً    

 لكن ال تظهر مثرة الفهم إال يف االستنباط فلذلك جعل شرطا ثانيا وإمنـا               ،اثاني
، )٢٦٢("كان األول هو السبب يف بلوغ هذه املرتبة ألنه املقصود والثاين وسـيلة            

 لكـن أن    ،يف احلقيقة إن مراعاة املفيت اتهد ملقاصد الشريعة شيء مطلـوب          و
إن سلمنا   و  فإننا ،ا حمل نظر  يكون شرطا جيعل من فتياه فاقدة لشرط الفتوى فهذ        

املفيت فهي ال تبلـغ أن       و خصوصا يف حق اتهد   ، و بأمهية علم مقاصد الشريعة   
نالحظ هنا أن   ، و تكون شرطا يبطل بفقده اجتهاد اتهد أو فتوى املفيت اتهد         

                                 
  ).٣٢(ع سابق  مرج ودراسات يف االجتهاد وفهم النص،،)٤/١٠٥( مرجع سابق  املوافقات،)٢٦٢(
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 على اً متقدماًاحلديث عن املفيت اتهد ال ما دون اتهد لكون علم املقاصد علم        
ليس كل مكلـف    ، و البداية منها  و  دراستها معلوم اليت ينبغي لطالب العل    باقي ال 

 ألن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيـق مـن         ،حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة    
 فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة املقصد ألنه ال حيـسن             ،أنواع العلم 

قدار ازدياد حظهم من     مث يتوسع للناس يف تعريفهم املقاصد مب       ،يلهز  نال ت  و ضبطه
 فيعـود  ،العلوم الشرعية لئال يضعوا ما يلقنون من املقاصد يف غـري مواضـعها         

 العلماء متفاوتون على قدر القرائح     و لكن حق العامل فهم املقاصد    ، و بعكس املراد 
  .)٢٦٣(الفهومو

إن كان مطلوبا    و أقول إن علم املقاصد علم يتأكد طلبه يف النوازل الفقهية         
ذلك ألن النظر فيها يتضمن إعطاء حكم لفعـل  ، و  املسائل الفقهية  يف غريها من  

، أو حادث حدث للناس ال يعرف حكمه فيما الح للمجتهدين من أدلة شرعية            
ننا يف مثل هذه احلالة حنتاج ملن سـرب         أ فال شك    ،أحيانا ال نظري له نقيس عليه     و

  .أحكامه وغور علم مقاصد الشريعة بضوابطه
  :ة تصور املسأل:ثانياً

  فاألوىل هي العلم الشرعي    ،هذه الناحية الثانية من العلم املطلوب من املفيت       
 فلـيس   ،واقعها و هي العلم حبقيقة املسألة   ف أما هذه الناحية     ،تكلمنا عنها قريبا  و

للمفيت أن يبين جوابه على تصوره للمسألة املستفىت عنها إذا مل يكن يف سـؤال               
لتصور الصحيح للمسألة النازلة تـصورا       فيجب على املفيت ا    ،السائل تعرض هلا  

 قال ابن   ،نه من تكييفها تكييفا شرعيا ليطبق عليها احلكم الشرعي        صحيحا ميكِّ 
                                 

  ).١٣٤( مرجع سابق مقاصد الشريعة اإلسالمية،:  انظر)٢٦٣(
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وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم بـاحلق           ":القيم رمحه اهللا تعاىل   
   :إال بنوعني من الفهم

وقـع بـالقرائن    فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة مـا      :أحدمها
   .واألمارات والعالمات حىت حييط به علما

وهو فهم حكم اهللا الذي حكم بـه  ،  فهم الواجب يف الواقع    :والنوع الثاين 
 فمن  ؛مث يطبق أحدمها على اآلخر    ،   يف هذا الواقع   رسولهيف كتابه أو على لسان      

صل  فالعامل من يتو   ؛بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا          
تصور سؤال   و  ففهم )٢٦٤("مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله        

كذلك إحلاق ذلك املـسؤول    و السائل بشقيه فهم ما يريد السائل معرفة حكمه       
  .)٢٦٥(فهمه والسنة مما يتوجب على املفيت العناية به وعنه بأصله من الكتاب

  فاملفيت حينما توالقضية املقصود بيـان     ، عنها رض له املسألة املراد اجلواب    ع 
 فعليه أن يتصورها تصورا حميطا جبميع جوانبها مث يستدل على حكمها            ،حكمها

بأدلة الشريعة باملنهجية املعتربة وذلك أن ال يتصور يف ذهنه جواا مث يبحث عن           
قواعـد   واالستدالل ملا وقع يف ذهنه إمنا يستقرئ ما ورد يف الشرع من نصوص     

ولكن " :بن القيم رمحه اهللا تعاىل    ا قال   )٢٦٦(يستنبط هذا احلكم  توضح حكمها مث    
هذا كله عمل من جعل األدلة تبعا للمذهب فاعتقد مث استدل وأما من جعـل               

                                 
  ).١/٨٧( مرجع سابق  أعالم املوقعني،)٢٦٤(
 ، واملصباح، )٧٢( مرجع سابق    ، وأصول الفتوى،  )١٤٤( مرجع سابق     أدب املفيت واملستفيت،   )٢٦٥(

  ).٥٢١(مرجع سابق 
حسني بن عبـد العزيـز آل       .عية، مجع د  األصول العامة والقواعد اجلامعة للفتاوى الشر     :  انظر )٢٦٦(

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، الرياض، دار التوحيد للنشر، الطبعة األوىل، )١٠٥(الشيخ، 



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
١٧١ 

   . )٢٦٧("املذهب تبعا للدليل استدل مث اعتقد مل ميكنه هذا العمل
تصور املسألة هو درجة أخص مـن درجـة العلـم            و واالختصاص بفهم 

g  ]  : ففي قوله تعـاىل    ،رك فيها أهل العلم   تليت قد يش  باألحكام الشرعية ا  
  j  i  h s  r  q  p  o  n       m  l  k   ut

|  {  z  y  xw  v Z )فكان فهم نـيب اهللا   )٧٩ -٧٨ :األنبياء
 .)٢٦٨( لوصفه سبحانه هلما بالعلم،سليمان للواقع أخص

فهم سـؤال    و من الوسائل اليت تعني املفيت على استيعاب موضوع النازلة        و
 ، فإن أقره املستفيت على تلك اإلعادة أجاب       ،املستفيت إعادة سؤال املستفيت عليه    

 : قال ابن القيم رمحه اهللا تعـاىل       .أو أن يطلب من املستفيت أن يعيد هو السؤال        
  . منها أن املسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال:ويف ذلك فوائد عديدة"

  .ها أمرا يتغري به احلكم فإذا أعادها رمبا بينه لهومنها أن السائل لعله أمهل في
  .مث حيضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أن املسئول قد يكون ذاهال عن السؤال أوالً

 فيه  فإذا غري الـسؤال وزاد ؛ومنها أنه رمبا بان له تعنت السائل وأنه وضع املسألة   
ت أو غـري  وأا مـن األغلوطـا   ،  ونقص فرمبا ظهر له أن املسألة ال حقيقة هلا        

،  فإن اجلواب بالظن إمنا جيوز عند الضرورة       ؛الواقعات اليت ال جيب اجلواب عنها     
  .)٢٦٩(" أقربفإذا وقعت املسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إىل الصواب

                                 
 ،)٥/٢٦٨(، اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد   ، زاد املعاد يف هدي خري العباد   )٢٦٧(

 ،نـار اإلسـالمية    مكتبـة امل   ، مؤسسة الرسالة  ،شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط    : حتقيق
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ، الطبعة الرابعة عشر، الكويت،بريوت

  ).٢٤٦( مرجع سابق منهج اإلفتاء،:  انظر)٢٦٨(
  ).٢/١٨٧(مرجع سابق  إعالم املوقعني، )٢٦٩(
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وننتهي إىل أن تصور املسألة املستفىت عنها تصورا صحيحا أمر واجب على            
   ل هلم أو حيل ما هو حرام ظنا منهم أنه          م على الناس ما هو حال     املفيت حىت ال حير

  .املفيت يف ظنه أنه حمسن، وفهم سؤاهلم
ا معأقول إن من مجلة تصور املفيت للمسألة املستفىت عنها سؤال أهل اخلربة             

 وعن حقائق   ، مثل بعض األمراض اليت تبيح الفطر للصائمني       ،حيتاج فيه إىل خربة   
ـ    مكونات بعض العقاقري اليت يستخدمها املسل      ي حيقـن يف    ذمون مثل املغذي ال

 وكذلك احلكم على ،؟ هذا حباجة إىل خربة طبيب ر الصائم أم ال   الوريد هل يفطِّ  
املختربات اليت أثبتت يقينـا أنـه    والسجائر إمنا هو مبين على التحاليل    و الدخان

مـا فيهـا مـن     وكذلك يف جمال األجهزة اإللكترونية، ومصدر ضرر لإلنسان 
اء يبينون للمفيت صفة تلك األجهزة وحقيقة عملها حـىت          مسائل حتتاج إىل خرب   

 فال يبادر املفـيت إىل الفتـوى يف مـسألة مل            ،تبىن الفتوى على تصور صحيح    
أحزن أيضاً  ولئن كنت أقول ذلك فإين ،يتصورها من جهة اخلرباء يف ذلك اال    

يمـا  على الواقع الذي نعيشه هذه األيام من كون املفتني حيجمون عن الفتوى ف            
 أو يظهر بعض املفتني بالتحرمي بال دليل ظاهر         ،هو جديد من املخترعات تورعا    

 مث ، للذرائع أو تغليبا جلانب احلرمـة اًجلي بل يف الغالب بتصور أن يف ذلك سد 
 ،حيصل الواقع املؤمل فبعد أن ينتشر هذا اجلهاز أو املخترع اجلديد بـني النـاس            

عن مشروعية حيازته تظهر الفتـاوى   ونهيكثر السؤال ع وويقع الفأس يف الرأس  
  فاملبادرة للفتوى على الوجه املشروع مع التشاور       ،إخل... .باإلباحة أو الكراهة  

  .احلمد هللا و. ينهي بإذن اهللا هذه املسألة،أخذ التصور الصحيحو
 للواقعة املستفىت عنها ما حصل      املخطئ الناتج عن التصور     أومن أمثلة اخلط  

 لبس الباروكة أمر مشروع لكوا ليست داخلة يف الوصل  من فتوى بعضهم بأن   
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لو تأمل املفـيت  ، واحملرم للشعر لكوا مبثابة من وضع على رأسه عمامة أو مخارا 
كن الوصل احملرم بعينه لكانت شيئا أكرب مـن         يموضوع السؤال أن يقول لو مل       

  ألن الشارع إذا كان حرم وصل قصة من شعر فكيـف بـشعر             ،الوصل احملرم 
  .)٢٧٠(فتحرمي هذا من باب األوىل! ؟كامل

  :اتمع و العلم حبال الناس:ثالثاً
 فـال بـد     ،هذا هو النوع الثالث من العلم الذي جيب أن يتحلى به املفيت           

 فإذا مل يكن له معرفـة       ،للمفيت من معرفة بالناس تؤهله لنوع من التمييز بينهم        
 ، بصورة املبطل وعكـسه    احملق و عكسه و بذلك تصور له الظامل بصورة املظلوم     

التحايل  فالواجب يف حقه أن يكون بصريا مبكـر           و اخلداع و وراج عليه املكر  
الناس وخداعهم وال ينبغي له أن حيسن الظن م بل يكون حـذرا فطنـا ممـا      

 أحـواهلم  و يصورونه يف سؤاالم لئال يوقعوه يف املكروه، فهو جلهله بالنـاس          
 يل األحكام، فال بد له من فطنة ز  نهذا يف ت   و ذاأعرافهم ال مييز بني ه     و عوائدهمو
مييز املاكر عن طالب احلـق       و ذكاء جتعله يفرق بني الصادق من غريه       و تيقظو

  .)٢٧١(املستفيد
تصوير املسألة يف   ، و  استخدام الضغط اإلعالمي   ،خداعهم و ومن مكر الناس  

ح من  اإلعالم بكل أنواعه إىل مسألة واضحة خالف فيها ذلك املفيت ما هو أوض            
                                 

، القاهرة، دار الـصحوة     )٧٢(يوسف القرضاوي،   . الفتوى بني االنضباط والتسيب، د    :  انظر )٢٧٠(
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

) ٦/٢٩٩( مرجـع سـابق      ، وكشاف القناع،  )٤/٢٦١( مرجع سابق    إعالم املوقعني، :  انظر )٢٧١(
، والفتيـا   )١٧( مرجع سـابق     ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء،   )٢٤٥( مرجع سابق    ومنهج اإلفتاء، 

  ).٩٧(مرجع سابق ومناهج اإلفتاء، 
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 التـشهري  وصل إىل القـدح ياهلمز إن مل  والشمس مث يعودون على املفيت باللمز   
 بذكر أدلة   ،تأليب رأي العوام عليه    و  هذا الضغط اإلعالمي على املفيت     ،القذفو

كيف بىن حكمه علـى      و القول الذي خالفه املفيت دون ذكر وجهة نظر املفيت        
عالم ال شك أا وسيلة خداع     كيف أجاب عن تلك األدلة اليت ساقها اإل        و دليل

 أو على األقل صد الناس      ، الرجوع عن فتواه أو الصمت عنها      لىللمفيت جلربه ع  
  .عن فتاواه بل وصدهم عن االنتفاع بعلمه

خداعهم إحراج املفيت بسؤال يف جمتمع غري مناسب، أو          و ومن مكر الناس  
 أو  ،ع آخر  لكي حيصلوا منه على جواب حيملوه على جمتم        ،يف وقت غري مناسب   

يبني حكم اهللا يف     و  حيث أن املفيت يراعي حال اتمع الذي هو فيه         ،مكان آخر 
  فاملفيت الفطن يفيت يف تلك احلال علـى اجلهـتني    ،تلك املسألة على ذلك احلال    

ـ  ومع ذلك قد ال يسلم من أخذ بعض كالمـه        ، و يبني احلكم للحالني  و ح اراطّ
  .اهللا املستعان وبعضه

لو  و الثناء عليه حىت يدفعه لإلجابة     و  مدح املفيت  ،اعهمخد و ومن مكر الناس  
 يسأله عن مسألة فأقام يتردد إليـه        ، فقد جاء رجل إىل سحنون     ،على غري علم  

ثالثة أيام فقال مسأليت أصلحك اهللا اليوم ثالثة أيام فقال له وما أصنع مبسألتك              
 لكلاهللا  مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحري يف ذلك فقال وأنت أصلحك            

معضلة فقال سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل حلمى ودمـي              
للنار وما أكثر ما ال أعرف إن صربت رجوت أن تنقلب مبـسألتك وإن أردت               

 .)٢٧٢(أن متضي إىل غريي فامض
                                 

، وأدب املفيت )١٠( مرجع سابق   ة الفتوى، ، وصف )٣/٧٩٣(مرجع سابق   بدائع الفوائد،   :  انظر )٢٧٢(
  ).٢٥١( مرجع سابق ، ومنهج اإلفتاء،)٨١(واملستفيت 



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
١٧٥ 

  : درجات العلم لدى املفتني:مسألة
ـ        ":قال بن الصالح رمحه اهللا تعاىل      ستقل مث ينقسم وراء هذا إىل قسمني م

  : القسم األول،وغري مستقل
قيما مبعرفة أدلة األحكام الشرعية من       ... وشرطه أن يكون   ، املفيت املستقل 

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وما التحق ا على التفصيل وقد فـصلت يف             
كتب الفقه وغريها فتيسرت واحلمد هللا عاملا مبا يشترط يف األدلة ووجوه داللتها          

اس األحكام منها وذلك يستفاد من علم أصول الفقه عارفا من علم            وبكيفية اقتب 
واملنسوخ وعلمي النحو واللغة واخـتالف      القرآن وعلم احلديث وعلم الناسخ      

العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط األدلة واالقتباس منها            
ات مسائله وتفاريعه   ارتياض يف استعمال ذلك عاملا بالفقه ضابطا ألمه        و ذا دربة 

  .املفروغ من متهيدها
فمن مجع هذه الفضائل فهو املفيت املطلق املستقل الذي يتأدى بـه فـرض              
الكفاية ولن يكون إال جمتهدا مستقال واتهد املستقل هو الذي يستقل بـإدراك    

  .األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غري تقليد وتقيد مبذهب أحد
 .اهب أحوال أربعاملنتسب ألحد املذ...ملفيت الذي ليس مبستقل ا:القسم الثاين
 لكونه قـد    ؛ إلمامه ال يف املذهب وال يف دليله        أن ال يكون مقلداً    :األوىل

إمنا ينتسب إليه لكونـه سـلك       مجع األوصاف والعلوم املشترطة يف املستقل و      
 يف هـذه    إذا عرفت هذا ففتوى املنتسبني    ... يف االجتهاد ودعا إىل سبيله     طريقه

احلالة يف حكم فتوى اتهد املستقل املطلق يعمل ا ويعتد ـا يف اإلمجـاع               
  .واخلالف واهللا أعلم

أن يكون يف مذهب إمامة جمتهدا مقيدا فيستقل بتقرير مذهبه          : احلالة الثانية 
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بالدليل غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكـون               
خبريا بأصول الفقه عارفا بأدلة األحكام تفصيال بـصريا مبـسالك           عاملا بالفقه   

األقيسة واملعاين تام االرتياض يف التخريج واالستنباط قيما بإحلـاق مـا لـيس      
مبنصوص عليه يف مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده وال يعرى عن شوب من             

ل أن خيل بعلـم  التقليد له إلخالله ببعض العلوم واألدوات املعتربة يف املستقل مث         
احلديث أو بعلم اللغة العربية وكثريا ما وقع اإلخالل ذين العلمـني يف أهـل               
االجتهاد املقيد ويتخذ نصوص إمامه أصوال يستنبط منها حنو ما يفعله املـستقل            
بنصوص الشارع ورمبا مر به احلكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك فيـه              

ارض وال يستويف النظر يف شـروطه كمـا         وال يبحث هل لذلك الدليل من مع      
 .يفعله املستقل وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق يف املذهب

وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم ومن كان هـذا شـأنه              
فالعامل بفتياه مقلد إلمامه ال له ألن معوله على صحة إضافة ما يقوله إىل إمامه               

  .شارع واهللا أعلملعدم استقالله بتصحيح نسبته إىل ال
أن ال يبلغ رتبة أئمة املذهب أصحاب الوجوه والطرق غري أنه         : احلالة الثالثة 

فقيه النفس حافظ ملذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنـصرته يـصور             
وحيرر وميهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونـه مل              

نه مل يرتض يف التخـريج واالسـتنباط        يبلغ يف حفظ املذهب مبلغهم وإما لكو      
كارتياضهم وإما لكونه غري متبحر يف علم أصول الفقه على أنه ال خيلو مثله يف               

ته على أطراف من قواعد أصول الفقـه    لضمن ما حيفظه من الفقه ويعرفه من أد       
وإما لكونه مقصرا يف غري ذلك من العلوم اليت هي أدوات االجتـهاد احلاصـل       

والطرق وهذه صفة كثري من املتـأخرين إىل أواخـر املائـة            ألصحاب الوجوه   
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اخلامسة من اهلجرة املصنفني الذين رتبوا املذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف           
ا معظم اشتغال الناس اليوم ومل يلحقوا بأرباب احلالة الثانية يف ختريج الوجوه              

 فيها كتبـسيط    وأما يف فتاويهم فقد كانوا يتبسطون     ومتهيد الطرق يف املذهب،     
أولئك أو قريبا منه ويقيسون غري املنقول واملسطور على املنقول واملـسطور يف             

وفيهم مـن  ...املذهب غري مقتصرين يف ذلك على القياس اجللي وقياس ال فارق 
مجعت فتاويه وأفردت بالتدوين وال يبلغ يف التحاقها باملذهب مبلـغ فتـاوى             

  . أعلمأصحاب الوجوه وال تقوى كقوا واهللا 
أن يقوم حبفظ املذهب ونقله وفهمه يف واضحات املـسائل          : احلالة الرابعة 

ومشكالا غري أن عنده ضعفا يف تقرير أدلته وحترير أقيسته فهذا يعتمد نقلـه              
وفتواه به فيما حيكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامـه وتفريعـات       

 جيده منقوال يف مذهبـه فـإن   أصحابه اتهدين يف مذهبه وخترجيام وأما ما ال  
وجد يف املنقول ما هذا يف معناه حبيث يدرك من غري فضل فكر وتأمل أنـه ال                 

وكذلك ما يعلم اندراجه حتت ضابط منقول ممهد يف املذهب          .... فارق بينهما 
  .وما مل يكن كذلك فعليه اإلمساك عن الفتيا فيه

 ويف احلالـة الـيت    قلت وينبغي أن يكتفي يف حفظ املذهب يف هذه احلالة        
قبلها بأن يكون املعظم على مد ذهنه ويكون لدربته متمكنا من الوقوف علـى              
الباقي باملطالعة أو ما يلتحق ا على القرب كما اكتفينا يف أقـسام االجتـهاد               
الثالثة األول بأن يكون املعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي باالجتـهاد             

 .)٢٧٣("على القرب
                                 

  .وما بعدها) ٨٦( مرجع سابق  أدب املفيت واملستفيت،)٢٧٣(
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 هذا ارى يف تقـسيم اتهـدين إىل         )٢٧٤( من أهل العلم   وقد جرى كثري  
 :قسم ابن القيم اتهدين إىل أربعـة أقـسام فقـال           و مخسة أقسام بشكل عام   

   :املفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام"
فهو اتهـد يف    ؛  العامل بكتاب اهللا وسنة رسوله وأقوال الصحابة       :أحدهم

وال ينـايف   ،  يها موافقة األدلة الشرعية حيث كانـت      يقصد ف ،  أحكام النوازل 
فال جتد أحدا من األئمة إال وهو مقلد من هو أعلم           ،  اجتهاده تقليده لغريه أحيانا   

يف موضع   -رمحه اهللا ورضي عنه      -وقد قال  الشافعي     ،  منه يف بعض األحكام   
غ ويـسو ، فهذا النوع الذي يسوغ هلـم اإلفتـاء  ؛  قلته تقليدا لعطاء  :من احلج 

 وهم غـرس اهللا الـذين ال يـزال       ...،استفتاؤهم ويتأدى م فرض االجتهاد      
 لن ختلو األرض    :tوهم الذين قال فيهم علي بن أيب طالب         ،  يغرسهم يف دينه  
  ...من قائم هللا حبجته
 فهو جمتهد يف معرفة فتاويه      ؛ جمتهد مقيد يف مذهب من ائتم به       :النوع الثاين 

متمكن من التخريج عليها وقياس مـا مل        ،  اعارف  ،  وأقواله ومأخذه وأصوله  
ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غري أن يكون مقلدا إلمامه ال يف احلكم              

لكن سلك طريقه يف االجتهاد والفتيا ودعا إىل مذهبـه ورتبـه            ،  وال يف الدليل  
 ومن تأمل أحـوال هـؤالء       ....فهو موافق له يف مقصده وطريقه معا      ، وقرره

، اختيارام علم أم مل يكونوا مقلدين ألئمتهم يف كل مـا قـالوه            وفتاويهم و 
ورتبـة  ،  وإن كان منهم املستقل واملـستكثر     ،  وخالفهم هلم أظهر من أن ينكر     
                                 

أو يف أصول الفقه مثل النـووي يف       ،  وذكره عن ابن الصالح عدد من املؤلفني يف باب الفتوى          )٢٧٤(
  ).٢٢(آداب الفتوى 
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  ...هؤالء دون رتبة األئمة يف االستقالل باالجتهاد
، مقرر له بالـدليل ،  من هو جمتهد يف مذهب من انتسب إليه :النوع الثالث 

وإذا وجـد  ، لكن ال يتعدى أقواله وفتاويه وال خيالفهـا ، عامل ا، متقن لفتاويه 
وهذا شأن أكثر املـصنفني يف مـذاهب   ،  نص إمامه مل يعدل عنه إىل غريه ألبتة       

وكثري منهم يظن أنه ال حاجة بـه إىل  ، وهو حال أكثر علماء الطوائف   ، أئمتهم
ي عنده كنصوص فه، معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه جمتزيا بنصوص إمامه      

وقد كفاه اإلمـام اسـتنباط      ،  قد اكتفى ا من كلفة التعب واملشقة      ،  الشارع
؛ وقد يرى إمامه ذكر حكما بدليلـه      ،  األحكام ومؤنة استخراجها من النصوص    

 وهذا شأن كـثري مـن    .فيكتفي هو بذلك الدليل من غري حبث عن معارض له         
عون وهـؤالء ال يـد    ،  أصحاب الوجوه والطرق والكتب املطولة واملختـصرة      

 اجتهدنا يف املذاهب فرأينـا      :وكثري منهم يقول  ،  وال يقرون بالتقليد  ،  االجتهاد
ويزعم أنه أوىل   ،  وكل منهم يقول ذلك عن إمامه     ،  أقرا إىل احلق مذهب إمامنا    

 فيا هللا   . غريه باعتاومينع من   ،  باعهتاومنهم من يغلو فيوجب     ،   من غريه  تباعباال
أحـق  ، ض م إىل كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غريهالعجب من اجتهاد  

وقعد م عن   ،  والصواب دائما معه  ،  وأن مذهبه هو الراجح   ،   من سواه  تباعباال
وترجيح ما يشهد لـه     ،  واستنباط األحكام منه  ،  االجتهاد يف كالم اهللا ورسوله    

، لكلـم وتضمنه جلوامع ا ،  مع استيالء كالم اهللا ورسوله على غاية البيان       ،  النص
فقعدت ـم   ،  من التناقض واالختالف واالضطراب    وبراءته،  وفصله للخطاب 

وضت م إىل االجتهاد يف كون إمامهم       ،  مهمهم واجتهادهم عن االجتهاد فيه    
، وأقواله يف غاية القوة وموافقة السنة والكتـاب       ،  أعلم األمة وأوالها بالصواب   
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  ...واهللا املستعان
وحفظت فتاويـه  ،  يف مذاهب من انتسبت إليه طائفة تفقهت  :النوع الرابع 

فـإن ذكـروا    ،  وأقرت على أنفسها بالتقليد احملض من مجيع الوجوه       ،  وفروعه
الكتاب والسنة يوما ما يف مسألة فعلى وجه التربك والفـضيلة ال علـى وجـه     

وإذا رأوا حديثا صحيحا خمالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا          ،  االحتجاج والعمل 
وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغريهـم مـن           ،  ا احلديث بقوله وتركو 

ووجدوا إلمامهم فتيا ختالفها أخذوا بفتيا إمـامهم        ،   قد أفتوا بفتيا   yالصحابة  
وحنن قد قلـدناه فـال     ،   اإلمام أعلم بذلك منا    :قائلني،  وتركوا فتاوى الصحابة  

  .)٢٧٥(."بل هو أعلم مبا ذهب إليه منا، نتعداه وال نتخطاه
واتهـد   ":سيم اتهدين إىل أربع مراتب جرى عليه ابن محدان فقال         وتق

أربعة أقسام جمتهد مطلق وجمتهد يف مذهب إمامه أو يف مـذهب إمـام غـريه              
   .)٢٧٦("وجمتهد يف نوع من العلم وجمتهد يف مسألة منه أو مسائل

منهم من قسم اتهـدين      و )٢٧٧(هناك من قسم اتهدين إىل سبعة أقسام      و
كم عدد  و وليس املوضع هنا لذكر مجيع من قسم اتهدين.)٢٧٨(الثة أقسام إىل ث 

 كما ال خيفى التنبيه على اختالف العلماء        ،إمنا اإلشارة لذلك وبيانه    و تقسيمام
  .فيمن يندرج ضمن هذا القسم أو ذاك اختالفا بينا

                                 
  ).٤/٢١٢( مرجع سابق قعني، إعالم املو)٢٧٥(
  ).١٦( مرجع سابق  صفة الفتوى،)٢٧٦(
، وطبقات  )٥٦٨(مرجع سابق   ، وقواعد الفقه،    )٢١٧( مرجع سابق    يف ذلك املصباح،  :  انظر )٢٧٧(

  ).٦١( مرجع سابق ، ودراسات يف االجتهاد وفهم النص،)١/٥٥٨( مرجع سابق احلنفية،
  ).٧/١٣٩( مرجع سابق شرح خمتصر خليل للخرشي،:  انظر)٢٧٨(
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  : نلحظ أموراً منها،وعند تأمل هذه التقسيمات للمفتني
مـن   و بدرجة العلم اليت وصلوا إليها أو وصل إليها أقرام أ          اهتمام العلماء  -١

  .سلفهم
 ،العناية ا  و معرفة فضل كل طبقة من الطبقات يف إثراء الشريعة اإلسالمية          -٢

فالطبقات األوىل فضلها جلي واضح أما األخرية ففضلها يتجلـى بـضبط            
 الطريق  التأصيل فمهدوا والشرح   و التحرير و التدوين و الفروع و كتب الفقه 

  .سهولة واألحكام الشرعية بيسر وملن بعدهم للوصول للمعومات
أن من كان من اتهدين املستقلني أو يف الطبقة األوىل من املفـتني غـري                -٣

 أم من دوـم فهـم      ، وتنسب الفتوى هلم   ،املستقلني فإم يفتون بأنفسهم   
هـو مقلـد    مستفتيهم إمنا    و .أشبه بالرواة للفتوى نقال عن مذهب إمامهم      

  .إلمامهم ال هلم
يف معرفة من منهم أوىل بالتصدر ملنصب الفتـوى مـن      أيضاً  يفيد التقسيم    -٤

 فإن كان هناك من هم  من الطبقة أعلى كانوا أوىل ا ممـن هـم                 ،غريه
ذا خلت البالد ممن هو يف      إ ف ، فكما أسلفنا إن االجتهاد شرط أولوية      ،دوم

رتبة عالية مل يترك الناس ال سهمكان حبسب والعربة يف كل زمان واة هلمر.  
اسـتقاء  و ،الـسنة  و تعلم من هذا التقسيم ابتعاد بعض العلماء عن الكتاب         -٥

 يقـول    وقد ، وذلك يف العصور املتأخرة    ،كتب األئمة  و األحكام من كتب الفقه   
 حىت لو نظرت يف الكتاب والسنة مباشرة فإين لن أخلص لغري ما             قائلهم إين 

 فنقول هذا صحيح لكـن  ، لكونه بنا ما ذهب إليه عليهما      ،خلص له اإلمام  
 ،انظر ما قال اآلخرون يف عني املسألة واطلع علـى دليلـهم            و بدليلهخذ القول   

  .فإن كان لك دربة يف الترجيح فاحلمد هللا وإال فاكتف مبا أنت عليه
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أم أطلقوا لقب االجتهاد مقيدا بأوصـاف مثـل جمتهـد يف          أيضاً  يلحظ   -٦
 فيدل على أن هؤالء بذلوا جهدا يف        ،أو جمتهد الوجوه أو غري ذلك     املذهب  

هر فـإن   اهذا ظ  و .حتصيل العلوم مما أدى إلطالق لفظ اتهد املقيد عليهم        
النظر يف الوجوه أو محل مسألة مل يرد فيها نـص عـن اإلمـام مبـسألة                 

 وما قد يتخلل ذلك من مشاة املسألة غري املنصوصة إىل مسائل            ،منصوصة
  وتتجاذب هذه الوجوه أقيـسة     ،أخرى من وجه آخر    و نصوصة من وجه  م
 صدق  اًجهد و سربه مشقة  و البحث فيه  و  ال شك أن يف تأمل هذا      ،تأمالتو

بـني   و فيه تسميتهم باتهدين لكن بإضافة قيد حىت يظهر الفرق بينـهم          
  .اتهد املطلق

  :من يقوم بسد الكفاية منهم: مسألة
     فإن كان الناس يف ضـرورة       ،م يف باب الفتوى   أقول كلهم تسد الكفاية 

سـد الكفايـة ـم    ، و للمفتني وجب على اجلميع منهم عينا سد تلك احلاجة        
 فمن كان يف طبقة أعلى وجبت عليه الفتوى عينا حلاجة الناس            ،ية أيضا وباألول
هكذا قال ابـن     و  فإن مل تسد حاجة الناس به وجبت على الطبقة اليت دونه           ،له

هذه أصناف املفتني وشـروطهم وهـي       " :ن عدد تلك الطبقات   الصالح بعد أ  
مخسة وما من صنف منها إال ويشترط فيه حفظ املذهب وفقه النفس وذلـك              
فيما عدا الصنف األخري الذي هو بعض ما يشترط يف هذا القبيل فمن انتـصب       
يف منصب الفتيا وتصدى هلا وليس على صفة واحدة من هـذه األصـناف              

 ومن أراد التصدي للفتيا ظانا كونه من أهلـها   ...مر عظيم اخلمسة فقد باء بأ   
عن عن األخذ بالوثيقـة لنفـسه       دخ وليتق ربه تبارك وتعاىل وال ي      يتهم نفسه فلْ
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  .)٢٧٩("والنظر هلا
هذا من جهة الفتوى لكن من جهة إحياء العلوم فقد ال يتأتى سد فـرض               

 املستقلني مـن املرتبـة      طبقة اتهدين املستقلني أو غري    من   و ممن ه  الكفاية إال 
وأقـول   ":األوىل قال ابن الصالح بعد ذكر املرتبة الثانية من اتهد غري املستقل       

إنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية يف الفتوى وإن مل يتأد به فرض الكفاية يف                
حياء العلوم اليت منها استمداد الفتوى ألنه قد قام يف فتواه مقام إمام مطلق فهو               إ

  .)٢٨٠("فيها  عنه ما كان يتأدى به الفرض حني كان حيا قائما بالفرض يؤدي
  :)٢٨١( جتزؤ االجتهاد:مسألة

من أبواب الفقه أو مـسألة دون       مبعىن أنه يكون جمتهدا يف باب دون غريه         
   )٢٨١( :واخلالف فيها على ثالثة أقوال سألة،م

                                 
  ).١٠١( مرجع سابق  أدب املفيت واملستفيت،)٢٧٩(
  ).٩٥( مرجع سابق  أدب املفيت واملستفيت،)٢٨٠(
، والبحر الزخار، أمحد بن حيىي بن       )٤/٤٩٨( سابق   يف هذه املسألة البحر احمليط، مرجع     :  انظر )٢٨١(

، )٤/٢٧٩( سـابق    ، طبعة دار الكتاب اإلسالمي، وأسىن املطالب، مرجـع        )١/١٩٥(، املرتضى
، وأصول الفتـوى،  )٣٤٥( سابق ، واملستصفى، مرجع)٨٩( سابق وأدب املفيت واملستفيت، مرجع  

 سابق  ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٤/١٧١( سابق   ، واإلحكام، لآلمدي، مرجع   )٣٥( سابق   مرجع
النبذ يف (يف أحكام أصول الدين ، والنبذة الكافية    )٣٥٢(، مرجع سابق    ، وروضة الناظر  )٤/٢١٦(

 ،حممد أمحد عبد العزيز   : حتقيق، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد         ،  ) الفقه أصول
، مرجع  وقواطع األدلة يف األصول    هـ،١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل      بريوت، ،)٧٥(

: حتقيـق  ،عبداهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري، وتأويل خمتلف احلديث،   )٢/٣٠٤(سابق  
ـ ١٣٩٣ بريوت، دار اجليـل،  ،)٧٨( ،مد زهري النجار حم واملنـهج الفريـد يف   ، م١٩٧٢-هـ

، األردن، طبعـة دار النفـائس، الطبعـة     )٣٨(وميض بن رمزي العمري،     . االجتهاد والتقليد، د  
=  
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فقه أو مسألة   ، أي جواز جتزئ االجتهاد يف باب من أبواب ال         )٢٨٢(اجلواز: األول
  .همن مسائل

 ألنه قد ميكن العناية بباب من األبواب الفقهية حىت حيصل املعرفـة             :قالوا
الناظر يف مـسألة     ف ،مبأخذ أحكامه وإذا حصلت املعرفة باملأخذ أمكن االجتهاد       

وال يضره أن ال يعرف األخبار الواردة       ،  املشاركة تكفيه معرفة أصول الفرائض    
  .يف حترمي املسكر مثال

الع طّاالع القاصر على أمارات مسألة ال تتعلق بغريها على حد           طّاجلواز  و
  .اتهد فيستويان يف استنباط حكمها

اإلنسان منصب الفتوى واالجتهاد    ومن اجلائز أن ينال     " :بن الصالح اقال  
يف بعض األبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه وليس عاملا باحلديث فله             

اسية يعلم أنه ال تعلق هلا باحلديث ومـن عـرف أصـول    أن يفيت يف مسائل قي    
املواريث وأحكامها جاز أن يفيت فيها وإن مل يكن عاملا بأحاديث النكـاح وال              

  .)٢٨٣("عارفا مبا جيوز له الفتوى يف غري ذلك من أبواب الفقه
  :)٢٨٤( وعدم جواز جتزئ االجتهاد، املنع:الثاين

فـال  ،  كان أصلها نوعا آخر منـه ألن املسألة يف نوع من الفقه رمبا       :قالوا
                                 =  

 سـابق  ، والفقيه واملتفقه، مرجـع )٢٤٧( سابق   م، واملصباح، مرجع  ١٩٩٩-هـ١٤١٩األوىل،  
)٢/٤٠٢.(  

  عبد اهللا البصري وابن دقيق العيـد       و علي اجلبائي وأب   وأبة من أهل العلم منهم       وهو قول مجاع   )٢٨٢(
  .والرافعي والغزايل

  .وما بعدها) ٨٩( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٢٨٣(
  . وقال به الشوكاين وبعض احلنفية مثل مال خسرو وغريه)٢٨٤(
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  .تكتمل شرائط االجتهاد يف جزء حىت يستقل بالفنون كلها
يكـون   و  للزم أن ال جيهل اتهد شـيئا        الفرض وإذاً   بأنه خالف  :وأجيب عنه 

،  أربـع  نوقد أجاب مالك من أربعني مسألة ع      ،  مستقال بالفنون كلها  
  .اد وهو قطعا من أهل االجته. ال أدري:وقال يف البقية

ألن الفـرائض ال تنـبين       قالوا   ،باب الفرائض ب ختصيص جواز جتزئ االجتهاد      :الثالث
  : ببعضعلى غريها من األحكام فأما ما عداها من األحكام فبعضه مرتبط

 وميكن قول هذا يف عدد مـن        ،غريها و بأنه ال فرق بني الفرائض    : وأجيب عنه 
  . أبواب الفقهغريها من والطهارة والصالة وأبواب الفقه مثل احلج

كقوة االستنباط ومعرفة جمـاري     ،  فما كان من الشروط كليا     ، التفصيل :الرابع
الكالم وما يقبل من األدلة وما يرد وحنوه فال بد من استجماعه بالنسبة             

فال تتجزأ تلك األهلية وما كان خاصا مبسألة أو         ،  إىل كل دليل ومدلول   
 إىل ذلك الباب أو تلـك       مسائل أو باب فإذا استجمعه اإلنسان بالنسبة      

املسألة أو املسائل مع األهلية كان فرضه يف ذلك اجلزء االجتـهاد دون             
  :التقليد

 فاجلميع متفقون على أن من مل       ،اعز  نوالظاهر أن هذا القول خارج حمل ال      
عـن  أيضاً  ة فهي خارجة    يبشروطه الكلية ال التفصيل    - تكن له أهلية االجتهاد   

مل يكن له أن جيتهد يف مـسألة دون          -حنوها   و الكتاباع كاشتراط العلم ب   ز  نال
اع فيمن كانت لديه تلك القدرة لكن استثمرها يف بـاب أو            ز  ن وإمنا ال  ،أخرى

 وهو  ، لكن يستفاد من هذا القول شرط من شروط جتزؤ االجتهاد          ،مسألة معينة 
قبل ومعرفة جماري الكالم وما يلمجتهد أن يكون ذا قوة يف االستنباط  لبد   أنه ال 

  . مما يعد من الشروط الكلية للمجتهدينمن األدلة وما يرد وحنوه
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 :  فإن قلنـا    ؟ أنه هل يعترب خالف األصويل يف الفقه       :قيل من مثرة اخلالف   
  .وإال فال، لكونه أضحى جمتهدا اعترب خالفه  االجتهاديتجزأ

 يف هذه املسألة     ختصيص اخلالف   أهل العلم قد يفهم منه      كالم وننبه إىل أن  
  فهذا قد يفهـم ، عرف بابا دون باب أما مسألة دون مسألة فال تتجزأ قطعا         نمب

أحاط  وضبط مآخذها و فإذا عرف مسألة،والظاهر جريان اخلالف يف الصورتني   
نه ال جيوز له احلكم بالدليل حىت حتصل غلبة  أل ا من كل وجه كان جمتهدا فيها      
   .الظن وفقدان املعارض من الشريعة

 االجتهاد يتجزأ ولو يف مسألة واحدة كما هو القـول األول            ولئن قلنا بأن  
لكن مع مراعاة ما جاء به القول الرابع فإنه ال ميكن أن حيـصل االجتـهاد يف                 

 فمن نظـر يف مـسألة       ،أحكام و مسألة واحدة دون تعلق مبا حوهلا من مسائل       
 تسمية الصداق يف العقد ينبغي أن يكون على علم حبكم النكـاح يف اإلسـالم         

 قال شيخ اإلسالم    ،)٢٨٥(دليل وجوبه  و حكمه و أدلة الصداق  و شروطه و أركانهو
لكن القدرة على االجتهاد ال تكون إال حبصول علوم          ":تيمية رمحه اهللا تعاىل    بنا

 وقال  )٢٨٦(" فأما مسألة واحدة من فن فيبعد االجتهاد فيها        ،تفيد معرفة املطلوب  
قولون فيمن بذل جهده يف معرفـة        فما ت  :فإن قيل " :رمحه اهللا  بن القيم اتلميذه  

ومهـا  ،  نعم جيوز يف أصح القولني:هل له أن يفيت ما؟ قيل، مسألة أو مسألتني  
، وهل هذا إال من التبليغ عن اهللا وعن رسـوله         ،  وجهان ألصحاب اإلمام أمحد   

ومنع هذا من اإلفتاء مبـا      ،  وجزى اهللا من أعان اإلسالم ولو بشطر كلمة خريا        
                                 

  ).١٤٠( سابق  االجتهاد والتقليد، مرجع)٢٨٥(
  ).٢٠/٢٠٤( سابق  مرجع جمموع الفتاوى،)٢٨٦(
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مع هذا فهو أي اتهد املقتصر على باب من العلم مظنة           و )٢٨٧("علم خطأ حمض  
  .التقصري يف الفتوى بشكل عام والقصور

وإن تعلق االجتهاد باالستنباط من النصوص فإنه يتوقف على اشـتراط            
تهـد  ا يلزم   هاملفاسد فإن  و إن تعلق باملعاين من املصاحل    ، و  باللغة العربية  مالعل

 أما االجتهاد القياسي فـال حيتـاج إىل         ،يعأن يكون على علم مبقاصد التشر     
إن تعلـق   ، و باأللفاظ إال من جهة املقيس عليـه       و مقتضيات العلم بالدالالت  

ال  و االجتهاد بتحقيق املناط فال يتوقف على اشتراط العلم مبقاصد الـشريعة          
 وهكذا فإن موضوعات االجتهاد حتتاج إىل الـشرط         ،إىل العلم باللغة العربية   

  .)٢٨٨(معهاالذي يتناسب 
الجتهاد اجلزئـي يف الفتـوى يف       سلبيات ا  و أقول وعند التأمل تظهر فوائد    

  :الزمن هذا
  :اإلجيابيات والفوائد: أوالً
  :تظهر سرعته يف ناحيتني، واالجتهاد اجلزئي أسرع -١

 القتصار غالب علمـه     ، هو أسرع يف الوصول إىل حكم النازلة اجلديدة        :األوىل
  .زلة ضمنهعلى باب معني تقع تلك النا

 هو أسرع يف إجابة املستفتني عن فتاواهم املتعلقة بالباب الذي اجتهد فيه             :الثاين
 وهلذا نفـع كـبري      ،لكونه بذل فيه من الوسع ما مل يبذله يف باب آخر          
 جيعل برنامج  أن فمثل،خاصة يف جمال اإلفتاء املباشر يف القنوات الفضائية       

                                 
  ).٤/٢٧٦( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٢٨٧(
  ).١٤٥( سابق االجتهاد والتقليد، مرجع:  انظر)٢٨٨(
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يكون املفيت فيه جمتهدا جزئيـا       و فتاوى خاص باملعامالت املالية املعاصرة    
  .هكذا ويف ذلك الباب

 وذلك أن اتهد اجلزئي يف الغالب مستحضر جلميع         ،االجتهاد اجلزئي أدق   -٢
  .التفاصيل املتعلقة بالسؤال املستفىت عنه والشروط

  : سلبيات االجتهاد اجلزئي:ثانياً
 اتهـد   إن كـان  ، و يقصر اهلمة عن احلرص على طلب االجتهاد املطلق        -١

ترك  و فإنه قد يقنع باالجتهاد يف باب    ،القدرة على ذلك   و اجلزئي لديه امللكة  
  .باقي أبواب الفقه

دقائق أبـواب الفقـه      و ينتج عنه أن يكون ذلك اتهد ضعيفا يف فروع        و -٢
  .األخرى مما قد يضعف الثقة به لدى الناس فيما هو جمتهد فيه

  : التدرب على الفتوى:مسألة
 عمل صعب وخطري ال يتأتى مبجرد اجتماع شروط معتـربة يف            إن الفتوى 

 لكنـه  ،علم ذلك غريهقد ي، و فقد حيفظ الرجل كثريا من املسائل الفقهية    ،الفقيه
 ورمبا ال يفهم مراد     ،سن اجلواب ن مسألة من مسائل الصالة قد ال حي        ع سئلإذا  

 تطلـب مترينـا   لذلك قرر العلماء أن عملية الفتوى ت      ، و املستفيت إال بعد صعوبة   
عليه فيلزم العامل أن ال خيـوض  ، وذكاء يعجز الفقيه عن القيام باإلفتاء بدوما     و

 ،كسب ملكة اإلفتـاء ي وجيتاز مرحلة التدرب ل،حدود اإلفتاء إال بعد أن يستعد    
اإلكثار من مساع   ، و خمالطة الناس  و الس الفتوى جمفعليه أن يواظب على حضور      

 ففي ذلك عظـيم     ،يفية بناء احلكم على الدليل    البحث يف ك   و قراءا و الفتاوى
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  .)٢٨٩(صنعة و فالفتوى علم،زيادة علم والنفع للمفيت
  :)٢٩٠( هل من شرط املفيت معرفة احلساب؟:مسألة

احلساب فإنه على الصحيح يشترط ألنه من        و أما املسائل اليت تتعلق بالفقه    
ب يف مجيع أبوب    أما غريها فال يشترط لعدم دخول احلسا       و متام العلم يف احلقيقة   

يشترط فيه أن يعرف من احلساب ما يـصحح بـه           " :بن الصالح ا قال   ،الفقه
واألصح اشتراطه ألن من املسائل الواقعة نوعا ال         ......املسائل احلسابية الفقهية  

  .)٢٩١("يعرف جوابه إال من مجع بني الفقه واحلساب
  .)٢٩٢(ومن املسائل الفقهية اليت تتعلق باحلساب مثال

 وكذا حتـري    ، مست القبلة فإنه يتوقف على معرفة أصول فن امليقات         حترير -١
  .أطواهلا املقدرة يف علمها وأوقات الصلوات يف البالد على معرفة عروضها

حسم املنازعات يف مساحة قطع األرض أو مقادير السقيا من األار يتوقف             -٢
  .املقاييس وعلى فن اهلندسة

  .ص الورثةختريج حص وكذلك مسائل املرياثو -٣
  : العدالة:الفرع الرابع

هذا ، و العدالة هي الشرط الرابع الراجع إىل ضوابط املفيت املتعلقة بشخصه         
خـالف   و )٢٩٣(الشرط قال به اجلمهور وصرح بعضهم باإلمجاع على اشتراطه        

                                 
  ).١٣٣(، مرجع سابق مباحث يف أحكام الفتوى:  انظر)٢٨٩(
  ).٢٩( سابق أحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع:  انظر)٢٩٠(
  ).٨٩( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٢٩١(
  ).٥٣٠( سابق املصباح، مرجع: ظر ان)٢٩٢(
مث يكون عدالً   "، وجاء فيه    )٢/٣٣٠( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  : من نقل اإلمجاع يف   :  انظر )٢٩٣(

=  
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 إمـا   ،عاما يف قبول الفتوى بل جعلـوه مقيـدا         )٢٩٤(مل جيعلوه شرطا   و آخرون
  .ك أو بالدعاية إىل فسقه أو بدعتهبالزمان أو املنصب أو غري ذل

 العني والدال والالم أصالن     ، ما قام يف النفوس أنه مستقيم      :والعدل يف اللغة  
صحيحان لكنهما متقابالن كاملتضادين أحدمها يدل على استواء واآلخر يـدل           

 .)٢٩٥(األول هو املقصود هنا وعلى اعوجاج
ائر وغلب صـوابه     من اجتنب الكبائر ومل يصر على الصغ       :يف االصطالح و

  .)٢٩٦(واجتنب األفعال اخلسيسة
                                 =  

ثقة ألن علماء املسلمني مل خيتلفوا يف أن الفاسق غري مقبول الفتوى يف أحكام الـدين وإن كـان                
  ).٢٠( سابق وى، مرجع، وآداب الفت)٥١٧( سابق ، واملصباح، مرجع"بصرياً ا

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املـدعو         جممع األر يف شرح ملتقى األحبر،       :  انظر )٢٩٤(
 ، بريوت، دار الكتب العلميـة، لبنـان       ،خليل عمران املنصور  :  حتقيق ،)٣/٢١٢(، بشيخي زاده 
وإعـالم  ،  )٤/٤٥٤( سـابق    وشرح كوكب املنري، مرجع   ، م١٩٩٨-هـ١٤١٩، الطبعة األوىل 

  ).٤/٢٨٠( سابق املوقعني، مرجع
، وكتـاب  )٤/٢٤٦(، ومعجم مقاييس اللغـة  )١١/٤٣٠( سابق  لسان العرب، مرجع  :  انظر )٢٩٥(

 بريوت، لبنـان،    ،عبد السالم حممد هارون   : حتقيق، يب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا      أل العني،
، باب العني   )٢/٣٨( سابق   وكتاب العني، مرجع  ، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، دار اجليل، الطبعة الثانية   

) د ع ل، ل ع د، ل د ع(مــستعمالت ) ع د ل، ع ل د، د ل ع(والــدال والــالم معهمــا 
 بريوت، عامل الكتب، الطبعة ،)٢/٣٦٦(، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي     مهمالت، واألفعال،   

 منصور   أبو ، باب العني والدال والالم،    )٢/١٢٣(ويف ذيب اللغة    ، م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،  األوىل
 بريوت، دار إحياء التراث العريب، الطبعـة        ،حممد عوض مرعب  : حتقيق، حممد بن أمحد األزهري   

  .م٢٠٠١، األوىل
حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي      ، واملطلع على أبواب املقنع،      )١٩١( سابق    التعريفات، مرجع  )٢٩٦(

ـ ١٤٠١ اإلسـالمي،     بريوت، املكتـب   ،حممد بشري األدليب  :  حتقيق ،)٤٠٨ (،أبو عبد اهللا   -هـ
=  
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وينبغي أن يكون املفيت ظـاهر الـورع مـشهورا     ":قال النووي رمحه اهللا   
 وكان مالك رمحه اهللا يعمل مبا ال يلزمه الناس          ،بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة   

 ويقول ال يكون عاملا حىت يعمل يف خاصة نفسه مبا ال يلزمه الناس مما لو تركـه      
  .)٢٩٧("مل يأمث

والعدالة عبارة عن استقامة السرية والدين ويرجع حاصلها إىل هيئة راسخة           
يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعا حىت حتصل ثقـة النفـوس              

  .)٢٩٨(ا عن الكذبعبصدقه فال ثقة بقول من ال خياف اهللا تعاىل خوفا واز
 ثقـة مأمونـا      ": أن يكون  بن الصالح يف بيان صفة املفيت بأنه جيب       اقال  

ها من أسباب الفسق ومسقطات املروءة ألن من مل يكن كذلك فقوله غري             ز  نمت
  .)٢٩٩("صاحل لالعتماد وإن كان من أهل االجتهاد 

عليه فال تقبل الفتـوى   و،)٣٠٠(طائفة حبسبها ومكان ووالعدل يف كل زمان  
، ول فتـواه إن كانت العدالة ليست شرطا لالجتهاد لكنها شرط لقب         و من فاسق 

                                 =  
  )١٨٤(، مرجع سابق والتوقيف على مهمات التعاريف، م١٩٨١

  ).١٩( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٢٩٧(
، )١/٩٤( سابق ، وتوجيه النظر إىل أصول األثر، مرجع   )١٢٥( سابق   املستصفى، مرجع :  انظر )٢٩٨(

 سـابق  جـع ، واإلحكام، لآلمدي، مر )٩٧( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٢/٣١٤(واإلاج  
، والتقليد يف املذاهب اإلسالمية عند الـسنة        )٢/٥٨٣( سابق   ، وكشف األسرار، مرجع   )٢/٨٨(

  .م١٩٩٦- ه١٤١٧، دار املكتيب، دمشق، الطبعة األوىل، )٢٤(وهبة الزحيلي، .دوالشيعة، 
  ).٨٦( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٢٩٩(
  سـابق  يه النظر يف أصول أهل األثر، مرجـع       ، وتوج )٦/٤١٩( سابق   كشاف القناع، مرجع  : انظر )٣٠٠(

  ).٢/٣٦٩(  سابق، والتقرير والتحبري، مرجع)٦/٦١٢( سابق ومطالب أوىل النهى، مرجع، )١/٩٨(
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  .يف هذا الفرع مسائلو
  : فتوى الفاسق أو املاجن:مسألة

 مرتكبا لكبرية أو مصرا :أي ،ميكن أن يكون اتهد يف علوم الشريعة فاسقا 
 ولئن كان   ،قد يبلغ مرتبة اتهد املستقل     و  بل ، إما بتأويل أو هوى    ،على صغرية 

  .أهال للفتوى وبذلك مل يكن ،األمر كذلك فإنه مل يتحقق شرط العدالة
 ذهب مجع من أهل العلم      ؟ لكن هل يفيت نفسه أم ال      ،هذا من حيث اجلملة   
  .)٣٠١( لكون ذلك هو الواجب يف حقه،ال يستفيت غريه وبأنه يعمل بفتوى نفسه

ال تصح فتيا الفاسق وإن كان جمتهدا مستقال غري أنه لو            ":بن الصالح اقال  
  .)٣٠٢(" غريهه ومل يستفتوقعت له يف نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفس

إن مل يكن هنـاك      -أي من اخلارج من عموم عدم قبول فتواه       - وكذلك
أو عـم الفـسوق بـني    ، أو متوليا للقضاء ، أو كان مرمسا من قبل اإلمام      ،غريه
 فإن هذا الشرط يضعف     ،ومل يكن داعيا إىل فسقه أو بدعته أو غري ذلك         ،الناس

  ضرورة يكون مفيت  و ،ال شرط صحة   وياً أول اًيكون شرط  و ،ملثل هذه األسباب  
وكذلك الفاسق إال أن يكون معلنا بفسقه       " : قال ابن القيم   ،للضرورة حكمها و

وهذا خيتلف باختالف   ،  فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته    ،  داعيا إىل بدعته  
فالواجب شيء والواقع شيء والفقيـه مـن        ؛ األمكنة واألزمنة والقدرة والعجز   
                                 

 سـابق   ، وشرح الكوكب املـنري، مرجـع      )١٠٧( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٣٠١(
، )٢٩( سـابق    ى، مرجـع  ، وصفة الفتـو   )٤/٢٨٠( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٤/٥٤٥(

 ،)٦/٣٧٩( ،أبو الزهراء حـازم القاضـي  : حتقيق، حممد بن مفلح املقدسي أبو عبد اهللا   والفروع،  
  .هـ١٤١٨، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

  ).١٠٧( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٣٠٢(
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ال من يلقى العداوة    ،  اجب وينفذ الواجب حبسب استطاعته    يطبق بني الواقع والو   
، والناس بزمام أشبه منهم بآبـائهم     ،  فلكل زمان حكم  ،  بني الواجب والواقع  

وإذا عم الفسوق وغلب على أهل األرض فلو منعت إمامة الفساق وشـهادام        
وبطلـت  ،وفسد نظـام اخللق  ،وأحكامهم وفتاويهم وواليام لعطلت األحكام   

وهذا عند القـدرة    ،  ومع هذا فالواجب اعتبار األصلح فاألصلح     ،  احلقوقأكثر  
والقيـام  ،  وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إال االصـطبار        ،  واالختيار

  .)٣٠٣("بأضعف مراتب اإلنكار
 لكننا يف احلقيقة نقبل احلق ممـن        ، غري مقبولة  ،ففتوى الفاسق مردودة عليه   

 لكن يف جمال األمور الشرعية فإن العدالـة         ،فرا سواء كان فاسقا أو كا     ،جاء به 
نه ال فرق فمىت ظهر احلق حىت من فاسق قبل          إقد يقال    و  خبالف غريها  ،مطلوبة

عدم تنصيبه للفتـوى لكـن إن    و األوىل عدم استفتائه  ، و فسقه عليه  و .منه احلق 
  .فسقه و ففتواه مقبولة ما مل يكن داعيا إىل بدعته،حصل ذلك لفساد الزمان

 مثله مـن حيلـق      ،أفىت الفاسق مبا هو فاسق فيه فإن فتواه غري مقبولة         فإن  
 فيجب على املستفيت عـدم      ، مث يفيت الناس جبواز ذلك     ، تصدر للفتيا  ناللحية مم 

  بإعفـاء اللحـى    rاالستناد إىل قوله ملخالفته صريح السنة الصحيحة بـأمره          
  .النالسنة ال بقول فالن وف والناس متعبدون بالكتاب، وإطالقهاو

حكـوا اإلمجـاع     و والذي يظهر أن القائلني برد فتوى الفاسـق مطلقـا         
 ،مل أجد من صرح بذلك منـهم      ، و  ال يرون صحة فتواه لنفسه أيضا      ،)٣٠٤(عليه

                                 
  ).٤/٢٨٠( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٠٣(
  . قريباًقوهلم، تقدم:  انظر)٣٠٤(
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وقد يضرب النصوص بعـضها      ،ولعل ذلك ألنه قد يتتبع احليل فيفيت نفسه ا        
 شك أن هذا     وال ،وز لنفسه احملرمات  جي و ببعض أو يلوي أعناقها لكي تتبع هواه      

  .ملحظ قوي له أثره
  : فتوى املبتدع:مسألة

  :)٣٠٥(اختلف أهل العلم يف حكم فتوى املبتدع على أقوال
، وذلك لكـون    )٣٠٦( قبول فتاوى املبتدعة مطلقا بال كراهة      :القول األول 

ليس من شرط قبـول      و ألن الفتوى إخبار  ، و بني الفتوى  و البدعة ال عالقة بينها   
  . شرطه الصدقإمنا واخلرب صحة املعتقد
 قبول فتاوى من ال يكفر ببدعته أو يفسق دون غـريه مـن              :القول الثاين 

  .العدالة شرط لقبول الفتوى و ألن اإلسالم،)٣٠٧(املبتدعة
ألن  ، قـالوا  )٣٠٨(ما ال يتعلق بالقضاء    و  قبول فتاواهم يف العبادات    :القول الثالث 

  .)٣٠٩( عليه مقالالقضاء له وضع خاص فلكالم الناس عليه جمال وألحد اخلصمني
 لكون البدعة يف احلقيقة لـيس هلـا         ، القول الثاين  -واهللا أعلم -والراجح  

 لكن يشترط يف قبول     ،مدخل يف الفتوى ما مل تعد على املفيت بالفسق أو الكفر          
 : قال ابن القيم رمحـه اهللا      ،أن تكون فيما ال يدعون فيه إىل بدعتهم       أيضاً  فتواه  

                                 
  ).٢١( سابق آداب الفتوى، مرجع:  انظر)٣٠٥(
  ).٢٠( سابق آداب الفتوى، مرجع: انظر.  نقل هذا القول عن القاضي املاوردي والنووي)٣٠٦(
  ).٢٠( سابق آداب الفتوى، مرجع: انظر.  نقل هذا القول عن الصيمري واخلطيب البغدادي)٣٠٧(
  ).٢٠( سابق آداب الفتوى، مرجع: ظران.  نقل هذا القول عن أيب حامد اإلسفراييين)٣٠٨(
  ).١٠٨( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع:  انظر)٣٠٩(
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أو بغضا أو معاداة    ،  ويتركه تقليدا وتعصبا  ،  دىويتبني له اهل  ،  أن يسأل ويطلب  "
، وتكفريه حمل اجتهاد وتفـصيل    ،   أن يكون فاسقا   :فهذا أقل درجاته  ،  ألصحابه

، مع القدرة على ذلـك    ،   ردت شهادته وفتاويه وأحكامه    :فإن كان معلنا داعية   
كحال غلبة هؤالء   ،  إال عند الضرورة  ،  وال فتوى وال حكم   ،  ومل تقبل له شهادة   

ففـي رد شـهادم     ،  وكون القضاة واملفتني والـشهود منـهم      ،  ئهمواستيال
 وقد نص مالك .فتقبل للضرورة، وال ميكن ذلك ،  وأحكامهم إذ ذاك فساد كثري    

ال  -كالقدرية والرافضة وحنـوهم    -على أن شهادة أهل البدع       -رمحه اهللا    -
  .)٣١٠("واستقبلوا قبلتنا، وإن صلوا صالتنا، تقبل

أن  و املبتدع مقبولة بشرط أن ال يكون داعية إىل بدعته     فننتهي إىل أن فتوى   
  .تستثىن حالة الضرورة، وال تكون بدعته مفسقة أو مكفرة

  : فتوى مستور احلال:مسألة
 وقيل  )٣١١(ال فسقه وظاهره العدالة    و مل تعرف عدالته  من   ومستور احلال ه  

                                 
  )٢٥٥( سابق الطرق احلكمية، مرجع:  انظر)٣١٠(
، مشس الدين حممد بـن عبـد الـرمحن الـسخاوي          ،  شرح ألفية احلديث  فتح املغيث   :  انظر )٣١١(

ملعاين تنقيح  وتوضيح األفكار    ،هـ١٤٠٣ ، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل      ،)١/٣٥٩(
 ،حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد        : حتقيق، حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين     ،  األنظار

، وكشاف القنـاع،  )٤/٢٢٠( سابق والفروع، مرجعاملكتبة السلفية،   ،  املدينة املنورة  ،)٢/٢٥٩(
، حممد بن سامل بـن ضـويان      إبراهيم بن   ،  يف شرح الدليل  ، ومنار السبيل    )٥/٥٤( سابق   مرجع
ومـنح   هــ، ١٤٠٥،  الرياض، مكتبة املعارف، الطبعة الثانية   ،)١/٦٩(،  عصام القلعجي : حتقيق

 بـريوت، دار الفكـر،      ،)٢/١١٣(، حممـد علـيش   ،   خليـل  يشرح على خمتصر سيد   اجلليل  
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
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لى ثالثة  فاختلف يف قبول فتواه ع     ،)٣١٢(ال فسقه مطلقا   و مل تعرف عدالته  من   وه
  :)٣١٣(لاأقو

هـذا  ، و  ألن من شرط قبول الفتوى العدالة      ،)٣١٤( عدم قبول فتواه   :األول
  . فيجب على املستفيت معرفة من يأخذ الدين عنه،تتحقق عدالته مل

 ألن العدالة الباطنة تعـسر      ،)٣١٥( قبول فتواه إذا كان ظاهره العدالة      :الثاين
  .ني حرج على املستفتنيمعرفتها على غري احلكام ففي اشتراطها يف املفت

ذلك ألن اشتراط ذلك يوقع املستفتني يف       ، و )٣١٦( قبول فتواه مطلقا   :الثالث
  .حرج ظاهر

 لكون معىن مستور احلـال      ،والقول الثالث يف احلقيقة هو عني القول الثاين       
 إال يف رأي من قال بأن مـستور       ،ظاهره العدالة  و فسقه و مل تعلم عدالته  من   وه

  .فسقه مطلقا ودالتهجهلت عمن  واحلال ه
املستفتني من   و ذلك ملا يلحق املفتني   ، و  القول الثاين  -واهللا أعلم -الراجح  و

مل جيرح  ، و  فمىت كان الظاهر العدالة    ،مشقة بالغة يف البحث عن العدالة الباطنة      
   .ه جائزءاستفتا وجرحا مفسرا مبفسق فإن فتواه مقبولة

                                 
  ).٢/٢٦٦(، مرجع سابق إحياء علوم الدين:  انظر)٣١٢(
، وإعـالم   )١١/١٨٧( سـابق    ، واإلنصاف، مرجع  )٢٩( سابق    مرجع صفة الفتوى، :  انظر )٣١٣(

  )٤٦٥( سابق ، واملسودة، مرجع)٤/٢٢٠( سابق املوقعني، مرجع
  ).٤/٥٤٤( سابق شرح الكوكب املنري، مرجع:  انظر)٣١٤(
إبراهيم بن حممـد    ،  يف شرح املقنع  ، واملبدع   )١٠٨( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٣١٥(

  .هـ١٤٠٠ بريوت، املكتب اإلسالمي، ،)١٠/٢٥(،  بن مفلح احلنبلي أبو إسحاقبن عبد اهللا
  ).٢٩( سابق صفة الفتوى، مرجع:  انظر)٣١٦(
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  :)٣١٧( أخذ األجر على الفتيا:مسألة
إلمام أن يفرض ملن تصدى للفتيا من أهلها رزقا يتفرغ به للقيام        جيب على ا  
يكفيـه التكـسب     و  يكون له به الغىن عن ما يف أيدي الناس         ،بواجب الفتوى 

عليه فللمفـيت أخـذ   ، وبالعمل ألن الفتيا مصلحة عامة حيتاجها عموم املسلمني  
إلفتاء لكـون   األجر من بيت املال إن كان حمتاجا لقاء سده هذا الباب ال لقاء ا             

 أما  ،ال يؤخذ األجر على العبادة إال من اهللا عز وجل          و ذلك من العبادات احملضة   
 قال ابـن    ،األوىل عدم أخذ الرزق عليها     و إن كان غنيا ففيه خالف على قولني      

وإن ،  وأما أخذ الرزق من بيت املال فإن كان حمتاجا إليه جاز له ذلـك             "القيم  
، فرع متردد بني عامل الزكاة وعامل اليتـيم       وهذا  ،  كان غنيا عنه ففيه وجهان    

ومن أحلقه بعامل اليتيم    ،  فله األخذ ،   النفع فيه عام   :فمن أحلقه بعامل الزكاة قال    
  .)٣١٨("منعه من األخذ

 األول أن ال ،نيواشترط بعض أهل العلم لقبول الرزق على الفتوى شـرط        
  .)٣١٩(الثاين أن ال تكون له كفاية، ويتعني هلا

و لو اتفق أهل    ، رزق من بيت املال يكفيه فاألصل أن يتربع        فإذا مل يكن له   
                                 

، )٥٢٨(و) ٥٠٢( سـابق  ، واملصباح، مرجـع  )٢/٣٤٧( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  :  انظر )٣١٧(
فـيت  ، وأدب امل  )٤٢( سـابق    ، وأصول الفتـوى، مرجـع     )٢١٩( سابق   ومنهج اإلفتاء، مرجع  

، والـدر   )١٤٧( سـابق    ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      )١١٤( سابق   واملستفيت، مرجع 
 سابق  ، وكشاف القناع، مرجع   )٣٩( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٨٧( سابق   النضيد، مرجع 

)٦/٢٩١.(  
  ).٤/٢٣٢( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣١٨(
  ).٢٢٢( سابق إلفتاء، مرجع، ومنهج ا)٦/٣٨٧( سابق الفروع، مرجع:  انظر)٣١٩(
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قال بعـض   و)٣٢٠( من أمواهلم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز   رزقاالبلد فجعلوا له    
  .)٣٢١(أهل العلم ببعد جواز ذلك ألنه بذلك يأخذ األجر ممن يفتيهم

واختلف أهل العلم يف أخذ املفيت أجرا على الفتوى من املستفيت علـى              -
  :قوالثالثة أ

ذلك ألن الفتوى    و  وهو قول مجهور أهل العلم     ، عدم اجلواز  :القول األول 
  .)٣٢٢(بال تؤخذ األجرة على القُر وقربة

 دون  ، جواز االستئجار على الفتيا إذا كانت فـرض كفايـة          :القول الثاين 
  .)٣٢٣(فرض العني

مع كونه   ومل تتعني عليه     ، اجلواز إن مل يتعلق بفتواه خصومة      :القول الثالث 
، وحـرج  -إن كانوا -ألنه إن مل يأخذ أفضى إىل ضرر يلحقه يف عائلته            كفاية له ال  

                                 
  ).٣٩( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع)٢/٣٤٧( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٣٢٠(
  ).٣٥( سابق صفة الفتوى، مرجع:  انظر)٣٢١(
، )٥٢٨(و) ٥٠٢( سـابق  ، واملصباح، مرجـع  )٢/٣٤٧( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  :  انظر )٣٢٢(

، وأدب املفـيت    )٤٢( سـابق    ى، مرجـع  ، وأصول الفتـو   )٢١٩( سابق   ومنهج اإلفتاء، مرجع  
، والـدر   )١٤٧( سـابق    ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      )١١٤( سابق   واملستفيت، مرجع 

 سابق  ، وكشاف القناع، مرجع   )٣٩( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٨٧( سابق   النضيد، مرجع 
ق  سـاب ، وحاشية ابن عابـدين، مرجـع  )١١/١١٠( سابق ، وروضة الطالبني، مرجع )٦/٢٩١(
  ).٦/٢٩١( سابق ، والبحر الرائق، مرجع)٥/٣٧٤(

وما ) ١/٤٥٦ (،حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد اهللا       ،  لشرح خمتصر خليل   مواهب اجلليل    )٣٢٣(
وعند أغلب املالكية القول جبـواز أخـذ         هـ،١٣٩٨ ، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية     بعدها،

علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظـاهري أبـو           لى،  واحمل، األجر على القرب غري الواجبة مطلقا     
  . دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،جلنة إحياء التراث العريب:  حتقيق،)٨/١٩١(، حممد
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  .)٣٢٤( فتعني اجلواز.للمستفيت ضررأيضاً وإن مل يفت حصل ، منفي شرعاوهو 
واختلفوا يف جواز أخذ األجرة على خطه أي إذا كانت فتـواه حمـررة            -
كـان   و ت املال  فهل له أخذ األجر على خطه إن مل يكن له رزق من بي             ،خبطه

  :حمتاجا على قولني
هو عمل مباح زائد على جمرد       و اجلواز ألنه أخذ األجرة على خطه     : األول

  .)٣٢٥(اإلفتاء
ذلك ألن جواب الفتوى واجب شـرعي ال جتـوز          ، و عدم اجلواز : الثاين

 لكن ال يلزمه الـورق   ،املعاوضة عليه سواء كان ذلك اجلواب مشافهة أو كتابة        
  .)٣٢٦(واحلرب

 ال أعلمك اإلسالم أو الوضوء أو الصالة        :ما لو قال له   ك : "القيمقال ابن   
،  ال أجيبك عنه إال بأجرة     :أو سئل عن حالل أو حرام فقال للسائل       ،  إال بأجرة 

 إن  : وقال بعـض املتـأخرين     .وال ميلكه ،  ويلزمه رد العوض  ،  فهذا حرام قطعا  
، ال بـأجرة   ال يلزمين أن أكتب لك خطي إ       :أجاب باخلط فله أن يقول للسائل     

ال ،   فإنه يأخذ األجرة على خطـه      ؛لة أجرة الناسخ  ز  نوجعله مب ،  وله أخذ األجرة  
وأنه يلزمـه  ،  والصحيح خالف ذلك   .وخطه قدر زائد على جوابه    ،  على جوابه 

  .)٣٢٧("ولكن ال يلزمه الورق وال احلرب، اجلواب جمانا هللا بلفظه وخطه
                                 

  ).٦/٣٨٧( سابق الفروع، مرجع، )٤/٥٤٨( سابق شرح الكوكب املنري، مرجع:  انظر)٣٢٤(
، وحاشية  )٦/٢٩١( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٣٩( سابق   آداب الفتوى، مرجع  :  انظر )٣٢٥(

  ).٥/٣٧٤( سابق عابدين، مرجع ابن
  ).٤/٢٣٢( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣٢٦(
  ).٤/٢٣٢( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣٢٧(
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إلداراـا  ، ودولـة أما يف هذا الزمان حيث أضحت الفتوى منـصبا يف ال    
هذا مل يظهر   ، و زق أضحى منظما  ر فإن أخذ ال   ،ميزانيات من بيت مال املسلمني    

عليه فإنه ال حرج على املفيت أخذ الرزق من بيت          ، و )٣٢٨(إال يف الدولة العثمانية   
  .يسد حاجة الناس فيه واملال ليتفرغ هلذا املنصب الشريف

  :)٣٢٩( قبول اهلدية:مسألة
له إجابة الـدعوة    ، و يستحب أن يكافئ عليها   ، و ديةجيوز للمفيت قبول اهل   

 ال إلعانته للمهدي فـإذا      ،صالحه و  هذا إن كانت اهلدية لشرف علمه      ،اخلاصة
حيصل  أما إن كانت اهلدية ألجل ما     ، و كانت إلعانته صدق عليها حكم الرشوة     

التعليم فاألوىل عدم قبوهلا ملا يف ذلك من شـبهة           و الوعظ و للمستفيت من اإلفتاء  
كذلك حيرم عليه قبول اهلدية إن كان سوف يـرخص          ، و معاوضة على اإلفتاء  

 فهذا من تبـديل     ،بوجه باطل  و للمستفيت ما ال يرخص لغريه بسبب تلك اهلدية       
  .العياذ باهللا وأحكام اهللا
فإن كانت بغـري    ،  أما اهلدية ففيها تفصيل    ":بن القيم رمحه اهللا تعاىل    اقال  

، ال يعرف أنه مفت فال بـأس بقبوهلـا  من  وأسبب الفتوى كمن عادته يهاديه  
فإن كانت سـببا إىل أن      ،  وإن كانت بسبب الفتوى   ،  واألوىل أن يكافئ عليها   

                                 
  ).١٩٢( سابق تاريخ الفتوى، مرجع:  نظر)٣٢٨(
 سابق  جع، وصفة الفتوى، مر   )١١٥( سابق   يف هذه املسألة أدب املفيت واملستفيت، مرجع      :  انظر )٣٢٩(

، )٦/٢٩١( سابق   ، والبحر الرائق، مرجع   )٤/٥٤٩( سابق   ، وشرح الكوكب املنري، مرجع    )٣٥(
 ، وإعالم املـوقعني، مرجـع     )٥٢٦( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٦/٣٨٨( سابق   والفروع، مرجع 

  ).٤/٢٣٢(سابق 
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وإن كان ال فرق ، يفتيه مبا ال يفيت به غريه ممن ال يهدي له مل جيز له قبول هديته        
 ؛هلديـة كره له قبول ا   ،  بل يفتيه مبا يفيت به الناس     ،  بينه وبني غريه عنده يف الفتيا     

  .)٣٣٠("ألا تشبه املعاوضة على اإلفتاء

  املطلب الثاين
  الضوابط غري املعتربة يف شخص املفيت

،  نصوا على عـدم اعتبارهـا يف املفـيت         شروطاً و ذكر أهل العلم ضوابطَ   
 على أن الفتوى أقرب     ال على قبوهلا بناءً    و وجودها ال يؤثر على صحة الفتوى     و

  :يف مثانية فروعسأذكرها  ولباب الرواية من غريه
  . الذكورة:األولالفرع 
  .احلرية: الثاينالفرع 
  .عدم القرابة:الثالثالفرع 
  . إفتاء نفسه:الرابعالفرع 
  . عدم العداوة:اخلامسالفرع 
  . أن ال يكون قاضيا:السادسالفرع 
  .مبصرا ناطقاأن يكون : السابعالفرع 
 .حافظا ملسائل الفقهأن يكون  :الثامنالفرع 

                                 
  ).٤/٢٣٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٣٠(
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  :)٣٣١( الذكورة:ألولالفرع ا
 وهذا أمر متفق عليه بني غالـب أهـل    ،الفتوى ليس من شرطها الذكورة    

هـو مرجـوح     و  وبعـض الـشافعية    )٣٣٢(العلم خال من خالف من الـشيعة      
بيـان   و ذلك مبناه على قبول خرب املرأة وروايتها، فالفتوى رواية         و ،)٣٣٣(عندهم

  .حلكم الشرع ال شهادة وليس فيه إلزام
 مـن   ، األول ما سبقت اإلشارة إليه     ،ني املرأة يدخل جانب   والكالم يف فتوى  

 ، وهو تولية املرأة منصب اإلفتـاء رمسيـا        ، لكن هناك جانب آخر    ،قبول فتواها 
 أقول إن قلنا باملنع من ذلك فـإن         ،فيت الرمسي للبلد الفالين   حبيث تكون مثال امل   

 وقـد  ،الواليةإمنا من جهة  ، و مغزى املنع ليس راجعا لكوا ليست أهال لإلفتاء       
 فال بأس من إفتاء املرأة من غري        ،)٣٣٤()لن يفلح قوم يلي أمرهم امرأة     ( :rقال  

                                 
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٠٦(بق   سا أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٣٣١(

، وتبصرة احلكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغين احملتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، واإلنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠(ق  سـاب ، وكشاف القناع، مرجع)٤/١٨١( سابق وأسىن املطالب، مرجع 
، وآداب الفتـوى،    )١٢٩( سـابق    ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أويل النهى، مرجع  

  ).١١٢( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع
ي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن علي العاملي املعـروف بـاجلبع           :  انظر )٣٣٢(

  .، بريوت، دار العامل اإلسالمي)٣/٦٢(
  ).١٩( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع)٤/١٨١( سابق أسىن املطالب، مرجع:  انظر)٣٣٣(
، باب من غري ترمجه ويف اـتىب  )٢٢٦٢(برقم  ) ٤/٥٢٧(، مرجع سابق    سنن الترمذي :  انظر )٣٣٤(

النساء يف احلكم، ويف    ، باب النهي عن استعمال      )٥٣٨٨(برقم  ) ٨/٢٢٧( سابق   للنسائي، مرجع 
، يف مسند أيب بكرة رضـي اهللا عنـه،   )٢٠٤٧٣(برقم ) ٥/٤٥( سابق  مسند اإلمام أمحد، مرجع   

=  
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 لكن قد تكون هلا والية خاصة على بعض شؤون اإلفتاء مثل اإلفتاء             ،والية عامة 
 ولئن كنا نقول جبواز إفتاء املرأة فإن ذلـك مـضبوط            ،بني النساء أو حنو ذلك    

 أن تفيت بصوت    ، مثال ال حصراً   ، فال حيل هلا   ،غري مستثىن منها   و بضوابط الشرع 
:  ;  >   =  <  ?  @  ]  : قال تعاىل  ،يكون فيه خضوع أو تكسر    

  D  C  B  AZ )اخلطاب موجه يف   ، و هذا عام يف كل حال     و )٣٢:األحزاب
 وكانت ممن تصدر للفتوى     ،منهم عائشة رضي اهللا تعاىل عنها      و اآلية لنساء النيب  

  .ن اهللا عليهم أمجعني وهو حكم عام جلميع املسلمنييف عهد الصحابة رضوا
  :)٣٣٥( احلرية:الفرع الثاين

 ، لكون احلرية ليست شـرطا للفتـوى       ،واتفق أهل العلم على جواز فتوى العبد      
 قـال   ،علم احلـق بدليلـه     و  إن تفقه يف الدين     قد تأهل للفتوى   وبيان ذلك بأن العبد   

 فيجـوز فتيـا العبـد     ،  كم والـشهادة  الفتيا أوسع من احل   " : -رمحه اهللا -القيم   ابن
  .)٣٣٦("واحلر

                                 =  
صحيح علـى   : ، قال الذهيب يف التلخيص    )٤٦٠٨(برقم  ) ٣/١٢٨( سابق   ويف املستدرك، مرجع  

  .حديث حسن صحيح: شرطهما، وصححه األلباين، وقال عنه الترمذي
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٠٦( سابق   واملستفيت، مرجع أدب املفيت   :  انظر )٣٣٥(

، وتبصرة احلكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغين احملتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، واإلنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠( سـابق  ف القناع، مرجع، وكشا)٤/١٨١( سابق وأسىن املطالب، مرجع 
، وآداب الفتـوى،    )١٢٩( سـابق    ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أويل النهى، مرجع  

  ).١١٢( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع
  ).٤/٢٢٠( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣٣٦(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢٠٤ 

  :)٣٣٧( عدم القرابة:الفرع الثالث
 فيصح إفتاء   ،وليس من شرط الفتوى أن ال يكون املفيت ذا قرابة للمستفيت          

إن مل تصح شـهادة بعـضهم        و القريب لقريبة ، و إفتاء االبن ألبيه   و األب البنه 
 قـال ابـن   ،لعدم الدليلفيه وجه عند احلنابلة باشتراطه لكنه مرجوح     ، و لبعض
 ....والقريب والبعيد واألجـنيب   ،  واملرأة والرجل ،  فيجوز فتيا العبد واحلر    :القيم

 والوجهـان ، أنه ال تقبل فتيا العدو وال من ال تقبل شهادته له كالـشهادة           وفيه وجه   
  .)٣٣٨("وإن كان اخلالف يف احلاكم أشهر، يف الفتيا كالوجهني يف احلكم
جيوز للمفيت أن يفيت أباه وابنه وشريكه ومن ال تقبل   " :وقال يف موضع آخر   

والفرق بينهما أن اإلفتـاء     ،  وال يقضي له  ،  وإن مل جيز أن يشهد له     ،  شهادته له 
خبالف الشهادة واحلكم فإنـه خيـص       ،  فكأنه حكم عام  ،  جيري جمرى الرواية  

، وهلذا يدخل الراوي يف حكم احلديث الـذي يرويـه         ،  املشهود له واحملكوم له   
ولكن ال جيوز له أن حيايب من يفتيه فيفيت         ،  دخل يف حكم الفتوى اليت يفيت ا      وي

بـل هـذا يقـدح يف       ،  أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفيت غريهم بضده حماباة         
 أن  :ومثال هـذا  ،  إال أن يكون مث سبب يقتضي التخصيص غري احملاباة        ،  عدالته

                                 
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٠٦( سابق   واملستفيت، مرجع أدب املفيت   :  انظر )٣٣٧(

، وتبصرة احلكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغين احملتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، واإلنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠( سـابق  ف القناع، مرجع، وكشا)٤/١٨١( سابق وأسىن املطالب، مرجع 
 ، وصفة الفتوى، مرجع   )١٩( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أويل النهى، مرجع  

  ).٢٩(سابق 
  ).٤/٢٢٠( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣٣٨(
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فيفيت ابنه وصـديقه بقـول       ،يكون يف املسألة قوالن قول باملنع وقول باإلباحة       
  .)٣٣٩("اإلباحة واألجنيب بقول املنع

  :)٣٤٠( إفتاء نفسه:الفرع الرابع
وليس من شرط الفتوى عدم إفتاء نفسه خوفا من التسهيل أو حماباة النفس             

اسـتنباط   و هو األصل لوجوب نظره يف األدلة     ، و بل جيوز للمفيت أن يفيت نفسه     
جيوز لـه  " :بن القيم رمحه اهللا قال ، اجتهادهاألحكام منها مث يعمل مبا ينتهي إليه 

وال ، وال جيوز له أن يفيت نفسه بالرخصة وغريه بـاملنع    ،  أن يفيت نفسه مبا يفيت غريه به      
جيوز له إذا كان يف املسألة قوالن قول باجلواز وقول باملنع أن خيتـار لنفـسه قـول                  

مراء يقول عن بعـض      مسعت بعض األ   :ومسعت شيخنا يقول  ،  اجلواز ولغريه قول املنع   
املفتني من أهل زمانه يكون عندهم يف املسألة ثالثة أقوال أحدها اجلواز والثاين             

  .)٣٤١("املنع والثالث التفصيل فاجلواز هلم واملنع لغريهم وعليه العمل
يف شرط فتواه لنفسه عدم التخير من األقوال أسهلها عليه من غري دليـل              

 بل األوىل يف حقه أن يلـزم        ،ائه لغريه يكون كإفت ، و سوى التخفيف عن نفسه   
وينبغي  ":قال النووي رمحه اهللا ،نفسه مبا ال يلزم به غريه كما كان يفعل السلف      

 وكـان   ،أن يكون املفيت ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة         
ويقول ال يكون عاملا حـىت يعمـل يف         مالك رمحه اهللا يعمل مبا ال يلزمه الناس         

                                 
  ).٤/٢١٠( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣٣٩(
، وأسىن  )٤/٥٩٥ ( سابق ، والبحر احمليط، مرجع   )٤/٢١٠( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٣٤٠(

  ).١١٣( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٤/٢٨٣( سابق املطالب، مرجع
  ).٤/٢١٠( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٣٤١(
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٢٠٦ 

  .)٣٤٢("اصة نفسه مبا ال يلزمه الناس مما لو تركه مل يأمثخ
 ممـا  ،بني الناس مثل بيع أو شراء أو طالق  و وإن كانت الفتوى يف أمر بينه     

 يعلـم    مل  ما ،الصواب قبوهلا  و  ففيه خالف يف قبول فتياه     ،قد يكون خصما فيه   
 بـني  و فإذا رضي من كانت بينـه ، وما مل تعرض حلاكم   ،باعه للهوى تا و فسقه

إال فـإن   ، و املفيت تلك املعاملة فهي فتوى مقبولة يف حقهما ما خلت عن قادح           
القاضي يف تلك احلالة حيكم بينـهما        و .لفتوى ال تلزم من تعامل مع املفيت      تلك ا 

 نفـسه أم ال ألن حكـم احلـاكم    سواء حكم مبا أفىت به املفـيت مبا يفصل اخلالف   
  .اخلالف يرفع

 أنت طالق ألبتة ويرى أا واحـدة        :مرأتهلو أن فقيها قال ال     :ومثال ذلك 
 أنت طالق   :ميلك الرجعة وعزم على أا امرأته فراجعها مث قال المرأة أخرى له           

  .)٣٤٣(وهو يرى يوم قال ذلك أا ثالث حرمت عليه املرأة األخرى، ألبتة
  :)٣٤٤( عدم العداوة:الفرع اخلامس

 ، اشـتراط ذلـك     وذكر بعض أهل العلم    ،وليس من شرط الفتوى عدم العداوة     
                                 

  ).١٩( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٣٤٢(
  ).٣/٣٥٥( سابق الفتاوى اهلندية، مرجع:  انظر)٣٤٣(
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٠٦( سابق   فيت، مرجع أدب املفيت واملست  :  انظر )٣٤٤(

، وتبصرة احلكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغين احملتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، واإلنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠( سـابق  اع، مرجع، وكشاف القن)٤/١٨١( سابق وأسىن املطالب، مرجع 
، وآداب الفتـوى،    )١٢٩( سـابق    ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أويل النهى، مرجع  

  ).١١٢( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع
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 وذكره ابن القيم وجها     ،حكى ابن الصالح قول من قال باشتراط عدم العداوة        
إن املفيت إذا نابذ يف فتـواه   ": قال ابن الصالح يف حكاية ذلك القول  ،يف املسألة 

  .)٣٤٥("شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته
 إال إن ظهر فيها مؤثر غري هذا مثل         ،بذلكوالذي يظهر أنه ال ترد الفتوى       

  . عن مثل هذاهز ن فاملفيت العدل يت، أو كون املفيت فاسقا،النص أو اإلمجاعخمالفة 
  :)٣٤٦( أن ال يكون قاضياً:الفرع السادس

وليس من شرط الفتوى أن ال يكون املفيت قاضيا وفتياه ليست حكما فـال    
 جهة الضرورةمن  ول و و أهل للفتيا   والقضاء منصب يتواله من ه     ،تتضمن اإللزام 

 لكن قال بعض أهل     ،يفتون من غري تفصيل    و اخللفاء الراشدون كانوا يقضون   و
حصروا جمال الفتوى    و العلم بكراهة فتوى القاضي يف ما تتضمنه أحكام القضاء        

 لئال تتخذ فتواه مرجعـا  ،له يف ما ال مدخل للخصومات فيه كالعبادات وحنوها     
 ولكي ال يقـع الكـالم عـن       ،د اخلصمني على خصمه   ضده فتعزز موقف أح   

هذا قد يقع ألن مرجع احلكم يـضاف        ، و القاضي بأنه أفىت بكذا وحكم خبالفه     
 فقد يكـون مـصيبا يف       ،ال يكون يف الفتوى   ا  األميان م  و اإلقرار و إليه البينات 

  فاألوىل يف حقه بـل     ، لكن الناس ما أدراهم مبثل هذا      ،الفتوى مصيبا يف حكمه   
                                 

  ).١٠٧( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٣٤٥(
، واملغـين،   )١٦/٨٥( سـابق    ، واملبسوط، مرجع  )١٠٧( سابق   ع أدب املفيت واملستفيت، مرج    )٣٤٦(

 ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٤/١١٨( سابق   ، والفروق مع هوامشه، مرجع    )١٠/١٥٣( سابق   مرجع
 سـابق   ، ومواهب اجلليـل، مرجـع     )٤/٢٨٣( سابق   ، وأسىن املطالب، مرجع   )٤/٢٢٠(سابق  

، )٦/٣٢٢( سابق  القناع، مرجع  ، وكشاف )٣/٣٨٢( سابق   ، والفتاوى اهلندية، مرجع   )٦/١١٨(
  .، طبعة مكتبة اإلرشاد)١٣/٧١(وشرح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف بن عيسى أطفيش، 
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 ألن  ، غريه ترك الفتوى فيما ميكن أن يشتم منه رائحة خالف أو نزاع            يف حق و
 فإذا جاء مستفت    ،يتضح ذلك باملثال  ، و ذلك مرجعه إىل القضاء ال إىل الفتوى      

أراد أن يعلم احلكم فيهـا       و يسأل عن واقعة حصل بينه وبني صاحبه فيها نزاع        
إن كان   و قامهاأ و قبل أن يتوجه للقضاء حبيث إن كان احلكم له حرك الدعوى          

 لذا أرى  ،اع فضيع بعض حق صاحبه    ز  نأى ال  و مع صاحبه   اصطلح ،احلكم عليه 
أن ال يفيت املفيت سواء كان قاضيا أو ليس بقاض يف مسألة يشتم منها رائحـة                

  .خصومة أو نزاع
سلطانه ال مـن     و اليته و وذهب بعض أهل العلم بأنه يفيت من كان خارج        

  .)٣٤٧(داخل سلطانه واليته وكان حتت
غريه يف مجيع أبواب الفقه جائزة       و ولئن كنت أقول هذا فإن فتوى القاضي      

اع ز  ن ويبني من بني كالمه وحروفه ال      ،إمنا التخصيص يف ما يظهر منه      و مشروعة
  .اهللا أعلم والقائم

ال فرق بني القاضي وغريه يف جواز اإلفتاء مبا جتوز الفتيـا            " :قال ابن القيم  
ومل يزل أمر السلف واخللف على هذا فـإن منـصب           ،  ووجوا إذا تعينت  ، به

  .)٣٤٨("الفتيا داخل يف ضمن منصب القضاء عند اجلمهور
  :)٣٤٩( ناطقاًمبصراًأن يكون  :الفرع السابع

األخـرس  و)٣٤٩( ففتوى األعمى  ،فليس من شرط املفيت أن يكون مبصرا ناطقا       
                                 

  ).٢٠( سابق معني احلكام، مرجع:  انظر)٣٤٧(
  ).٤/٢٢٠( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٤٨(
، )٤/٢٢٠( سابق   جع، وإعالم املوقعني، مر   )١٠٧( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٣٤٩(

=  
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هة العمى أو ال أثر على الفتوى من ج، و جائزة إذا فهمت إشارة أو كتابة األخري      
 ما مل يعد ذلك على علم املفيت الضعف وعدم القدرة على إفهام املستفيت      ،اخلرس
األوىل مراعاة هاتني الصفتني يف املفيت حىت يستوضح املستفيت الفتـوى      ، و احلكم

  .أفضل وبشكل أكمل
  :)٣٥٠( ملسائل الفقهحافظاًأن يكون  :الفرع الثامن

 الفقه لكونه لـيس شـرطا ملنـصب         ملسائل ليس من شرط الفتوى حفظ املفيت     
االجتهاد ألن الفقه مثرته فيتأخر عنه وشرط الشيء ال يتأخر عنه وشرطه بعض أهـل               

 ألن حال املفيت يقتضي اشتراط كونه على صفة يـسهل عليـه معهـا إدراك                ،العلم
أحكام الوقائع على القرب من غري تعب كثري وهذا ال حيصل إال حبفظ أبواب الفقـه                

حافظـا   مث ال يشترط أن تكون مجيع األحكام على ذهنه بل يكفيه كونه      من و ومسائله
معالغالب متعلقـة   ذلك لكون الفتـوى يف ، متمكنا من إدراك الباقي على قرب ذلك ظم 

 لكـن   ، عليه ليقضي حاجته بناءً   ، احلصول على احلكم    يف حباجة املستفيت الذي يرغب   
 مل يكونـوا حـافظني      yالـصحابة    ن ألن املفتني م   ،اًأقول إن يف اشتراط ذلك نظر     

 فكيف يشترط ذلك يف حق املفتني بعـدهم؟  ،للفروع بل مل تكن الفروع وضعت بعد  
 وترديد أو إمهال املستفيت حىت يعلم املفـيت         ،كما أن التأين يف الفتوى من آداا      

  . فننتهي إىل عدم اشتراط حفظ فروع الفقه،اجلواب ليس فيه بأس
                                 =  

، وآداب الفتوى،   )٤/١٨١( سابق   ، وأسىن املطالب، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغين احملتاج، مرجع  
  ).٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع

، )٢٩( سـابق    ، وآداب الفتـوى، مرجـع     )٨٨( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٣٥٠(
  ).٤٨٨( سابق دة، مرجع، واملسو)١٤٤( سابق واملستصفى، مرجع
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  فيت يف نفسه آداب امل:املطلب الثالث
يراعيهـا أميـا     و آداب الدين ، و مما جيدر باملفيت أن يتخلق بأخالق اإلسالم      

ال  و  وال ينظر هلا نظرة فقهية حبتة فيترك املندوبات لكوا مما يثاب عليها            ،مراعاة
ما جيعلـهم يقنعـون   في و ،ذلك ألنه قدوة لغريه من الناس     ، و يعاقب على تركها  

 يف تلـك    هذا مـع اإلخـالص     ه،عن عرض ليكف ألسنهم   ، و باحلق الذي معه  
، األخرى تأيت تبعـا    و  فيكون مقصده األول التقرب إىل اهللا      ،العبادات هللا تعاىل  

  : إن شاء اهللا تعاىلنفصل تلك اآلداب يف ثالثة عشر فرعاًو
  . االفتقار إىل اهللا:الفرع األول
  .صالح النية و اإلخالص:الفرع الثاين
  .الوقار والسكينة و احللم:الفرع الثالث
  . وعدم التطلع ملا يف أيدي الناس، االكتفاء مبا عنده:الفرع الرابع

  .الذكاء و الفطنة:الفرع اخلامس
  .عدم التسهيل أو التشديد، وإمنا القيام باحلق :الفرع السادس
  . الرجوع إىل احلق طيبة به نفسه:الفرع السابع
  .التجرد عن اهلوى و قول احلق:الفرع الثامن
  . العمل مبا يقول:عالفرع التاس
  .مظهره و أن حيسن ملبسه:الفرع العاشر

  .سباقا للعباداتأن يكون  :الفرع احلدي عشر
  .عدم التكرب و التواضع:الفرع الثاين عشر
  . االبتعاد عن مواضع الشبهات:الفرع الثالث عشر
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  :)٣٥١( االفتقار إىل اهللا:الفرع األول
االفتقار إليه يف كل  ودعائه و،ينبغي للمفيت أن يكثر من ذكر اهللا تعاىل

مما ، و بل يف كل شؤون حياته، ويسأله التوفيق والسداد يف كل مسألة،حني
C  B  ]  :مالزمتهم قال تعاىل واإلنابة صحبة املتقني وحتصل به اخلشية

I   H  G  F  E  DZ )اهللا تعاىلهقيم رمحالقال ابن ) ١١٩:التوبة : 
اللهم رب جربائيل وميكائيل (ديث الصحيح حقيق باملفيت أن يكثر الدعاء باحل"

بني عبادك  وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم
إنك دي من ، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، فيما كانوا فيه خيتلفون

وكان إذا ،  وكان شيخنا كثري الدعاء بذلك)٣٥٢()تشاء إىل صراط مستقيم
وكان بعض السلف  ...يا معلم إبراهيم علمين ":ئل يقولأشكلت عليه املسا
، ... سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم:يقول عند اإلفتاء

 وكان بعضهم، ال قوة إال باهللا العلي العظيم،  ما شاء اهللا:وكان مالك يقول
́    µ     ¶  ]  :يقول  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §

¸  ¹  Z )اللهم وفقين واهدين وسددين :وكان بعضهم يقول )٢٨ -٢٥:طه 
 وكان بعضهم يقرأ .وامجع يل بني الصواب والثواب وأعذين من اخلطأ واحلرمان

 واملعول يف ذلك كله .وجربنا حنن ذلك فرأيناه أقوى أسباب اإلصابة، الفاحتة
                                 

، واملـصباح،  )٩٦( سـابق  واالجتهاد، مرجع، )٤/٢٥٧( سابق إعالم املوقعني، مرجع :  انظر )٣٥١(
  ).٢٣٤( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٥٠٠( سابق مرجع

، باب استحباب مـسألة اهللا   )٧٧٠(برقم  ) ١/٥٣٤(، مرجع سابق     أخرجه مسلم يف صحيحه    )٣٥٢(
  .يه من احلق عند افتتاح صالة الليلعز وجل اهلداية ملا اختلف ف
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من املعلم األول وصدق التوجه يف االستمداد ، وخلوص القصد، على حسن النية
فإنه ال يرد من صدق يف ؛  وسالمه عليهمصلوات اهللا -معلم الرسل واألنبياء 

التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بال 
 وكلما ...فإذا صدقت نيته ورغبته يف ذلك مل يعدم أجرا إن فاته أجران، علم

وكان نور كشفه للحق أمت ، عارضات السوءقرب القلب من اهللا زالت عنه م
وضعف نور كشفه ، املعارضات  عن اهللا كثرت عليهدعوكلما ب، وأقوى

يفرق به العبد بني اخلطأ ،  فإن العلم نور يقذفه اهللا يف القلب؛للصواب
 إين أرى اهللا : وقال مالك للشافعي رضي اهللا عنهما يف أول ما لقيه.والصواب

L  ]  :وقد قال تعاىل، ورا فال تطفئه بظلمة املعصيةقد ألقى على قلبك ن
  T  S  R  Q   P   O  N  MZ )ومن الفرقان النور  )٢٩:األنفال

به أقرب إىل اهللا كان وكلما كان قل، الذي يفرق به العبد بني احلق والباطل
  .)٣٥٣("فرقانه أمت

  :)٣٥٤(صالح النية و اإلخالص:الفرع الثاين
ه نية خالصة هللا عز وجل فكل عمل أريد به اهللا         جيب على املفيت أن تكون ل     

املتابعة لرسول   و جل املنايف للشرك  جب فيه مراعاة اإلخالص هللا عز و      عز وجل و  
  ال ريـاء   ،إظهار أحكام اهللا سـبحانه     و  فيقصد اإلرشاد  ، املنافية للبدعة  rاهللا  

                                 
  ).٤/٢٥٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٥٣(
، والـدر   )٤١( سـابق    ، أصول الفتوى، مرجع   )٤/١٩٩( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٣٥٤(

 سابق  ، واملصباح، مرجع  )١٤( سابق   ، وأحكام اإلفتاء، مرجع   )٧٩(و) ٢٥( سابق   النضيد، مرجع 
  ).٧٧( سابق  اإلفتاء، مرجع، والفتيا ومناهج)٥٣٣(
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 أو غـري  ، بامسه أو ابتغاء مكسب مادي أو معنوي من أحـد   ال تنويهاً ، و مسعهو
 ،فتاء عبادة ال جيوز صرفها إال هللا عز وجل        اإل ف ،حطامها و ذلك من متاع الدنيا   

ال ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حىت يكون فيه مخـس     ":قال اإلمام أمحد  
  :خصال
ة مل يكـن عليـه نـور وال علـى           فإن مل يكن له ني    أن تكون له نية     : إحداها

  .نور كالمه
  .وسكينةأن يكون له حلم ووقار : الثانية
  .أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته: الثالثة
حتاج إىل الناس ا وإال أبغضه الناس فإنه إذا مل تكن له كفاية        )٣٥٥(الكفاية: الرابعة

  .وإىل األخذ مما يف أيديهم
معرفة الناس أي ينبغي له أن يكون بصريا مبكر الناس وخداعهم وال ينبغـي              : اخلامسة

  .)٣٥٦("را فطنا مما يصورونه يف سؤاالم بل يكون حذله أن حيسن الظن م
يفسد ، و  يصح بصحتها  ،قائده و وال شك أن النية هي روح العمل وحاديه       

 أعظـم   ،الفضل و بينهما من الثواب   و  فيفيت الرجالن بالفتوى الواحدة    ،بفسادها
هذا يفيت ليكون    و مما بني املشرق واملغرب فهذا يفيت لتكون كلمة اهللا هي العليا          

  .ةتكون له وجاه، ويشار إليه بالبنان ووله مسموعاق
 يلبـسه اهللا مـن املهابـة       و  من نوره  اًواملخلص يف نيته يلقي اهللا عليه نور      

                                 
  .يف اجلانب املايل: أي) ٣٥٥(
، ومطالب  )٦/٢٩٩( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٤/١٩٩( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )٣٥٦(

  ).٦/٤٣٨( سابق أويل النهى، مرجع
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 نيتـه  وإقبال الناس عليه بقلوم بسبب إخالصه  ، و احملبة يف قلوب اخللق   و النورو
  .معاملته لربهو

 يف rاهللا  سـول فعلى املفيت أن يستحضر النيات الصاحلة من اخلالفة عن ر    
التمتـع  ، و  يدفع النيات اخلبيثة من العلـو يف األرض        ، والوفاء بعهد اهللا   ،البيان

،  أو احلصول على املنافع املادية املاليـة       ،مدحهم و  وحتصيل ثنائهم  ،بتعظيم الناس 
  .املكاسب احملرمةو

  :)٣٥٧(الوقار والسكينة و احللم:الفرع الثالث
 فإنه كـسوة  ،الوقار والسكينة ومليس لصاحب الفتيا كسوة أمجل من احلل     

ما قرن  :  قال بعض السلف   ،مثرته و الوقار نتيجة احللم   و السكينة، و مجاله و علمه
فاحللم زينـة  " : قال ابن القيم رمحه اهللا،شيء إىل شيء أحسن من علم إىل حلم       

؛  الطيش والعجلة واحلدة والتسرع وعـدم الثبـات       ه وضد ،العلم واؤه ومجاله  
وال يقلقـه أهـل     ،  وال يستخفه الذين ال يعلمون    ،  اتوزه البد فاحلليم ال يستف  

 بل هو وقور ثابت ذو أناة ميلك نفسه عند ورود أوائل            .الطيش واخلفة واجلهل  
ومالحظته للعواقب متنعه من أن تستخفه دواعي       ،  األمور عليه وال متلكه أوائلها    

،  والفـساد  فبالعلم تنكشف له مواقع اخلري والشر والصالح      ؛ الغضب والشهوة 
وباحللم يتمكن من تثبيت نفسه عند اخلري فيؤثره ويصري عليه وعند الشر فيصرب             

وإذا شئت أن ترى بـصريا بـاخلري        ،  فه رشده واحللم يثبته عليه    فالعلم يعر ؛ عنه
                                 

، والـدر   )٤١( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٤/٢٠٠( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٣٥٧(
 ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجـع )١٥( سابق  ، وأحكام اإلفتاء، مرجع   )٨٢(سابق   النضيد، مرجع 

  ).٨٠(سابق 
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وإذا شئت أن ترى صابرا علـى       ،  والشر ال صرب له على هذا وال عن هذا رأيته         
،  أن ترى من ال صرب له وال بصرية رأيتـه          وإذا شئت ،  املشاق ال بصرية له رأيته    

فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى حقـا        ،  وإذا شئت أن ترى بصريا صابرا مل تكد       
  .)٣٥٨("الوقار والسكينة مثرة احللم ونتيجته .فاستمسك بغرزه

  :)٣٥٩(عدم التطلع ملا يف أيدي الناس و االكتفاء مبا عنده:الفرع الرابع
 لئال  ،مبا عنده من رزق عما يف أيدي الناس       ينبغي للمفيت أن يكون مكتفيا      

ال يأخذ شيئا منـهم     ، و ينسبه الناس إىل التكسب بالعلم فال يظهر حاجته إليهم        
ليست مقرا لالستزادة مـن      و ربع ولتذكر دائما أن هذه الدنيا دار م       ،على فتياه 
 قال ابـن    ، فسوف ميضي منها كما مضى من قبله       ،ما فيها من متاع    و حطامها
فال ،  فإنه إذا مل يكن له كفاية احتاج إىل الناس وإىل األخذ مما يف أيديهم             " :القيم

 فقـد   نـاءً ح غَ ِن فالعامل إذا م   ...،يأكل منهم شيئا إال أكلوا من حلمه وعرضه أضعافه        
  .)٣٦٠("وإذا احتاج إىل الناس فقد مات علمه وهو ينظر، أعني على تنفيذ علمه

  :)٣٦١(الذكاء و الفطنة:الفرع اخلامس
والثـاين   ،سرب أحوال الناس  )٣٦١( األول يف  ،الفطنة يف أمرين   و تاج املفيت إىل الذكاء   حي

                                 
  ).٤/٢٠٠( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٥٨(
، وأحكـام   )٤٢( سـابق    ، وأصول الفتوى، مرجـع    )٤/٢٠٤( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )٣٥٩(

 ا ومنـاهج اإلفتـاء، مرجـع      ، والفتي )٩٥( سابق   ، واالجتهاد، مرجع  )١٦( سابق   اإلفتاء، مرجع 
  ).٨١(سابق

  ).٤/٢٠٤( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٦٠(
، والفتيـا   )٤٥( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٤/٢٠٤( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٣٦١(

=  
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  .قدرة على ذلك وسرعة الوصول إىل جواب السؤال حبيث تكون عنده ملكة
  :ل الناسامعرفة أحو وفطنة يتمكن ما من سرب و ذكاء:األول

فـة  إن الناظر ألحوال املستفتني يلحظ أن على املفيت أن يكـون لـه معر             
 واليت قـد تكـون      ،مقاصدهم اليت يدورون حوهلا    و  واحنرافام ،بأخالق الناس 

 وتتحصل تلـك املعرفـة   ،تصرفات ظاهرها السالمة وفاسدة وخيفوا بتعبريات  
احلضر لتتكـشف    و  يف السفر  ، وممارسة احلياة معهم   ،خمالطام و مبالبسة الناس 

 وعد الظـامل    ،طل حقا البا و  وإال تصور احلق باطال    ،دخائل نفوسهم  و طباعهم
 فمن كـان ناقـصا يف       ،االفتراءات و انطلت عليه احليل   و املظلوم ظاملا  و مظلوما
 قال ابن القيم رمحه اهللا      ،يقف فقْد فقَد أول أسباب التو     ، أو متصفا بالغفلة   ،فهمه
حرم عليه إذا جاءته مسألة فيها حتيل على إسقاط واجب أو حتليل حمرم             " :تعاىل

أو يفتيه بالظاهر   ،  ويرشده إىل مطلوبه  ،  يعني املستفيت فيها  أو مكر أو خداع أن      
بل ينبغي له أن يكـون بـصريا مبكـر النـاس            ،  الذي يتوصل به إىل مقصوده    

بل يكون حذرا فطنـا     ،  وال ينبغي له أن حيسن الظن م      ،  وخداعهم وأحواهلم 
وإن مل يكن كذلك زاغ     ،   فقهه يف الشرع   هازرؤي،  فقيها بأحوال الناس وأمورهم   

 فالغر  !وباطنها مكر وخداع وظلم   ،  وكم من مسألة ظاهرها ظاهر مجيل     ،  وأزاغ
فـاألول  ؛ وذو البصرية ينقد مقصدها وباطنها ،  ينظر إىل ظاهرها ويقضي جبوازه    

والثـاين  ،  يروج عليه زغل املسائل كما يروج على اجلاهل بالنقد زغل الدراهم          
طل خيرجه الرجل حبسن     وكم من با   .خيرج زيفها كما خيرج الناقد زيف النقود      

                                 =  
 سابق  ، والدر النضيد، مرجع   )٢٨٦( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٨٠( سابق   ومناهج اإلفتاء، مرجع  

  ).٩٦( سابق مرجع، واالجتهاد، )٢٣٩(
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 وكم من حق خيرجه بتهجينه وسوء تعبريه        !لفظه وتنميقه وإبرازه يف صورة حق     
بل هذا أغلـب    ،   ومن له أدىن فطنة وخربة ال خيفى عليه ذلك         !يف صورة باطل  
   .)٣٦٢("ولكثرته وشهرته يستغىن عن األمثلة، أحوال الناس

  :ولقد أحسن القائل" :مث قال رمحه اهللا
  اء النحـل متدحـه    تقول هذا جن  

  
  وإن تشأ قلت ذا قـيء الزنـابري         

  
 

  )٣٦٣(واحلق قد يعتريه سوء تعـبري         مدحا وذما وما جاوزت وصفهما    
فعربها له معرب مبـوت أهلـه       ،  ورأى بعض امللوك كأن أسنانه قد سقطت      

تكون أطول أهلك   ،   ال عليك  :واستدعى آخر فقال له   ،  فأقصاه وطرده ، وأقاربه
                                 

  ).٤/٢٢٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٦٢(
ومنـشور واليـة   مفتاح دار السعادة :  هذان البيتان ذكرمها ابن القيم يف مواضع من كتبه منها  )٣٦٣(

روح : انظـر .  وغريها، ونسبا للحريـري   دار الكتب العلمية، بريوت    ،)١/١٤١(،  العلم واإلرادة 
العالمة أيب الفضل شهاب الـدين الـسيد حممـود    ، م والسبع املثاين  يف تفسري القرآن العظي   املعاين  

حممـد  وتفسري البحر احمليط،    دار إحياء التراث العريب،     ،   بريوت ،)١٤/١٩٣ (،األلوسي البغدادي 
الشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود،       :  حتقيق ،)٥/٤٩٧(، يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي     بنا

أمحـد   .د) ٢ . زكريا عبد ايـد النـوقي    .د) ١ :لتحقيقشارك يف ا  ، الشيخ علي حممد معوض   
ونـسبه  ، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢،  بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ، لبنان ،النجويل اجلمل 

أبو الفتح ضـياء    ،  يف أدب الكاتب والشاعر   املثل السائر   : انظر. صاحب املثل السائر البن الرومي    
حممـد  :  حتقيق ،)١/٣٧٩(، عبد الكرمي املعروف بابن األثري    الدين نصر اهللا بن حممد بن حممد بن         

وهو يف ديوان ابـن     ، م١٩٩٥ بريوت، املكتبة العصرية للطباعة والنشر،       ،حميي الدين عبد احلميد   
  :لكن ببعض تغيري) ٢٢٦٩(الرومي 

  يف زخــرِف القــول تــرجيح لقائلــِه
  

  واحلــق قــد يعتريــه بعــض تغــيِري  
ـ        حــهاج النحـل متد تقـول هـذا جم

  
  الزنـابري  قَـيء  وإن تِعـب قلـت ذا    

  مدحاً وذماً ومـا جـاوزت وصـفَهما      
  

  سحر البيان يـري الظلمـاَء كـالنور         
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وأخرج املعىن يف   ،  وغري له العبارة  ،  فاستوىف املعىن ،   وقربه فأعطاه وأكرمه ،  عمرا
  .)٣٦٤("قالب حسن

  :مجعها بسرعة ودقة وفطنة يتمكن ما من استحضار األدلة و ذكاء:الثاين
 أو فقه النفس أو جـودة       ةوهذا النوع يسميه بعض أهل العلم ملكة فقهي       

 وال معيار مـستقر   وليس هلذه امللكة الفقهية حد مضبوط      ،قرحية أو قرحية وقادة   
 فتكون اإلجازة ،إجازم له ا و بل يعرف حصوهلا بشهادة أصحاب تلك امللكة      

 بل هي نور يؤتيه     ،كثرة املسائل  و  فامللكة الفقهية غري الفقه    ،عالمة على حصوهلا  
 فقيـه ويكون   ": قال ابن الصالح يف ذكر شرائط املفيت       ،اهللا من يشاء من خلقه    

  .)٣٦٥("فكر صحيح التصرف واالستنباطالنفس سليم الذهن رصني ال
  :)٣٦٦(وتلك امللكة الفقهية تأيت بأمرين

  : هبة إهلية:أحدمها
اهللا فضل بعض النـاس     و  بل هي من رزق اهللا     ،هذه ال حيلة لإلنسان فيها    و

أدوات االجتهاد أجرى من  و فما كل من أحرز فنون العلم،على بعض يف الرزق   
 استحضرها وقت ورود احلادثة اليت      قواعدها العيون وال كل من عرف القواعد      

  .الشواهد ويفتقر إىل تطبيقها على األدلة
                                 

  ).٤/٢٣٠( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٦٤(
  ).٨٦( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٣٦٥(
حممد بن أيب بكـر     ،  وباب السعادتني ، وطريق اهلجرتني    )٢٨٨( سابق   املصباح، مرجع :  انظر )٣٦٦(

 دار ابـن القـيم،      ، الدمام ،)٤٥٠(،  عمر بن حممود أبو عمر    : حتقيق، أيوب الزرعي أبو عبد اهللا    
  ).١٣٠( سابق وإرشاد النقاد، مرجع، م١٩٩٤-هـ١٤١٤، الطبعة الثانية
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  :املران و الدربة:الثاين
العلم من العلمـاء مـع       و حتصيل املعرفة من العارفني    و واألخذ عن الفقهاء  

 شـروح احلـديث    و التفـسري  و  مع النظر يف الكتاب والسنة     ،املصابرة و الصرب
لوس يف جمالس العلم مع احلرص على العمل مبا         اجل و التعرف على أقوال العلماء   و

تطبيق ما تعلم من أصول الفقـه علـى النـصوص     وعليه اختبار النفس ، و يعلم
ترويض النفس على استقاء العلم من الوحيني مع مراجعة ما جاء بـه              و مباشرة

 فيعمل على إدراك    ،يبني له ضعفه   و  فيظهر له عجزه   ،مقارنا مبا جاء به من سلف     
تكليف النفس عنـاء تـرك      ، و النظر و صيل زيادة العلم مع التأمل    حت و ما نقص 
  .قرحية وقادة والقول بقول الرجال فتتكون له ملكة فقهية والتقليد

  :)٣٦٧(القيام باحلقبل   التشديدوأ  عدم التسهيل:الفرع السادس
z  }   |   {  ]  :عدم التشديد من املقاصد الشرعية قال تعاىل والتيسري
¡  �   ~ Z )تعاىلوقال  )٧٨ :جاحل:  [   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §

                                 
، وآداب الفتـوى،    )٤٥( سـابق    أصول الفتوى، مرجع   ،)١/٣٣٩( سابق    املوافقات، مرجع  )٣٦٧(

 سـابق   ، واالجتهاد، مرجع  )٦٩( سابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )٣٧( سابق   مرجع
، وأحكام اإلفتاء،   )٢٥٥( سابق   ، واملنهج الفريد، مرجع   )٥١٩( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٢٦٣(

، والفتـوى بـني     )٤/٢٢٢(و) ٤/٢١١( سـابق    ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١١٢( سابق   مرجع
واملنتقى شرح  ، )٢/٣٥٣( سابق   واطع األدلة، مرجع  ق، )١٠٩( سابق   االنضباط والتسيب، مرجع  

 سـابق  ، والبحر احمليط، مرجع)٦/٣٧٩( سابق   ، والفروع، مرجع  )٢/٢٤٤( سابق   املوطأ، مرجع 
، )١١/١٨٧( سـابق    ، اإلنـصاف، مرجـع    )١/٥٨( سابق   ، وتبصرة احلكام، مرجع   )٨/٣٥٨(

 كشاف القناع، مرجـع   ، و )٣/٣٠٩(، والفتاوى اهلندية    )٦/٩٢( سابق   ومواهب اجلليل، مرجع  
  ).٦/٣٠٧(سابق 
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  ¯Z )قال تعاىل و)١٨٥:البقرة:  [  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿
Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇZ )ــرة ــال و )٢٨٦:البق  :rق

قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا       و )٣٦٨()ال تنفروا  و بشروا و ال تعسروا  و يسروا(
 بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن         rا خري رسول اهللا     م( :عن أبيها  و عنها
 جتـوز  أحواالً وجعل هلا ضوابط  و  فالشارع شرع الرخص يف األحكام     )٣٦٩()إمثا
 فتثبت تلك القاعدة قاعدة     ،اإلعنات فيه  و مل يقصد إىل التكليف بالشاق    ، و فيها

ـ ،فق األدلة و لكن،رفع احلرج يف الشريعة و التيسري ة النـصوص   فال جتوز خمالف
خمالفتها خمالفـة هلـذا      و راء هذا املقصد بل النصوص جارية عليه أصال        و جريا

 .املقصد العظيم من مقاصد الشريعة
 ،أن يكون قصده ليس التسهيل، وال التشديد وإمنا احلق        وعليه ينبغي للمفيت    

 أو يف البحث عن الرخص للمستفتني       ،فال يتساهل يف طلب الدليل على احلكم      
 فعليه أن يكون ضابطا لنفسه كافـا هلـا عـن            ،على أحكام الشريعة  ليتحايلوا  
 وأن ال   ،ويقوم حبق مستفتيه  ،   حىت يقوم حبق اهللا تعاىل يف إظهار دينه        ،الترخيص

                                 
 يتخوهلم باملوعظة   r، باب ما كان النيب      )٦٩(برقم  ) ١/٣٨( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )٣٦٨(

 يسروا وال تعـسروا وكـان حيـب         r، باب قوله    )٥٧٧٤(برقم  ) ٥/٢٢٦٩(حىت ال ينفروا و   
 باب يف األمر    ،)١٧٣٢(برقم  ) ٣/١٣٥٨(، مرجع سابق    التخفيف واليسر على الناس، ويف مسلم     

  .بالتيسري وترك التنفري
، r، بـاب صـفة الـنيب        )٣٣٦٧(بـرقم   ) ٣/١٣٠٦( سـابق     أخرجه البخاري، مرجع   )٣٦٩(

 يسروا وال تعسروا وكان حيب التخفيف واليسر على         r، باب قوله    )٥٧٧٥(برقم  ) ٥/٢٢٦٩(و
ويف مـسلم،   ، باب إقامة احلدود واالنتقام حلرمـات اهللا         )٦٤٠٤(برقم  ) ٦/٢٤٩١(الناس، ويف   

 لآلثام واختياره من املبـاح أسـهله        r، باب مباعدته    )٢٣٢٧(برقم  ) ٤/١٨١٣( سابق   مرجع
  .وانتقامه هللا عند انتهاك حرماته
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   :للمتساهل حالتان وهذا .التغليظ ويكون مائال إىل طلب التشديد
 يأخذ مببادئ النظـر   ، و  وطرق احلكم  ، أن يتساهل يف طلب األدلة     :األوىل

 ،مجع األدلة املتعلقة باملسألة املستفىت فيهـا       و  دون بذل اجلهد يف طلب     ،الفكرو
ذلـك  ، وستفىتال جيوز أن ي   و  فال حيل له أن يفيت     ،فهذا مقصر يف حق االجتهاد    

دليـل  ، و ألن الصواب قد يكون بعد استيفاء النظر يف األدلة غري ما خلص إليه            
 )٣٧٠(نه أقبل من البحرين    أ tيرة  هذا ما رواه مالك يف املوطأ بسنده عن أيب هر         

 وجد ركبا من أهل العراق حمرمني فسألوه عن حلـم           )٣٧١(حىت إذا كان بالربذة   
مث إين شككت فيما    ،  هريرة أهل الربذة فأمرهم بأكله قال أبو     صيد وجدوه عند    

أمرم به فلما قدمت املدينة ذكرت ذلك لعمر بن اخلطاب فقال عمـر مـاذا               
 .كله فقال عمر لو أمرم بغري ذلـك لفعلـت بـك           أمرم به فقال أمرم بأ    

  بنيته تأديب من يتسامح يف طلب الدليل لفتواه  t، ففي توعد عمر     )٣٧٢(يتوعده
 ،دليل على حترمي التساهل يف طلب الدليل على الفتـوى          ،يفيت قبل أن يتحقق   و

  .ألن يف ذلك كبري الضرر على الناس يف حتليل احلرام أو حترمي احلالل
                                 

اسم جامع لبالد على ساحل حبر اهلند بني البصرة وعمان وقيل هي قصبة هجر وقيل               هي    قيل )٣٧٠(
 وفيها عيون مياه وبالد    قصبة برأسها هجر قصبة البحرين وقد عدها قوم من اليمن وجعلها آخرون           

واسعة ورمبا عد بعضهم اليمامة من أعماهلا والصحيح أن اليمامة عمل برأسه يف وسط الطريق بني                
  ).١/٣٤٦( سابق معجم البلدان، مرجع: انظر. والبحرينمكة 

فيد  هي من قرى املدينة على ثالثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق احلجاز إذا رحلت من                   )٣٧١(
، )٣/٢٤( سـابق    معجم البلدان، مرجـع   : انظر. tتريد مكة وذا املوضع قرب أيب ذر الغفاري         

  .باب الراء والباء وما يليهما
، باب ما جيوز للمحرم أكله من       )٧٨٢(برقم  ) ١/٣٥١( سابق    أخرجه مالك يف املوطأ، مرجع     )٣٧٢(

  .الصيد
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 وميعن النظر   ،البحث عنها  و يتساهل يف األحكام بطلب الرخص     أن   :الثاين
 ، ملـستفتيه   فهذا متجوز يف دينه غار     ،إن كان أضعفها   و يتعلق بأخفها ، و إليهاليتوصل  

  .يف الثانية متعمد و ألنه يف األوىل مقصر،وهو أعظم مأمثا منه يف احلالة األوىل
  يطلب التغلـيظ    فكذلك ال جيوز أن    ،وكما ال جيوز له أن يطلب الرخص      

 ألنه متعبد ،إمنا عليه طلب احلق سواء كان يف احلق تيسري أو تشديد        ، و التشديدو
!  "  #  $  %  &  '  )  (       ]  :تعاىل قال   ،بتبليغه للناس 

  +  *Z )١٨٧:آل عمران(.  
احلكـم إن كانـا      و  فإن الدليل  ،ولئن كان التساهل يف طلب الدليل حمرما      

 ،ت معرفته باملسؤول عنه فإنه يف احلقيقة غري متـساهل         تقدم، و ظاهرين للمفيت 
 : قال النووي  ،استبان له احلكم فال بأس أن يبادر للفتوى        و لكونه حصل الدليل  

 أن ال   التـساهل  يف الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه فمـن           التساهلحيرم  "
 يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فإن تقدمت معرفته           
باملسؤول عنه فال بأس باملبادرة وعلى هذا حيمل ما نقل عـن املاضـني مـن                

   .)٣٧٣("مبادرة
 فإنه حمرم لكن    ، حترمي التساهل يف طلب الرخص     ،وكذلك يف املسألة الثانية   

  إذا حسن قصد املفيت يف حيلة جائزة ال شبهة فيهـا           جيوز فيها ذلك   حالة   هناك
ال  : يستحب ذلك قال ابن القيم     ال مفسدة لتخليص املستفيت من حرج بل قد       و

فـإن  ، وال تتبع الرخص ملن أراد نفعه، جيوز للمفيت تتبع احليل احملرمة واملكروهة    
فإن حسن قصده يف حيلة جائزة ال شبهة فيها         ،  وحرم استفتاؤه ،  تتبع ذلك فسق  

                                 
  ).٣٧( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٣٧٣(
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 وأرشـد   ...بل استحب ،  وال مفسدة لتخليص املستفيت ا من حرج جاز ذلك        
بيع التمر بدراهم مث يشتري بالدراهم مترا آخر فيتخلص مـن          بالال إىل    rالنيب  
، وأقبح احليل ما أوقع يف احملارم     ،   فأحسن املخارج ما خلص من املآمث      ،)٣٧٤(الربا

  .)٣٧٥("أو أسقط ما أوجبه اهللا ورسوله من احلق الالزم
وكذلك إن كانت املسألة املسؤول عنها قد وقعت من املكلف كمن طاف            

 فإن كان املفيت ممن ، مث جاء يسأل عن حكم طوافه ، طهارة هو على غري   و بالبيت
عدم إيقاعه   و  فعليه بالتيسري على املكلف    ،يترجح لديه اشتراط الطهارة للطواف    

 وينبهه  ، فتكون فتواه بأنه ال حرج عليه      ،يف حرج فاملسألة ليس فيها نص صريح      
تيسري املبين   فهذا جانب من ال    ،يف املستقبل أن ال يطوف بالبيت إال على طهارة        

دليل بعـدم   و يوجد قول له قوة    و  ذلك أن األمر قد مضى وانقضى      ،على الدليل 
إن كان خالف   ، و  فرياعي املفيت هذا القول يف الفتوى      ،اشتراط الطهارة للطواف  

  .ما يرجحه
  : الرجوع إىل احلق طيبة به نفسه:الفرع السابع

مث بلغه الصواب بدليله     ، فيها وأخطأ إذا أفىت املفيت يف مسألة بناء على دليل       
 فواجب عليه األخذ مبا اقتنع ،اقتنع بذلك، ومع اإلجابة عما استدل به على فتواه   

 سواء كان ذلك ،أوىل من التمادي يف الباطل والرجوع إىل احلق خري  و .به بدليله 
ال  و ال تأخذه العزة باإلمث    و يف جملس الفتوى أو يف غري ذلك من وسائل اإلعالم         

 قال عمر بـن  ، إىل اإلصرار على اخلطأ مع تبني الصواب لديه   خطوات الشيطان 
                                 

، باب الوكالة يف الصرف     )٢١٨٠(برقم  ) ٢/٨٠٨( سابق    البخاري، مرجع  احلديث يف :  انظر )٣٧٤(
  . على أهل خيربr، باب استعمال النيب )٤٠٠١(برقم ) ٤/١٥٥٠(وامليزان ويف 

  ).٤/٢٢٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٣٧٥(
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وال مينعك من قـضاء      ":tأليب موسى األشعري     اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه    
قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق ألن احلـق              

  .)٣٧٦("التمادي يف الباطلقدمي ال يبطل احلق شيء ومراجعة احلق خري من 
  :)٣٧٧(التجرد عن اهلوى و قول احلق:رع الثامنالف

 فال يظهر تساهال فيما يعلمه من       ،على املفيت أن يكون قويا على ما هو فيه        
  اإلقـدام   لئال حيجم يف موضع    ،ب نفسه للفتوى حىت يكون من أهلها      ال ينص ، و احلق
 بـالرجوع    فعليه االنقياد إىل احلـق     ،يتخلص من اهلوى  ، و يقدم يف موضع اإلحجام   و

  . فذلك من بركة العلم، ولو ظهر على يد أصغر الطلبة،إليه عند اهلفوة
  :)٣٧٨( العمل مبا يقول:التاسعالفرع 

 للوجـه املـشروع     فقاًافعله مو  و إن من الواجب على املفيت أن يكون قوله       
  . فيعمل خبالف علمه،فعله مقتضى علمه و فال خيالف قوله،الذي يفيت به

  .)٣٧٩("تيا ال تصح من خمالف ملقتضى العلمالف" :رمحه اهللاوقال الشاطيب 
                                 

، باب ال حييـل     )٢٠٣٢٤(برقم  ) ١٠/١٥٠( سابق    أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، مرجع      )٣٧٦(
قاضي على املقضي له واملقضي عليه وال جيعل احلالل على واحد منهما حراما وال احلـرام      حكم ال 

، كتاب عمـر    )١٥(برقم  ) ٤/٢٠٦( سابق   على واحد منهما حالال، ويف سنن الدارقطين، مرجع       
tباب أدب القضاء)٤/١٩٦(، مرجع سابق  إىل أيب موسى األشعري، ويف التلخيص احلبري ،.  

  ).١٠٢( سابق ، والدر الضيد، مرجع)٤٢( سابق رجع أصول الفتوى، م)٣٧٧(
، ومباحث يف أحكام    )١٨( سابق   وأحكام اإلفتاء، مرجع   ،)٤/٢٥٢( سابق    املوافقات، مرجع  )٣٧٨(

، وإعـالم   )١١٩( سـابق    ، والصباح، مرجـع   )٩٨( سابق   ، واالجتهاد، مرجع  )١٢٧(الفتوى  
  ).١/١٨٦( سابق ، وجامع البيان، مرجع)١/١٥٧( سابق املوقعني، مرجع

  ).٤/٢٥٢( سابق  املوافقات، مرجع)٣٧٩(
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فأما فتياه بالقول فإذا جرت أقواله على غري املـشروع           ":مث قال رمحه اهللا   
 وأما أفعاله   ،وهذا من مجلة أقواله فيمكن جرياا على غري املشروع فال يوثق ا           

قتداء ا وال جعلها    فإذا جرت على خالف أفعال أهل الدين والعلم مل يصح اال          
  .وة يف مجلة أعمال السلف الصاحل وكذلك إقراره ألنه من مجلة أفعالهأس

فإن كل واحد من هذه الوجوه الثالثة عائد على صاحبيه بالتأثري فإن       أيضاً  و
املخالف جبوارحه يدل على خمالفته يف قوله واملخالف بقوله يدل على خمالفتـه             

 عدم صحة الفتيا منـه  هذا بيان .أمر واحد قليبجبوارحه ألن اجلميع يستمد من    
  .على اجلملة

ـ              ه فـإن   وأما على التفصيل فإن املفيت إذا أمر مثال بالصمت عمـا ال يعني
 فهي  يه ففتواه صادقة وإن كان من اخلائضني فيما ال يعن         صامتا عما ال يعنيه    كان

  .غري صادقة
د فيها صدقت فتيـاه وإن كـان        وإذا دلك على الزهد يف الدنيا وهو زاه       

نيا فهي كاذبة وإن دلك على احملافظة على الصالة وكـان حمافظـا          يف الد  راغبا
فتياه وإال فال وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة يف األوامر           عليها صدقت   

 .لنواهيا ومثلها
فإذا ي عن النظر إىل األجنبيات من النساء وكان يف نفسه منتهيا عنـها              

 أو عن الزىن وهو ال يـزين   عن الكذب وهو صادق اللسان ىصدقت فتياه أو    
أو عن التفحش وهو ال يتفحش أو عن خمالطة األشرار وهو ال خيـالطهم ومـا       

      ألن عالمـة  ، بقوله وبفعله وإال فال ىقتدأشبه ذلك فهو الصادق الفتيا والذي ي 
 فالفتيا ال تصح مع املخالفة وإمنـا تـصح مـع            ...صدق القول مطابقة الفعل   

 من بـاب     عمن كانت هذه سبيله وهذا املعىن جارٍ       ألن القلوب تنفر  ...املوافقة
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أوىل فيما بعد النبوة بالنسبة إىل فروع امللة فضال عن أصوهلا فإم لـو كـانوا                
آمرين باملعروف وناهني عن املنكر ويأتونه عياذا باهللا من ذلك لكان ذلك أوىل             

قـة نيلـه    ثة هلم فمن حقي   اباع فمن كان يف رتبة الور     ت عن اال   وأقرب صاد  منفٍر
  .الرتبة ظهور الفعل على مصداق القول

u  t  ]  :وقد ذم الشرع الفاعل خبالف ما يقول فقال اهللا تعاىل
  x  w   vZ )تعاىلوقال ،)٤٤:البقرة :  [  o     n  m  l  k

  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  pZ  
ـ  وال   ،لكن االنتفاع بفتواه ال حيصل     ..... )٣-٢:الصف(  ،رد إن حـصل   يطّ

وذلك أنه إن كان موافقا قوله لفعله حصل االنتفاع واالقتداء بـه يف القـول               
والفعل معا أو كان مظنة للحصول ألن الفعل يصدق القـول أو يكذبـه وإن               
خالف فعله قوله فإما أن تؤديه املخالفة إىل االحنطاط عن رتبة العدالة إىل الفسق              

 عدم صحة االقتداء وعدم صحة االنتصاب       ال فإن كان األول فال إشكال يف       أو
 ومن اقتدى به كان خمالفا مثله فال فتوى يف احلقيقة وال حكم وإن    . وعادةً شرعاً

فعلى ....كان الثاين صح االقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق دون ما خالف           
كل تقدير ال يصح االقتداء وال الفتوى على كماهلا يف الصحة إال مع مطابقـة               

  .)٣٨٠("قول الفعل على اإلطالقال
 ،وننتهي إىل التفصيل يف ما خالف به املفيت فتواه سواء كان عمال أو قـوال    

 ، فال يصح إلزام املستفيت بقبول فتواه    ،إن كانت املخالفة ظاهرة قادحة يف عدالته      
 وإن كنت فتـواه  ،العمل به صدوره من عدل صادق   و إذ من شرط قبول القول    

                                 
  ).٢٥٦، ٢٥٢( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٣٨٠(
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إن مل تكن   ، و  لكنه غري موثوق القول    ، نفس األمر  يفلة  جارية على مقتضى األد   
  .العمل به مربئ للذمة وخمالفته قادحة يف عدالته فقبول قوله صحيح

  :)٣٨١(مظهره و أن حيسن ملبسه:الفرع العاشر
يتقيد يف ذلك بالتوجيهات اإلسالمية مـن  ، و ينبغي للمفيت أن حيسن ملبسه    

الذهب مـع اجتنـاب خـوارم        و يراجتناب احلر  و ستر العورة  و مراعاة النظافة 
 فإن تأثري املظهر يف ،لقبول قوله  لبس من الثياب املمتازة لكان أدعى         ولو ،املروءة

  .عامة الناس ال ينكر
أعلم أين رأيت أحدا أنظف ثوبا      وذكر صاحب صفة الصفوة بسنده قال ال        

 أنقى ثوبا وأشـده  وال أشد تعاهدا لنفسه يف شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه وال         
  .)٣٨٢(بياضا من أمحد بن حنبل

 أن يلـبس مـن   ،أهلها هو منأجيز بذلك ممن  ووأحرى مبن تأهل للفتوى 
 ، ففي مثل هـذا الزمـان  ،زمانه و كل حبسب مكانه  ،اللباس ما يدل على علمه    

 هناك اللباس األزهري الذي يدل على أن صاحبه من طالب العلم أو العلمـاء             
 ويف ،املشلح مع عدم العقال على الـرأس كذلك يف اجلزيرة العربية هناك لباس    و

كذلك ، و  مما يدل مظهره أن صاحبه من أهل العلم        ،لباس أيضا هلم  بالد املغرب   
 ، لباس خاص مييزهم عن غريهم      هلم يف الطوائف مثل الشيعة فأهل العلم عندهم      

لكن مع األسف هناك كثري ممن تأهل للفتيا بل ممن عدوا من كبار العلمـاء ال                
 فمثال  ، فاللباس أول دليل للعامي على املفيت      ،ر اللباس على املستفتني   ينتبهون ألث 

                                 
  ).٤٩٠( سابق ، واملصباح، مرجع)١٢٩( سابق مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٣٨١(
  ).٢/٣٤٠( سابق صفة الصفوة، مرجع:  انظر)٣٨٢(
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 جتد أهل األهواء من الشيعة يلبسون ما مييـزهم عـن            ،املدين و يف احلرم املكي  
 أما أهـل    ، هلؤالء العوام على علمائهم ليستفتوهم      فيكون اللباس دليالً   ،عوامهم
لفرط جهل العـامي ال   و لعلم قد يكون جبانبه عامل من كبار أهل ا        ،اخلري و السنة
 من األسئلة الشرعية اليت     اًال جيد عالمة يستدل ا عليه مع أن عنده كثري          و يعرفه

  .تمىن لو وجد عاملا يسأله عنهاي
  :)٣٨٣(سباقا للعباداتأن يكون  :الفرع احلادي عشر

 فهـذا دأب    ،الطاعات النافلة  و ينبغي للمفيت أن يكون سباقا إىل العبادات      
الفتوى عـن    و طلب العلم  و  فلم يصرفهم االجتهاد   ،تهدين السابقني ا و العلماء

  .مراعاة السنن واحلرص على النوافل وزيادة العبادة
ال ، و إذا أحدث اهللا لك علما أحدث له عبـادة         ":قال أبو قالبة رمحه اهللا    

   .)٣٨٤("تكونن إمنا مهك أن حتدث الناس به
 من السلف الـصاحل مـع       املفتون السابقون  و ولذلك كان الفقهاء األجالء   

  .الفقه جيتهدون يف العبادة أيضا وكثرة اشتغاهلم بالعلم
كان عطاء بن أيب رباح بعدما كرب وضعف يقوم إىل الصالة فيقرأ مئيت آية              

  .)٣٨٥(من البقرة وهو قائم ما يزول منه شيء وال يتحرك
  الليل ثالثة أجزاء الثلث األول يكتب والثلث الثـاين         ئجيز وكان الشافعي 

                                 
  ).٤٩٦( سابق املصباح، مرجع:  انظر)٣٨٣(
 ،خليل املنـصور  :  حتقيق ،)٢/٤٠(، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي     يخ،   املعرفة والتار  )٣٨٤(

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩بريوت، دار الكتب العلمية، 
  ).٢/٢١٣( سابق صفة الصفوة، مرجع:  انظر)٣٨٥(
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  .)٣٨٦(يصلي والثلث الثالث ينام
العسكر ال يـدع قيـام الليـل        من أربعة أشهر ب    حنواوكان اإلمام أمحد    

  .)٣٨٧(النهار وقراءة
وكان يصلي يف كل يوم وليلة ثالث مائة ركعة فلما مـرض مـن تلـك             
األسواط أضعفته فكان يصلي يف كل يوم وليلة مائة ومخسني ركعة وقد كـان              

يف كل يوم سبعا خيتم يف سبعة أيام وكانـت لـه        رأ  قرب من الثمانني وكان يق    
ختمة يف كل سبع ليال سوى صالة النهار وكان ساعة يصلي عشاء اآلخرة ينام              

  .)٣٨٨(نومة خفيفة مث يقوم إىل الصباح يصلي ويدعو
 السبق للطاعـات   و العمل و ومثلهم كثري من أهل العلم فجمعوا بني العلم       

 ،لفقه واالستنباط فكانوا جمتهدين يف العبادة     ا و العبادات مع اشتغاهلم باالجتهاد   و
انتفع  وخلد ذكرهم وحفظ علمهم مع تقادم الزمان  و فجعل اهللا يف كالمهم نورا    
الباقي يعلم يف مواضـعه      و ما ذكرت سوى إشارة   ، و الناس مبا جاؤوا به وقرروه    

لينظر املفيت إىل حاله من حال هـؤالء يف         ، و املناقب و الرجال و من كتب السري  
  .اهللا املستعان وادةبالع وعةالطا

  :)٣٨٩(عدم التكرب و التواضع:الفرع الثاين عشر
بالتواضع بـشكل   ، و بشكل عام )٣٨٩(األخالق اإلسالمية بوينبغي للمفيت التخلق    

                                 
  ).٢/٢٥٥(املرجع السابق :  انظر)٣٨٦(
  ).٢/٣٢٩(املرجع السابق :  انظر)٣٨٧(
  ).٢/٣٤٩(املرجع السابق :  انظر)٣٨٨(
علـي   عبد العزيز بن عبد الرمحن ابن     .يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته يف هذا العصر، د        املفيت   )٣٨٩(

، والفقيه  )٥٩( سابق   م، وصفة الفتوى، مرجع   ١٩٨٨-هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية،    )٥٢(الربيعة،  
=  
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  فعليه أن يعاجل نفسه مما قد يعرض ملن يتوىل هذا املنصب مـن الغـرور               ،خاص
مـن  ، و ذوي األقـدار  و مـشاة الفـضالء    و التعايل على عباد اهللا    و الكربياءو

 وخاصة إن أجاب فأحسن اجلواب حيث قصر       ،ما جييب به   و اإلعجاب مبا بقول  
  .غريه عن معرفة الصواب فإن فتنة اجلواب بالصواب أشد من فتنة املال

وينبغي له أن يعود لسانه لني اخلطاب واملالطفة يف السؤال واجلواب ويعم            
  .بذلك مجيع األمة من املسلمني وأهل الذمة

  :)٣٩٠( االبتعاد عن مواضع الشبهات:لفرع الثالث عشرا

 ،كل موضع من مواضعها   ، و ةينبغي للمفيت أن يبتعد عن كل شيء فيه شبه        
 ال يدخل إليه من يكرهه أهل الدين      ، و  فيه ريبة أو شر أو قلة دين       اًفال يدخل بيت  

تعاد االب، و  ملا يشعر مبخالطته هلم    ،العقل، أو ينقل سيئات سكاا أو ينم عليهم       و
 نيع فـأَ ،هو يف حق املفيت أشـد  و عن مواطن الشبهات مطلوب من كل مسلم      

  .اهللا املستعان ولزالته حافظة ناقلة وألعماله فاحصة وليه شاخصةإالناس 

                                 =  
  ).٥٣٢( سابق ، واملصباح، مرجع)٢/٢٢٩( سابق واملتفقه، مرجع

  ).٥٣٣( سابق  املصباح، مرجع)٣٩٠(
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  املبحث الثاين
   عليه الفتوىبنيتالضوابط املتعلقة مبا 

  :ةـتوطئ
 ، املاضـي  بعد ما سقنا ضوابط الفتوى املتعلقة بشخص املفيت يف املبحـث          

نظرا لكون  ، و نفصل يف هذا املبحث ضوابط اإلفتاء املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى          
 لذا فإن هـذه   ،ندرة اتهدين  و الفتوى تصدر من جمتهد أو مقلد حبسب الزمان       

ضوابط أخرى خيتص    و املقلد و الضوابط تنقسم إىل ضوابط لعموم املفتني اتهد      
 ذلـك  ،بالنسبة للمقلد أكثر منها على اتهـد    ضوابط بناء الفتوى    و ،ا املقلد 

  .لكثرة ما يبين عليه فتواه خبالف اتهد
   :فينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب

 الضوابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى لعموم املفتني اتهـد           :املطلب األول 
  .وغريه

  .يت املقلد الضوابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى للمف:املطلب الثاين
 .مسائل خاصة بالضوابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى: املطلب الثالث
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  املطلب األول
  )غريه واتهد(الضوابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى لعموم املفتني 

 علماء أصول الفقه خاصة عن األدلة املختلف فيها        و حتدث أهل العلم عامة   
 ألن املفيت ال   ،أكرر ما قيل يف تلك الكتب      هنا أن وال أريد   ،  األدلة املتفق عليها  و

اخلالف  و سرب تلك األدلة   و يكون أهال للفتوى إال وقد اطلع على تلك املواضع        
  : فروعمثانية خالل  ِمنأسوق املقال يف هذا املطلب، وفيها

 أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو اإلمجـاع أو             :الفرع األول 
  .القياس الصحيح

  .ال يعتمد على فتوى سابقة و أن جيتهد يف كل مسألة تطرح عليه:رع الثاينالف
  . مراعاة مقاصد الشريعة:الفرع الثالث
  .سد الذرائع و مراعاة املآالت:الفرع الرابع

  . عدم اخلضوع للواقع املنحرف:الفرع اخلامس
  . االجتهاد اجلماعي:الفرع السادس
  . االستشارة:الفرع السابع
  .احلاجة و مراعاة الضرورة:الفرع الثامن

 أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو الـسنة أو اإلمجـاع أو        :الفرع األول 
  :القياس الصحيح

كـذلك إن    و إن وجد املفيت حكم الفتوى يف الكتاب والسنة فال يعدوها         
يقدم البحث عن اإلمجاع على البحث يف        و ه أهل العلم  يكان احلكم مما أمجع عل    

 فإن عـدم ذلـك جلـأ إىل القيـاس          يف نصوص الوحيني   مث   ،نصوص الوحيني 
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إن رأى غريها   ، و  وهذه األدلة هي املتفق عليها بني مجهور أهل العلم         ،الصحيح
املقـصود أن   ، و طريقا لالستدالل راجحا مما قد اختلف فيه فال بأس حني ذاك          

أحب ما يكون عليه املفيت أن يفيت       ، و يكون بناء الفتوى على علم ال على جهل       
  إن وجده مث ما يكون من قياس مبين على ضوابطه          إمجاٍع و السنة و يف الكتاب مبا  
 فاهلوى مل يكن ولن يكون مصدرا من مـصادر          ، وليس جمرد اهلوى   ،أحكامهو

  .األحكام الشرعية
بن عمر لقي جابر بن زيد وهو يطوف        اأن  " :نقل اخلطيب البغدادي بسنده   

 إال بقـرآن  نينك تستفىت فال تفت  بالكعبة فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإ        
  .)٣٩١("ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت ذلك وإال فقد هلكت وأهلكت

كم يكفي الرجل   : ونقل بسنده أن اإلمام أمحد رمحه اهللا ورضي عنه سئل         
مائتـا  : ال، قيل  :من احلديث حىت ميكنه أن يفيت؟ يكفيه مائة ألف حديث؟ قال          

: ال، قيل : أربعمائة ألف؟ قال  : ال، قيل : لف؟ قال ثالمثائة أ : ال، قيل : ألف؟ قال 
  .)٣٩٢("مخسمائة ألف؟ قال أرجو

ولن يقدر املفيت على هذا إال أن يكون قد أكثر          " :مث قال اخلطيب البغدادي   
  .)٣٩٣("من كتابة األثر ومساع احلديث

قد أجاد ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف ذكر األصل األول من أصول اإلمام              و
، إن خالف مـن خـالف    و وى وهو االعتماد على النص يف احلكم      أمحد يف الفت  

ومل ،  فإذا وجد النص أفىت مبوجبـه     " :حيمل املخالف على العذر فقال رمحه اهللا      و
                                 

  ).٢/٣٤٤( سابق يه واملتفقه، مرجع الفق)٣٩١(
  ).٢/٣٤٥( املرجع السابق )٣٩٢(
  ).٢/٣٤٥ ( سابق الفقيه واملتفقه، مرجع)٣٩٣(
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وهلذا مل يلتفت إىل خـالف      ،  يلتفت إىل ما خالفه وال من خالفه كائنا من كان         
يث  يف استدامة احملرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لـصحة حـد           ...عمر

وال خالفه يف منع املفرد والقارن من الفسخ إىل التمتع لـصحة    ،  عائشة يف ذلك  
وكذلك مل يلتفت إىل قول علي وعثمان وطلحة وأيب أيـوب           ،  أحاديث الفسخ 

وأيب بن كعب يف الغسل من اإلكسال لصحة حديث عائشة أا فعلتـه هـي               
يف توريث املسلم    ومل يلتفت إىل قول معاذ ومعاوية        ...، فاغتسال rورسول اهللا   

ومل يلتفت إىل قول ابـن      ،  من الكافر لصحة احلديث املانع من التوارث بينهما       
وال إىل قوله بإباحـة حلـوم احلمـر      ،  عباس يف الصرف لصحة احلديث خبالفه     

م على احلديث الصحيح عمال وال رأيـا     ومل يكن يقد  ،  وهذا كثري جدا  ،  كذلك
املخالف الذي يسميه كـثري مـن       وال قياسا وال قول صاحب وال عدم علمه ب        
  ."الناس إمجاعا ويقدمونه على احلديث الصحيح

حده فحسب بل هو شأن الصحابة مـن       و وليس هذا من شأن اإلمام أمحد     
  .قبله وباقي األئمة األربعة

   .)٣٩٤("إذا صح احلديث فهو مذهيب ":فقال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا
 فـانظروا يف    ،أصـيب  و  بشر أخطئ  إمنا أنا  ":وقال اإلمام مالك رمحه اهللا    

الـسنة   و وكل ما مل يوافق الكتاب  ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه      ،رأيي
   .)٣٩٥("فاتركوه

                                 
  ).١/٣٨٥( سابق حاشية بن عابدين، مرجع:  انظر)٣٩٤(
 سـابق  ، واإلحكام البن حزم، مرجـع    )٢/٣٢( سابق   جامع بيان العلم وفضله، مرجع    :  انظر )٣٩٥(

)٦/٢٢٤.(  
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تذهب عليه سنة لرسول     و ما من أحد إال    ":وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا    
لت من أصل فيه عن رسول اهللا        أو أص  ،تعزب عنه فمهما قلت من قول      و rاهللا  
r    فالقول ما قال رسول اهللا       ،قلت خالف ما r،  قال رمحه  ، و )٣٩٦(" وهو قويل
  .)٣٩٧("إذا صح احلديث فهو مذهيب ":اهللا

 فـالنص   ، هو الترتيب يف أخذ األدلة     ،لكن ما يهمين حقيقة يف هذا الفرع      
كذلك اإلمجاع لكونه ال ينعقد إال بناء        و مقدم سواء كان من الكتاب أو السنة      

  مث بعد العجز عن النص يصار إىل القيـاس         ،على نص صحيح صريح يف الغالب     
حيكم بالكتـاب والـسنة      ": قال اإلمام الشافعي   ،ه من أدلة خمتلف فيها    يما يل و

اتمع عليها الذي ال اختالف فيها فنقول هلذا حكمنـا بـاحلق يف الظـاهر               
 وحيكم بالسنة قد رويت من طريق االنفراد ال جيتمع النـاس عليهـا              ،والباطن

 وحنكم  ،احلق يف الظاهر ألنه قد ميكن الغلط فيمن روى احلديث         فنقول حكمنا ب  
لة ضرورة ألنـه ال حيـل       ز  نباإلمجاع مث القياس وهو أضعف من هذا ولكنها م        

                                 
، )٥١/٣٨٩( سـابق  ، وتاريخ دمشق، مرجـع    )١٠٠و٦٣( سابق    مرجع إيقاظ اهلمم، :  انظر )٣٩٦(

، عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي أبو شـامة         ،  يف الرد إىل األمر األول    وخمتصر املؤمل   
ـ ١٤٠٣ مكتبة الصحوة اإلسـالمية،      ، الكويت ،صالح الدين مقبول أمحد   :  حتقيق ،)٥٨( ، هـ

أبو ،  أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب     ومعجم األدباء   ،  )٢/٢٨٦( سابق   وإعالم املوقعني، مرجع  
 بريوت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة        ،)٥/٢٠٨(، عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي       

  .م١٩٩١- هـ١٤١١ ،األوىل
 ،الـرحيم الـدهلوي     ابن عبد  "شاه ويل اهللا  "ـاإلمام أمحد املعروف ب   حجة اهللا البالغة،    :  انظر )٣٩٧(

وإيقـاظ اهلمـم،    ،  دار الكتب احلديثة، مكتبة املثىن، القاهرة، بغداد       ،سيد سابق : قيق حت ،)٣٣٢(
أبو الفضل عبد الرمحن جالل     ، واالتباع،   )١/١٣٦( سابق   ، واموع، مرجع  )١٠٧( سابق   مرجع

  . مكتبة اخلاجني،  مصر، القاهر،كمال مصطفى:  حتقيق،)٧٩(، الدين السيوطي
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القياس واخلرب موجود كما يكون التيمم طهارة يف السفر عند اإلعواز من املـاء              
  .)٣٩٨("وال يكون طهارة إذا وجد املاء إمنا يكون طهارة يف اإلعواز
املتعلق باملفيت حال   ، و كما أنه يف هذا الفرع املتضمن ألحد ضوابط الفتوى        

 ال أنسى أن    ،القياس الصحيح  و اإلمجاع و السنة و بناء حكم الفتوى على الكتاب    
هذا إمجاع  ، و حترمي خمالفة النص على املفيت    أيضاً  أؤكد أن هذا الضابط يتضمن      

  .السنة وى النص من الكتاب فال جيوز للمفيت أن يقدم شيئا عل،من املسلمني
 بني  ،كن هناك نص فاختلفت مناهج العلماء يف الذهاب إىل القياس         يفإن مل   

 األخذ باألدلة األخرى مثـل قـول الـصحايب        يف   مث اختلفوا    ،مضيق و متوسع
االستحسان مما هو مبسوط يف كتب أصول        و عمل أهل املدينة   و املصاحل املرسلة و

  .كتب تاريخ الفقه والفقه
الباحـث عـن     و  فللناظر فيها  ،الوقائع احلديثة  و  كذلك يف النوازل   واألمر

   :حكمها طريقان
 بأن حيمل املسألة املراد حبثهـا علـى         ، ختريج الفروع على الفروع    :األول

حيمل حكم املسألة القدمية     و مسألة مشاة هلا أو قريبة منها نص عليها أهل العلم         
 فأما ما مييزها فـإن      ،سلبيات و اتهلذه الطريقة ميز  ، و على املسألة حمل البحث   

 لكونه يبحـث يف     ،الباحث بتلك الطريقة ال يقع يف خمالفة اإلمجاع يف الغالب         
من ميزاا سرعة الوصول للحكم يف مجيع جزئيات        ، و نطاق املذاهب املشهورة  

 ألنه إذا ثبت للباحث اتصال مسألة البحث مبسألة حتـدث           ،املسألة حمل البحث  
                                 

 ، القـاهرة ،أمحد حممد شاكر:  حتقيق ،)٥٩٩(س أبو عبد اهللا الشافعي،      حممد بن إدري   الرسالة،   )٣٩٨(
  .م١٩٣٩-هـ١٣٥٨
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ما حيفها علـى املـسألة حمـل     وحيمل كل فروع تلك املسألةعنها الفقهاء فإنه  
من عيوا أن الباحث قد يلحق املسألة حمـل البحـث      ، و سهولة و البحث بيسر 

 لكن واقع األمر خالف     ،يظنها قريبة أو مشاه هلا     و  نص عليها أهل العلم    مبسألٍة
 إىل أكثر   الوقائع احلادثة قد تنجذب    و أن بعض املسائل  أيضاً  من سلبياا   ، و ذلك

لكل واحد من تلك الفروع أحكام مستقلة قـد تفـضي إىل             و من فرع فقهي  
 فيخوض الباحث يف مسألة ترجح قـرب        ،تناقض يف حكم املسألة حمل البحث     

ما يتلبس هذا الترجيح مـن   واملسألة حمل البحث ألحد تلك الفروع دون اآلخر 
  .خطأ أو صواب ما يتلبس به أي اجتهاد

األصـول   و طة القواعد العامة  ااحلادثة بوس  و ظر يف الواقعة   الن :الطريق الثاين 
 بالنـصوص    دون إحلاق الفرع بالفرع بل تلحق املـسألة        ،اجلامعة للشريعة اإلسالمية  

هذه الطريقة استسهلها بعض املتفقهه يف هـذا        ، و ةيالقواعد الشرع  و املقاصد و الشرعية
ن يكون بلغ رتبـة اتهـد     حتتاج مل  و أدق و الزمان لكن احلقيقة أا أصعب من األوىل      

 عـن    مث يبحـث   ،املستقل لكي يستطيع أن يبحث عن الدليل ليبني حكم املـسألة          
هذا عمل كبار   ، و املعارض لذلك الدليل ليستفيد قيدا أو شرطا أو سببا أو مانعا          

  .جهابذة العلماء وليس لكل من ادعى االنتساب للفقه والفقهاء
إفتاء يلحظ كونـه     و  يقوم به من عمل    ما، و والناظر حلال املفيت بني الناس    

عا عن اهللا عز جل بتبيني األحكام الشرعية للعباد ويف هذا املعىن قال الشاطيب              موقِّ
املفيت شارع من وجه ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن            " :رمحه اهللا تعاىل  

ائما صاحبها وإما مستنبط من املنقول فاألول يكون فيه مبلغا والثاين يكون فيه ق            
 إمنا هو للشارع فإذا كان للمجتهـد        .مقامه يف إنشاء األحكام وإنشاء األحكام     
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تباعه اهذا الوجه شارع واجب     من   وإنشاء األحكام حبسب نظره واجتهاده فه     
والعمل على وفق ما قاله وهذه هي اخلالفة على التحقيق بل القسم الذي هو فيه          

 من األلفاظ الشرعية ومـن جهـة   مبلغ ال بد من نظره فيه من جهة فهم املعاين        
يلها على األحكام وكال األمرين راجع إليه فيها فقد قام مقام           ز  نحتقيق مناطها وت  

  .)٣٩٩("يف هذا املعىنأيضاً الشارع 
 : فالفتوى باجلهل حمرمة قال تعاىل،واملقصود أن تكون فتواه على علم
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  ).٤/٢٤٥( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٣٩٩(
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  ©      ̈  §  ¦¥  ¤Z )غريها حيرم على  و جلميع تلك األدلة)٥٧:األنعام
 .ال سلطان مبني واملفيت إمجاعا اإلفتاء بغري علم

  :درجاا وتكافأت عنده األدلة بشىت أنواعها موقف املفيت إذا :مسألة
  :صورة املسألة

دونه يف مراتب اتهدين أو املفيت يف األدلة للوصول         من   وإذا نظر اتهد أ   
 منهم  كلٌّ، و إىل حكم مسألة سواء كانت واقعة سبقت مناقشتها بني أهل العلم          
ألقـوال ألي   أبرز أدلته على احلكم الذي توصل إليه وعجز عن الترجيح بني ا           

 أوصله اجتهاده إىل حكمني ظاهرمهـا       ، أو كانت نازلة من النوازل     ،سبب كان 
عجز عن الترجيح بينهما بكافة طرق الترجيح اليت ذكرهـا علمـاء             و التعارض

 سواء كان طريقه للوصول إىل احلكم التخريج        ،)٤٠٠(األصول يف أبواب الترجيح   
                                 

 من طرق الترجيح اليت ذكرها األصوليون تقدمي النص على الظاهر وتقدمي الناسخ على املنسوخ            )٤٠٠(
 احلديث الذي رواه صاحب القصة      وتقدمي الصحيح على احلسن أو الضعيف من األحاديث وتقدمي        

فيقـدم  ، وكذلك طرق ترجيح بني أقوال األئمـة ، على غريه وغريها من طرق الترجيح بني األدلة 
اجلديد على القدمي ويقدم ما كان موافقا ألصول اإلمام على ما ال يوافقها ويقدم ما نـص عليـه                   

حاب األقوال من جهة الورع والعلم      أو بالترجيح الراجع إىل أعيان أص     ، اإلمام على ما كان خترجيا    
، وقواعـد   )١/٤٠٤( سابق   ، وقواطع األدلة، مرجع   )١٤٩( سابق   احملصول، مرجع : انظر. والفهم

=  
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 أو النظر يف نصوص الوحيني مباشرة أو كان اخلالف بـني        على الفروع الفقهية  
  . هذه هي مسألتنا،؟ فماذا يصنع،الوجوه أو األقوال

  :إمنا يف ذهن اتهد وبيان عدم تكافؤ األدلة يف حقيقة األمر: متهيد
 وإمنا قـد    ، األدلة الشرعية ال تتكافأ حبيث يناقض بعضها بعضا        ،يف احلقيقة 

  .لعدم ظهور الترجيح لديهتتكافأ يف نظر اتهد 
والصواب الذي عليه السلف     ":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل       

 كل حادثة من دليل شرعي فال جيوز تكـافؤ األدلـة يف    يفواجلمهور أنه ال بد     
  .)٤٠١(نفس األمر لكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له

 وسـواء كـان     ،لقياس الصحيح اإلمجاع وا  و السنة و وهذا شامل للكتاب  
حقيقـة   و  فاجلميع ال يقع بينهم التعارض يف نفس       ،الدليل النصي قطعيا أو ظنيا    

  .إمنا ذلك يعود إىل فهم اتهد نفسه واألمر
وكذلك إذا قلنـا الكتـاب      " :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل       

تاب فالرسول موافق له  الثالثة واحد فإن كل ما يف الك   فمدلولوالسنة واإلمجاع   
                                 =  

، مرجـع سـابق     ، والربهـان  )٣/٢٠٩( سـابق    ، واإلاج، مرجع  )٥٦٨( سابق   الفقه، مرجع 
، ليف ختـريج الفـروع علـى األصـو        ، والتمهيد   )٥١٠( سابق   ، والتبصرة، مرجع  )٢/٨٣١(

 ، بـريوت  ،حممد حـسن هيتـو    . د:  حتقيق ،)٥٠٣(، الرحيم بن احلسن األسنوي أبو حممد      عبد
، يف القواعد ، واملنثور   )٣٧٤(، مرجع سابق    واملستصفى ،  ه١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل   

 ،تيسري فائق أمحد حممود    .د:  حتقيق ،)١/٣١١(، حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا         
أمحد بن  وأصول الشاشي،    ،  ه١٤٠٥،  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعة الثانية      ،الكويت

  . ه١٤٠٢ دار الكتاب العريب، ، بريوت،)٣٠٤(، حممد بن إسحاق الشاشي أبو علي
  ).١٠/٤٧٧( سابق  جمموع الفتاوى، مرجع)٤٠١(
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بـاع  تاواألمة جممعة عليه من حيث اجلملة فليس يف املؤمنني إال من يوجـب              
باعـه فيـه واملؤمنـون      تافالقرآن يأمر ب   ،الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول     

نه ال يكون إال حقـا      إجممعون على ذلك وكذلك كل ما أمجع عليه املسلمون ف         
ملسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما       موافقا ملا يف الكتاب والسنة لكن ا      

  .)٤٠٢(" القرآن ووحي آخر هو احلكمةيل عليه وحز نالرسول في
والقياس الصحيح الذي ال يتناقض هو موافق " :وقال بشأن القياس الصحيح   

  .)٤٠٣("للنص واإلمجاع
تكافؤها يف نفس األمر وحقيقته هـو قـول          و والقول بعدم تعارض األدلة   

، هذه املسألة متعلقة مبسألة جواز أو منع تعدد احلـق         ، و )٤٠٤(مجهور أهل العلم  
                                 

  ).٧/٤٠( سابق  جمموع الفتاوى، مرجع)٤٠٢(
  ).٣٣/٢٨( سابق جع جمموع الفتاوى، مر)٤٠٣(
، وحاشية العطار على    )٤٤٨( سابق   ، واملسودة، مرجع  )٣٧٥( سابق   املستصفى، مرجع :  انظر )٤٠٤(

،  بريوت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل      ، لبنان ،)٢/٤٠٠(، حسن العطار مجع اجلوامع،   
، اوييف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيض         واإلاج  ، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 دار الكتب العلمية،    ، بريوت ،مجاعة من العلماء  :  حتقيق ،)٣/٢١٠(، علي بن عبد الكايف السبكي    
 ، وإحكام األحكام لآلمدي، مرجـع     )٥١٠(، مرجع سابق    والتبصرة هـ،١٤٠٤، الطبعة األوىل 

 ،)٥/٣٨١(، حممد بن عمر بن احلـسني الـرازي       ،  يف علم األصول  ، واحملصول   )٤/٢٠٣(سابق  
،  الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل         ،جابر فياض العلواين  طه  : حتقيق
، )٤٥٥( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٤/١١٠(، مرجع سابق    وكشف األسرار  هـ،١٤٠٠
 بـريوت، دار الكتـب      ،)١٣١(، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي     ،  يف أصول الفقه  واللمع  

وما بعدها،  ) ٤/٥١٩( سابق   والبحر احمليط، مرجع  ، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥،  العلمية، الطبعة األوىل  
علي بن حممد بن علي البعلـي أبـو   ، على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلواملختصر يف أصول الفقه     

وروضـة  جامعة امللك عبـد العزيـز،   ،  مكة املكرمة،حممد مظهربقا. د:  حتقيق ،)١٦٨(، احلسن
=  
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للعلماء يف مسألة جواز وقوع التعارض احلقيقي بني األدلة سواء كانت نقليـة            و
والذي أريده هنا  ،)٤٠٥(اآلخر نقليا عدة مذاهب   و أو عقلية أو كان أحدمها عقليا     

لى آخر أو   عجز عن ترجيح قول ع    ، و هو موقف اتهد حيال تكافؤ األدلة لديه      
  .ترجيح ختريج على فرع دون فرع آخر فما الواجب عليه حينئذ؟

  .)٤٠٦(اختلف أهل العلم فيما على اتهد فعله يف هذه احلالة على أقوال
                                 =  

 إجابـة   أصول الفقه املسمى  ، و )٤/٢٩٤( سابق   قات، مرجع ، واملواف )٣٨٦( سابق   الناظر، مرجع 
القاضي حسني بـن  :  حتقيق،)٤١٧(، حممد بن إمساعيل األمري الصنعاينالسائل شرح بغية اآلمال،    

، الرسالة، الطبعـة األوىل     مؤسسة ، بريوت ، والدكتور حسن حممد مقبويل األهدل     ،السياغي أمحد
  ).٤/٢٤٥( سابق واإلحكام لآلمدي، مرجع هـ،١٩٨٦

اتفقوا على أنه   ): "٣٩٩(، مرجع سابق     قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف املسودة          )٤٠٥(
 األدلة القطعية لوجوب وجود مدلوالا وهو حمال وكذاك األدلة الظنية عندنا ذكره             تعادلال جيوز   

قـال الـرازي    القاضي وأبو اخلطاب وبه قال الكرخي وأبو سفيان السرخسي وأكثر الشافعية و           
واجلرجاين واجلبائي وابنه جيوز ذلك وذهب قوم إىل جوازه يف القطعيات ذكـره يوسـف بـن                 

  .احلاشية السابقة: ، وملزيد االطالع على اخلالف يف املسألة انظر"اجلوزي
، )٣٦٤( سابق   يف هذه املسألة وحكاية األقوال وأصحاا وأدلتهم يف املستصفى، مرجع         :  انظر )٤٠٦(

حممد بن حممد بن حممد الغزايل      ،  يف تعليقات األصول  ، واملنخول   )٩٣( سابق   ه، مرجع وقواعد الفق 
 هـ،١٤٠٠،  دار الفكر، الطبعة الثانية    ، دمشق ،حممد حسن هيتو  . د:  حتقيق ،)٤٤٢(، أبو حامد 

، ، وصفة الفتوى  )١١/١٨٨( سابق   ، واإلنصاف، مرجع  )٤/٢٣٨( سابق   وإعالم املوقعني، مرجع  
، )٢/٣٦٠( سـابق   ، واملعتمـد، مرجـع    )٦/٣٨٠( سابق   لفروع، مرجع ، وا )٤١(مرجع سابق   

، )٦/٣٠٠(، مرجـع سـابق      ، وكشاف القناع  )٤/٤٩٤( سابق   وشرح الكوكب املنري، مرجع   
 ، وروضة الناظر، مرجـع )٤٠٠( سابق ، واملسودة، مرجع)٣/٤٨٥( سابق وشرح املنتهى، مرجع  

، )٤٥٩( سـابق    الفحول، مرجـع  ، وإرشاد   )٤/١٤٩( سابق   ، واملوافقات، مرجع  )٣٧٢(سابق  
  ).٤/٢٠٣( سابق ، واإلحكام لآلمدي، مرجع)٢/١٧٣( سابق واإلحكام، البن حزم، مرجع
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  .)٤٠٧(ال يفيت غريه واألخذ بالتقليد يف حق نفسه و التوقف:القول األول
  . أنه كاحلكم قبل ورود الشرع:القول الثاين
  .)٤٠٨(تهد أن يتخري أيهما شاءللمج: القول الثالث
 ويطلب احلكم من موضع آخـر أو يرجـع          ، تتساقط األدلة  :القول الرابع 

  .)٤٠٩(اتهد إىل عموم أو إىل الرباءة األصلية
  . األخذ باالحتياط:القول اخلامس
  . األخذ باألغلظ:القول السادس
  . األخذ األخف:القول السابع
  .يل كل أمارة على أمرز نن تيصري إىل التوزيع إن أمك :القول الثامن
  .)٤١٠(عمل بالتقليد و فإن تعذر توقف، العمل باإلهلام:القول التاسع

  :ما قد يرد عليها وأدلة األقوال
  :مما استدل به أصحاب القول األول القائلون بالتوقف

                                 
، واختاره ابن قدامه ونسبه ألكثـر  )٤/٢٣٨( سابق  اختاره ابن القيم يف إعالم املوقعني، مرجع  )٤٠٧(

  ).٣٧٢( سابق روضة الناظر، مرجع: انظر. الشافعية واحلنفية
لغزايل ونسبه للقاضي ونسبه الشوكاين يف إرشاد الفحول إىل أيب علـي وأيب هاشـم                اختاره ا  )٤٠٨(

ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي أيب بكر الباقالين واختاره املرداوي صاحب اإلنصاف وابن              
املراجـع  : انظـر . محدان وابن مفلح ونسبه ابن قدامه يف الروضة لبعض احلنفية وبعض الـشافعية   

  ).٢٣٠ (السابقة صحيفة
 نقله الكيا عن القاضي ونقله األستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وبه قطع ابن كج وأنكر ابن                  )٤٠٩(

 سـابق   إرشاد الفحول، مرجـع   : انظر. حزم نسبته إىل الظاهرية وقال إمنا هو قول بعض شيوخنا         
)٤٥٩.(  

  ).٤٧٣، ١٠/٤٧٢( سابق جمموع الفتاوى، مرجع: انظر.  اختاره شيخ اإلسالم بن تيمية)٤١٠(
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 حىت يتبني له الراجح      من احلكمني   بشيء املفيت أن يفيت   و ليس للمجتهد  -
وليس له أن   ،  فليس له أن يفتيه مبا ال يعلم أنه صواب        ،   ألن أحدمها خطأ   ؛منهما

وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب يف أمر املـريض          ،  خيريه بني اخلطأ والصواب   
وال ، أمران خطأ وصواب ومل يتبني له أحدمها مل يكن له أن يقدم على أحـدمها  

جيح وكما لو استشاره يف أمر فتعارض عنده اخلطأ والصواب من غري تر           ،  خيريه
وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة ،  خيريه أنْمل يكن له أن يشري بأحدمها وال    

فمـسائل  ،  ومل يتبني له طريق الصواب مل يكن له اإلقدام وال التخيري          ،  وموصلة
  .احلالل واحلرام أوىل بالتوقف

  :ومما يستدل به ألصحاب القول الثاين القائلون بأنه كاحلكم قبل ورود الشرع
-  تهد إذا تعذر عليه الترجيح بني الدليلني املتناقضني فعليه العمل مبا           ألن ا

إلمكان ، و الستحالة العمل ما مجيعا،كان عليه األمر لو مل يكن هذان الدليالن  
  .الرجوع ملا كان عليه األمر لوالمها

   :وجياب عنه
  فالشريعة موجودة كاملة صاحلة لكـل زمـان        ،بأن هذا من أبطل الباطل    

 فكيف يسوغ ملن انتسب هلذه الشريعة سحب احلكم قبل ورود الشرع          ،مكانو
  .حتكيمه فيما سبق من الشرائع ومتكينه والكامل إىل وقت وروده

  : ومما استدل به أصحاب القول الثالث القائلون بالتخيري
ما العمل بالدليلني مجيعا أو إسقاطهما مجيعا أو        إاالحتماالت أربعة   قالوا   -

بالتحكم أو التخيري وال سبيل إىل اجلمع عمال وإسقاطا ألنـه متنـاقض       تعيني أحدمها   
وال سبيل إىل التوقف إىل غري اية فإن فيه تعطيال وال سـبيل إىل الـتحكم بتعـيني                  

  .أحدمها فال يبقى إال الرابع وهو التخيري كما يف اجتماع املفتيني على العامي
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 ال يقبل احلكم التـأخري وال       وقالوا لو قلنا يتوقف فإىل مىت يتوقف ورمبا        -
جند مأخذا آخر للحكم وال جند مفتيا آخر يترجح عنده أو وجد مـن تـرجح              
عنده خبيال هو فاسد عنده يعلم أنه ال يصلح للترجيح فكيف يرجح مبا يعتقد أنه      
ال يصلح للترجيح فال سبيل إال التخيري كما لو اجتمع على العـامي مفتيـان               

  .لم والورع ومل جيد ثالثا فال طريق إال التخيرياستوى حاهلما عنده يف الع
  :وأجيب عنه

كذلك فإن الـتخري    و ،التخيري بني القولني مبجرد اهلوى حتكم بغري دليل        -
  . وهذا ترجيح حكم بغري دليل،هو احلكم باإلباحة

وهو أن فائدة وضع    "جبواب آخر ذكره الشاطيب رمحه اهللا       أيضاً  وأجيب   -
ن داعية هواه وختيريه بني القولني نقض لذلك األصل         الشريعة إخراج املكلف ع   

وهو غري جائز فإن الشريعة قد ثبت أا تشتمل على مصلحة جزئيـة يف كـل                
مسألة وعلى مصلحة كلية يف اجلملة أما اجلزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم              
وحكمته وأما الكلية فهي أن يكون املكلف داخال حتت قانون معني من تكاليف        

ع يف مجيع تصرفاته اعتقادا وقوال وعمال فال يكون متبعا هلواه كالبهيمـة             الشر
املسيبة حىت يرتاض بلجام الشرع ومىت خرينا املقلدين يف مذاهب األئمة لينتقوا            

 الشهوات يف االختيـار وهـذا       تباعامنها أطيبها عندهم مل يبق هلم مرجع إال         
  .)٤١١("مناقض ملقصد وضع الشريعة فال يصح القول بالتخيري

  :ومما استدل به أصحاب القول الرابع القائلون بالتساقط
 فإذا شاهدت بينتـان بـأمرين       ،قياسا على تساقط البينات يف األحكام      -

يطلب احلكم من دليل آخر و تتساقطاننينتمتناقضني فإن البي.  
                                 

  ).٤/١٣١( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٤١١(
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   :وأجيب عنه
ـ             ا بأم يتركون كال اخلربين واحلق يف أحدمها بال شك فإذا تركومها مجيع

  .فقد تركوا احلق يقينا يف أحدمها وال حيل ألحد أن يترك احلق اليقني أصال
باألخذ باالحتياطنيستدل به ألصحاب القول اخلامس القائلومما ي :  

 ألنه ، فإنه يؤخذ باالحتياط،إن تعذر اجلمع بني الدليلني مث تعذر الترجيح   -
 ،حوط شديدا أو خفيفـا  سواء كان األ  ،بذلك يعمل مبا فيه النجاة له يف اآلخرة       

  .فتدع ما يريبك إىل ما ال يريبك
   :وأجيب عنه

االحتياط جماله  ، و اآلصار من غري دليل    و العمل باالحتياط عمل باألغالل    -
إمنا تقدير حمتمل إلضافة احلكم ضـمن اـال         ، و ليس بيان األحكام الشرعية   

  . ليل مرجح فيكون حتكما بدخول احلكم فيما احتاط به بغري د،احملتاط له
بالعمل باألغلظنيستدل به ألصحاب القول السادس القائلومما ي :  

  فيدرك فيه مجعا بني احلكمـني ، عمل باالحتياط  ،ذلك ألن العمل باألغلظ   
  .العمل باألشق وذلك بترك األخفو

  :وجياب عنه
 العتماد قوهلم على األخذ باجلانب ،ن بالعمل باالحتياط ومبا أجيب به القائل   

  .من األقوالاألحوط 
  :ومما استدل به أصحاب القول السابع القائلون بالعمل باألخف

̄  ]  :بقوله تعاىل -    ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §Z ) ١٨٥:البقـرة (

  ).٧٨:احلج(  z Z  }   |   {  ~   �  ¡]  :وقوله تعاىل
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  .)٤١٢()ال تنفروا وسكنوا وال تعسروا ويسروا( :rقال و -
ين كرمي والعبد حمتاج فقري وإذا وقع التعارض        ومن جهة القياس أن اهللا غ      -

األوىلبني اجلانبني كان احلمل على جانب الغين . 
  :وأجيب عنه

أن ذلك قريب من التمين والتشهي وسيتسع اخلرق على الراقع فينـسل             -
عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات اليت اتفقت األئمة يف آحاد القواعد             

 . عليها
إىل إجياب إسقاط التكليف مجلة فإن التكـاليف كلـها          مؤد  أيضاً  وهو   -

شاقة ثقيلة ولذلك مسيت تكليفا من الكلفة وهى املشقة فإذا كانت املشقة حيث             
حلقت يف التكليف تقتضي الرفع ذه الدالئل لزم ذلك يف الطهارات والصلوات            
والزكوات واحلج واجلهاد وغري ذلك وال يقف عند حد إال إذا مل يبـق علـى                

عبد تكليف وهذا حمال فما أدى إليه مثله فإن رفع الشريعة مع فرض وضـعها               ال
  .حمال

بل نقول إن كل أمر من اهللا تعاىل لنا    أنه أفضل    و حنن ال نقول بالتشديد   و -
فهو يسر وهو رفع احلرج وهو التخفيف وال يسر وال ختفيف وال رفع حـرج               

حظرا أو إباحة ولو    أعظم من شيء أدى إىل اجلنة وجنى من جهنم وسواء كان            
 األخف من جهـة التـشهي      و  فاختيار األسهل  أنه قتل األنفس واألبناء واآلباء    

  .اهلوى حتكم بال دليلو
  :التوزيعو مما يستدل به ألصحاب القول الثامن القائلني ب

بأن التعارض حمال يف نفس األمر بني األدلة سواء كانت السمعية أو العقلية             
                                 

  ).٢٢٠( تقدم خترجيه، صحيفة )٤١٢(
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  . أمكن محل كل أمارة على أمر فتحمل عليه فإن،العقلية وأو السمعية
  : وأجيب عنه

،  فاملسألة فيما إذا تعذر الترجيح     ،اعز  نالدليل خارج حمل ال    و بأن هذا القول  
 واجلمـع  ،تطبيقها على ما تتعلق به من األمور عمل باجلمع     و األخذ باألمارات و

  .مقدم على الترجيح
عمل  و  فإن تعذر توقف   ،لعمل باإلهلام ومما استدل به أصحاب القول التاسع القائلون با       

  :بالتقليد
 القائلني ذا القول رأيت اخلوض يف بيان وجهة هـذا           ةقبل أن أسوق أدل   

هم على اعتبار هذا    ل فيجب أن نعلم معىن اإلهلام الذي ذكروه مث نبني دلي          ،القول
  .النوع منه يف هذه املسألة

  . معىن اإلهلام:أوالً
 ،ما يقع يف القلب بطريق احلـق دون الباطـل     اإلهلام يف العرف يستعمل في    

 بن تيمية األماين قال شيخ اإلسالم     ويدعو إىل مباشرة اخلريات دون الشهوات وا      
 يف العرف لفظ اإلهلـام إذا أطلـق ال يـراد بـه              صاروقد  : "رمحه اهللا تعاىل  

  .)٤١٣("الوسوسة
يح القلب املعمور بالتقوى إذا رجح مبجرد رأيه فهو ترج         ":وقال رمحه اهللا  

 هذا األمـر أو     نّأ فمىت ما وقع عنده وحصل يف قلبه ما بطن معه            : قال .شرعي
هذا الكالم أرضى هللا ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي والذين أنكـروا             

 فإذا اجتهد العبد يف طاعـة       .واأكون اإلهلام ليس طريقا إىل احلقائق مطلقا أخط       
 كثرية ضعيفة فإهلام مثل هـذا       اهللا وتقواه كان ترجيحه ملا رجح أقوى من أدلةٍ        

                                 
  ).١٧/٥٢٩( سابق  جمموع الفتاوى، مرجع)٤١٣(
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دليل يف حقه، وهو أقوى من كثري من األقيسة الضعيفة واملوهومـة والظـواهر            
واالستصحابات الكثرية اليت حيتج ا كثري من اخلائضني يف املذاهب واخلـالف            

  .)٤١٤(وأصول الفقه
 :لكن قد يقـال  ":وقال رمحه اهللا يف معرض كالمه عن الترجيح بني األدلة       

ملعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي وعلى هذا التقـدير        القلب ا 
ليس من هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما حيبه اهللا وبغض ما يكرهـه اهللا إذا مل         

هل هو حمبوب هللا أو مكروه ورأى قلبه حيبه أو يكرهه كان            يدر يف األمر املعني     
به فإن الترجيح خبـرب     غلب من كذ  أهذا ترجيحا عنده كما لو أخربه من صدقه         

  شرعي وجوه الترجيح ترجيح بدليل انسدادهذا عند 
ففي اجلملة مىت حصل ما يظن معه أن أحد األمرين أحب إىل اهللا ورسوله              
كان هذا ترجيحا بدليل شرعي والذين أنكروا كون اإلهلام طريقا على اإلطالق            

  .وا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على اإلطالقأأخط
كن إذا اجتهد السالك يف األدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحـا             ول

وأهلم حينئذ رجحان أحد الفعلني مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإهلام مثل            
هذا دليل يف حقه قد يكون أقوى من كثري من األقيسة الـضعيفة واألحاديـث         

ا كـثري مـن     ستصحابات الضعيفة اليت حيتج     الضعيفة والظواهر الضعيفة واال   
  .)٤١٥("اخلائضني يف املذهب واخلالف وأصول الفقه

كما أنه رمحه اهللا أشار إىل العمل باإلهلام عن تكافؤ األدلة يف معـرض رده    
                                 

  ).٢٠/٤٢( املرجع السابق )٤١٤(
  ).٤٧٣، ١٠/٤٧٢( املرجع السابق )٤١٥(
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فإذا كانت األمور    ":على منكري اإلهلام الذي هو أحد معاين االستحسان فقال        
ـ            ذلك بطريـق   الكونية قد تنكشف للعبد املؤمن يقينا أو ظنا فاألمور الدينية ك

األوىل فإنه إىل كشفها أحوج لكن هذا يف الغالب البد أن يكون كشفا بـدليل         
بدليل ينقدح يف قلب املؤمن وال ميكنه التعبري عنه وهذا أحد ما فسر             وقد يكون   

 وليس املقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على األحكـام           ...االستحسانبه معىن   
حا لطالب احلق إذا تكافأت عنده األدلـة  الشرعية لكن أن مثل هذا يكون ترجي     

السمعية الظاهرة فالترجيح ا خري من التسوية بني األمرين املتناقضني قطعا فإن            
ن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قيـاس  إالتسوية بينهما باطلة قطعا كما قلنا  

  .)٤١٦("حتيج إىل العمل بأحدمهااخري من العمل بنقيضه إذا 
فإن كل أحد ال ميكنه إبانة املعاين القائمة بقلبه فإذا          " :وقال يف موضع آخر   

تكلم الكاذب بني يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كالمه فتدخل عليـه خنـوة               
 أو   فتمنعه البيان ولكن هو يف نفسه قد أخذ حذره منـه ورمبـا لـوح               اإلمياينّاحلياء  

  . العمل بهصرح به خوفا من اهللا وشفقة على خلق اهللا ليحذروا من روايته أو
لقي اهللا يف قلبه أن هذا الطعام حرام وأن          والكشف ي  اإلميانوكثري من أهل    

هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو مخار أو مغن أو كاذب من غري        
  .دليل ظاهر بل مبا يلقي اهللا يف قلبه

  لقي يف قلبه حمبة لشخص وأنه من أولياء اهللا وأن هـذا            وكذلك بالعكس ي
ل صاحل وهذا الطعام حالل وهذا القول صدق فهذا وأمثالـه ال جيـوز أن           الرج

  .)٤١٧("يستبعد يف حق أولياء اهللا املؤمنني املتقني
                                 

  ).٤٧٧، ١٠/٤٧٦( املرجع السابق )٤١٦(
  ).٢٠/٤٦/٤٧( املرجع السابق )٤١٧(
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  :واستدل شيخ اإلسالم على قوله بالترجيح باإلهلام احملمود بأدلة منها
   :من الكتاب

إىل األدلة املتواترة من القرآن الدالة على أن اهللا يهدي املـتقني الـصاحلني              
 ويفتح قلوم الطاهرة فينريها بنور من عنده لتستبني الطريـق        ،الصراط املستقيم 

   : فمن تلك األدلة،اإلهلام داخل يف هذا اهلدى، وإىل احلق
!  "  #    $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ]  :تعاىل قوله

  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  10  /  .  -
  C  B   A   @  ?G  F  E  DZ )٦٨ -٦٦:النساء.(  

  ).١٧:حممد( È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃZ  ]  :وقوله تعال

[    Z  Y  X  W  V  U   ]  \]  :وقوله تعاىل
e  d  c  b  a `  _   ^   f  Z )١٦:املائدة.(  

W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  ]  :تعاىل وقوله
h  g  f  e  d  c  b  à   _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  

  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i
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هللا ا وهو القرآن فشهد ، من اهللاًيتبع شاهد و من ربهةفهذا املؤمن على بين
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فكما أن اللوح احملفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن ال ميسه إال بـدن              
  .)٤١٨(وب املتقني قلي وه، فمعاين القرآن ال يذوقها إال القلوب الطاهرة،طاهر

   :ومن السنة
ما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافـل       و( :ما ثبت يف الصحيح من قوله تعاىل      

 ويده  ، وبصره الذي يبصر به    ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به       ،حىت أحبه 
  .)٤١٩() ورجله اليت ميشي ا،اليت يبطش ا

ة ونفـس    يكون ذا بصرية نافـذ     ومن كان توفيق اهللا له كذلك فكيف ال       
ن  فكيف حال م   ،الرب يف صدور اخللق له تردد وجوالن       و وإذا كان اإلمث   ،؟فعالة

  .)٤٢٠(اهللا مسعه وبصره وهو يف قلبه؟
إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم        ( : قال rويف الصحيحني عن النيب     

٤٢١() وإنه إن كان يف أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب،ثونحمد(.  
 وكـذا   ل عمر لشيء إين ألظنه كذا     اما ق ، و لهم املخاطب يف سره    امل :واحملدث هو 
  .)٤٢٢(لسانه و وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه،إال كان كما ظنه

                                 
  ).١٣/٢٤٢( سابق ى، مرجع جمموع الفتاو)٤١٨(
ئق، ، كتـاب الرقـا    )٦١٣٧(برقم  ) ٥/٢٣٨٤( سابق    أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع     )٤١٩(

  .التواضع باب
  ).١٣/٦٩(و) ٤٤، ٢٠/٤٣(و) ١٠/٤٧٤( سابق  جمموع الفتاوى، مرجع)٤٢٠(
، كتب فضائل الـصحابة، بـاب     )٣٤٨٦(برقم  ) ٣/١٣٤٩( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )٤٢١(

، كتـاب فـضائل   )٢٣٩٨(بـرقم   ) ٤/١٨٦٤( سابق   ومسلم، مرجع ، ن اخلطاب مناقب عمر ب  
  .الصحابة، باب من فضائل عمر

، ١٣/٦٨(و) ٢٤/٣٧٧(و) ٢٠/٤٦(و) ١٠/٤٧٦( سـابق    جمموع الفتاوى، مرجـع   :  انظر )٤٢٢(
:  حتقيـق  ،)٨/٦٤(، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس        ،  النبوية، ومنهاج السنة    )٧٣

=  
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هـل  ، يف مسألة تعارض األدلة عند اتهد" :رمحه اهللا تعاىل وقال ابن القيم  
 مـا   والصواب أنه جيب عليه أن يتقـي اهللا ؟يعمل باألخف أو باألشد أو يتخري   

وقد نصب اهللا تعاىل علـى احلـق     ،  ويتحرى احلق جبهده ومعرفة مثله    ،  استطاع
 اهللا سبحانه وتعاىل بني ما حيبه وبني ما يسخطه من كل            ومل يسو ،  أمارات كثرية 

 مائلـة إىل    ؛والبد أن تكون الفطر الـسليمة     ،  وجه حبيث ال يتميز هذا من هذا      
ه بعض األمارات املرجحة ولو مبنـام أو        والبد أن يقوم هلا علي    ،  رة له ِثمؤ،  احلق
  .)٤٢٣("بإهلام

فقد نبه على العمل باإلهلام يف هـذه         وكذلك قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل     
: ال قاعدة دينيـة    و ضبط ذلك بقيد كونه من ال خيرم حكما شرعيا         و )٤٢٤(األمة

 يصح أن تراعى وتعترب إال بشرط أن ال خترم حكما شـرعيا            الن هذه األمور    إ"
 فإن ما خيرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس حبق يف نفسه             ،قاعدة دينية وال  

  .)٤٢٥("بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان
كونه أحد املرجحـات     و  من أهل العلم العمل باإلهلام     )٤٢٦(وخالف مجاعة 

  :)٤٢٧(ذكروا على ذلك أدلة منها، وبني األدلة
                                 =  

  .هـ١٤٠٦،  الطبعة األوىل، مؤسسة قرطبة، رشاد ساملحممد .د
  ).٤/٢١٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٢٣(
  .وما بعدها) ٢/٢٦٣( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٤٢٤(
  ).٢/٢٦٦( املرجع السابق )٤٢٥(
والقفال ذكـره يف البحـر      ، وما بعدها ) ١/١٧(، مرجع سابق    ابن حزم، يف اإلحكام   :  منهم )٤٢٦(

  ).٢٩٧( سابق ، وابن بدارن يف املدخل، مرجع)٤/٤٠٠( سابق عاحمليط، مرج
تقي الدين أمحد بـن عبـد الـسالم بـن     املراجع السابقة ودرء تعارض العقل والنقل،   :  انظر )٤٢٧(

=  
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ليس  والشيطانمن  و ذلك من اهللا أ   وقد يكون  ، اإلهلام ختيل يف القلب     إنّ -
  .على أحدمها دليل يدل عليه

 خالفه فإنه إذا قال أهلمت      يع ميكن خلصمه أن يد    اإلهلاموألن من يدعي     -
  .بكذا فيقول خصمه وأنا أهلمت بكذا فكان العمل به عمال بال دليل

 فقد النصوص وهو عمل بداللة النـصوص      الشرع أمرنا باالجتهاد عند      -
  . مما يدل على عدم جواز العمل باإلهلام، مل يأمر بالقضاء باإلهلامrالنيب و

 لقـوة   ، من املرجحات  واحداً حجية العمل باإلهلام     -اهللا أعلم و-والراجح  
ذلك بأن مجلة ما استدلوا     ، و إمكان اجلواب عن أدلة املخالف    ، و أدلة من قال به   

 للعمل  اًعمل به خمالف  كون ال ، و  راجع إىل نفي اإلهلام الذي مل ينب على دليل         ،به
، استقام مع القواعد   و اإلهلام يف هذه املسألة خاص مبا وافق الشرع       ، و بالنصوص

 فقد قال   ،كذلك فإنه ال يصار إليه إال بعد تعذر غريه من مجع أو ترجيح معترب             و
وليس الكالم فيما علم فساده من اإلهلام ملخالفته دليل         " :رمحه اهللا  شيخ اإلسالم 

 هذا باطل بل الكالم فيما يوافـق هـذه األدلـة ال          نّإلشرع ف احلس والعقل وا  
  .)٤٢٨("خيالفها

  :مثرة اخلالف يف مسألة اإلهلام
 يف احلقيقة مثرة اخلالف تظهر عند حتقق التعارض يف ذهن اتهد بني دليلني            

من  و ار إليه ص فمن قال بأن اإلهلام أحد طرق الترجيح         ،مث تعذر الترجيح بينهما   
                                 =  

 بـريوت،   ، عبد الـرمحن    بن عبد اللطيف :  حتقيق ،)٨/٢٩(، احلليم بن عبد السالم بن تيمية      عبد
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الكتب العلمية،  دار

  ).٨/٤٦( سابق  درء التعارض، مرجع)٤٢٨(
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اعترب بعض الباحثني هذا اخلـالف خالفـا        ، و  طريقا للترجيح  مل يره مل يتخذه   
 ، على دليليبن لكون املخالفني إمنا خالفوا يف اإلهلام املذموم الذي مل         ،)٤٢٩(لفظيا

 وهذا مل يقل به     ،العمل باهلوى  و قبيل الوساوس  هو من  و ويفضي إىل ترك الدليل   
 ة أن اخلالف ليس لفظيـا      لكن احلقيق  ،القائلون باإلهلام ليعد بذلك خالفا لفظيا     

مذموم  و  لكون النافني لإلهلام مل يفرقوا بني إهلام ممدوح        ،إمنا هو خالف حقيقي   و
بل بعض أدلتهم تشمل النوعني مثل استدالهلم بأن من احتج باإلهلام أجيب عليه             

  . وهذا يشمل كال نوعي اإلهلام،بإهلام مثله
 فـإن   ، بالعمل باإلهلام   القائلني  قول وإكمال الشق الثاين من القول التاسع     

  .عمل بالتقليد وتعذر توقف
 فإن اتهد إذا مل جيد إهلاما يرجح        ، فإنه يصار إىل التقليد    ،فإذا تعذر اإلهلام  

لفا لـه    أو خفي عليه كون ما جيده يف نفسه موافقا للشرع أو خما            ،به بني األدلة  
 اهللا وال جيوز لـويل " :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل. فعليه التوقف يف املسألة 

أن يعتمد على ما يلقى إليه يف قلبه إال أن يكون موافقا للشرع، وعلى ما يقع له                 
مما يراه إهلاما وحمادثة وخطابا من احلق بل جيب عليه أن يعرض ذلك مجيعه على               

ن خالفه مل يقبله وإن مل يعلم أموافق هو أم          أفإن وافقه قبله و    rما جاء به حممد     
  .)٤٣٠("فيهخمالف؟ توقف 

                                 
حبث االجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا مجعـا وتوثيقـا               :  انظر )٤٢٩(

، وهو رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف أصول الفقه من إعـداد الطالبـة               )١/٣١٦(ودراسة  
هـ، ١٤٢٤بن ناصر الشثري لعام     مسفر الشردان، وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور سعد         بن رمي

  .وذلك يف قسم أصول الفقه من كلية الشريعة بالرياض جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  ).١١/٢٠٣( سابق  جمموع الفتاوى، مرجع)٤٣٠(
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والعـامل   ": حيث قال رمحـه اهللا ،وهو يف التوقف كأصحاب القول األول     
 يفيت أو حيكم بشيء وذلك ألن العامل قد         إن مل جيز له     األقوالاستوت عنده    إذا

 ، بـه  أمـر  والتقليد له طريق إىل العلم الـذي         ، بعلم إال ال يقول    نْأذ عليه   ِخأُ
 باجتـهاد   إمـا  له مـن فعلـها       فيسكت كما لو مل يكن جمتهدا والصالة البد       

  .)٤٣١("تقليد أو
  :مناقشة األقوال يف املسألة بشكل عام

ـ ،أقول إن الناظر إىل هذه املسألة      ة يلحظ أن األقوال املقبولة ترجع إىل ثالث
، بناء عليه يكون اتهد مقلدا يف هذه املـسألة لغـريه           و  التوقف : األول :أمور
قد يقال  ، و  أو بقيد التغليظ أو التخفيف      التخري سواء كان التخري مطلقا     :الثاينو

 ،اع لكوما طريقا للترجيح أيضا    ز  نا خارج حمل ال   مالتخفيف أ  و يف قيد التغليظ  
العمل مبا كان عليه األمر لو مل يكن شرع يف هذه املـسألة،   و التساقط :والثالث

ـ         ، و كاحلكم قبل ورود الشرع    اع يف  ز  نأما باقي األقوال فهي خـارج حمـل ال
 فاالختيار بني األمارات أو البحث عن دليل آخر أو العمـل باإلهلـام              ،قةاحلقي

الـراجح  ، و مسألتنا ختتص حبال تعذر الترجيح    ، و طرق للترجيح  و مجيعها وجوه 
 فيكون مقلدا فيها ، يف هذه املسألة دواهللا أعلم القول األول املقتضي لتوقف اته      

فيت إذا تكافأت عنده األدلة     موقف امل  و أما من جهة الفتوى    و لغريه يف حق نفسه   
  . فيجيب بال أدري أو حنوها،فإنه ال يفيت بالتقليد بل يصرح بعد العلم

                                 
:  حتقيـق  ،)٤/٥٦٢(، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس         شرح العمدة يف الفقه،      )٤٣١(

  .هـ١٤١٣، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل،  الرياض،عطيشانسعود صاحل ال .د
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 اجتهاد املفيت يف كل مسألة تطرح عليه وعدم االعتماد علـى            :الفرع الثاين 
  :فتوى سابقة

 عن نفس املسألة فهل جيب عليـه  سئل مث  ،إذا استفيت املفيت يف مسألة فأفىت     
  . مرة أخرى أم يكتفي مبا وصل إليه اجتهاده األول؟إعادة االجتهاد

  :)٤٣٢(لااختلف أهل العلم يف هذه املسألة على ثالثة أقو
 ، ال جيب عليه إعادة االجتهاد سواء كان املفيت جمتهدا أو منتـسبا            :األول

 وإن ظهر له ما يغري اجتهاده مل        ،واستدلوا بأن األصل بقاء ما كان على ما كان        
  .)٤٣٣(ال جيب عليه نقضه وى القول األولجيز له البقاء عل

االجتهاد يف املـسألة الـيت       و املفيت النظر  و  جيب على اتهد   :الثاينالقول  
د املفيت لظهـور مـا   ااستدلوا بأنه حيتمل تغري اجته، وعرضت عليه للمرة الثانية  

قد يكون بتركه إعـادة     وإن مل جيتهد مرة أخرى كان مقلدا        ، و كان خافيا عليه  
  .)٤٣٤( متعمدا البقاء على اخلطأاالجتهاد

                                 
 سـابق  اخلالف يف هذه املسألة وحكاية األقوال واألدلة يف إعـالم املـوقعني، مرجـع       :  انظر )٤٣٢(

، )٤/٢٣٩( سابق   ، اإلحكام، لآلمدي، مرجع   )١١/١٨٨( سابق   ، واإلنصاف، مرجع  )٤/٢٣٢(
، )٢٣٢،  ٤/٢٣١( سـابق    التحرير، مرجـع  ، وتيسري   )٥٢٩(، مرجع سابق    والتمهيد لألسنوي 
، وصفة الفتـوى،  )١١٧( سابق   ، وأدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٦/٩٥( سابق   واحملصول، مرجع 

 سـابق   ، واالجتهاد والتقليد، مرجـع    )١٨٩( سابق   ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٣٧( سابق   مرجع
) ١١٢( سـابق  ، مرجع، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء)١٩٧( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )٢٤٥(
  ).٥٧( سابق ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع)١٣٠(و

  . نسب إىل بعض احلنابلة وابن احلاجب من املالكية)٤٣٣(
  . نسب إىل غالب احلنابلة)٤٣٤(
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غري ذاكر لـه     فإن كان ذاكرا لالجتهاد األول أو        ، التفصيل :الثالثالقول  
وإن كـان   فإن كان األول فال حاجة إىل اجتهاد آخر كما لو اجتهد يف احلال              

 فمن نسي مستند فتـواه      ،الثاين فال بد من االجتهاد ألنه يف حكم من مل جيتهد          
 األدلة إن كان جمتهدا أو يعيد النظر يف علماء املذهب إن            عليه أن يعيد النظر يف    

  .)٤٣٥(كان منتسبا مقلدا
  املتضمن وجوب إعادة النظـر     ،اهللا أعلم قوة القول الثالث     و والذي يظهر 

 فإن كانا ذاكـرين     ،اتهد ذاكرين لدليل احلكم    و االجتهاد إن مل يكن املفيت    و
  .جيب عليهما إعادة النظر فال

االجتـهاد مـرة أخـرى يف        و قد جيـب النظـر     و حبأقول بل إنه يست   
، فرت حالـة معينـة    اإن كان اتهد ذاكرا مـستنده فيهـا إذا تـو           و املسألة

،  االسـتفتاء عنـه    ذلك بأن تكون املسألة املسئول عنها مما ال يتكرر عـادةً          و
احلالـة   و  ألنـه خيـشى    ،أن يكون االجتهاد يف تلك املسألة قد بعد عهـده         و

  فَوامل هذه أن ي نسيه مـع مـضي الزمـان       ،فيت شرطا أو قيدا لطيفا صغريا     ت  
إن كان ذاكرا للـدليل الـذي بـىن عليـه           ، و قلة االستفتاء عن هذه املسألة    و

إن كـان ذاكـرا    وبعبارة أخرى إن الدليل الذي بىن عليـه احلكـم   ، و احلكم
له فإنه قد ينسى دليال آخر يقيد أو خيص الدليل الـذي بـىن عليـه حكمـه                  

  .قلة االستفتاء عنها والعهد عن املسألةخاصة مع بعد 

                                 
  . نسب إىل الشافعية واحلنفية وبعض احلنابلة واملالكية)٤٣٥(
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 وظهر له أن ما كان يفيت به خمـالف        ، إذا تغري اجتهاد املفيت يف مسألة      :مسألة
  :)٤٣٦(؟للصواب فما حكم إعالم املستفيت ذا التغري أو الرجوع

  :صورة املسألة
يفـيت  ، و إذا تبني للمفيت أنه أخطا يف الفتيا وجب عليه الرجوع عن اخلطأ           

، أن أفىت خبالف ما انتهى إليه اجتهاده أخريا        إن سبق ، و يف واقعة مماثلة  بالصواب  
ذلك ملا ثبت من     و جيب عليه أن ال يتحرج من ذلك مطلقا فاحلق أحق أن يتبع           و

 حيـث   t  عنه أليب موسى األشعري    كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل      
فهديت فيـه    ، فراجعت فيه رأيك   ، قضاء قضيت فيه اليوم     من ال مينعك و" :قال

 ومراجعة احلق خـري   ، فإن احلق قدمي ال يبطله شيء      ،لرشدك أن تراجع فيه احلق    
  .)٤٣٧("من التمادي يف الباطل

                                 
 ، وشرح الكوكب املنري، مرجـع )٤/٢٨٣( سابق   يف هذه املسألة إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٤٣٦(

، )٤/٥٨٤( سـابق  ، والبحر احمليط، مرجـع )٢/٣٦٠(، مرجع سابق    ، واملعتمد )٤/٥١٢(سابق  
 سـابق  ، وقواطـع األدلـة يف األصـول، مرجـع    )١٥٦( سابق   واحملصول، البن العريب، مرجع   

، )٦/٩٠( سابق   ، واحملصول للرازي، مرجع   )٥٢٩(، مرجع سابق    ، والتمهيد لألسنوي  )٢/٣٦٢(
 سـابق  ، واملـسودة، مرجـع   )١/٩٧( سابق   ، واملنثور، مرجع  )٣٦٧( سابق   واملستصفى، مرجع 

، واإلحكام )٤٤٠( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٣٨١( سابق   ، وروضة الناظر، مرجع   )٤٨٤(
، )٢/٤٣١( سـابق    ، وحاشية العطار على مجع اجلوامع، مرجع      )٤/٢٠٩( سابق   لآلمدي، مرجع 

، وأسىن املطالـب،    )٢/٤٢١( سابق   ، والفقيه واملتفقه، مرجع   )٣١(  سابق وصفة الفتوى، مرجع  
، مباحث يف أحكـام الفتـوى،       )٦/٢٩٢( سابق   ، والبحر الرائق، مرجع   )٤/٢٨٦( سابق   مرجع
، وأدب املفـيت  )٢١٠( سـابق  ، واالجتهاد والتقليد يف اإلسـالم، مرجـع      )١٦٠( سابق   مرجع

  ).٤١( سابق جع، وتغري الفتوى، مر)١٠٩( سابق واملستفيت، مرجع
  ).٢٢٤(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٤٣٧(
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 وتغري االجتهاد يعود إىل كثري من األسباب مثل خمالفة النص أو لتغري الزمان         
 أو لتطـور    ،ضعف الـوازع   و العرف أو ملراعاة الضرورة أو لفساد األخالق      و

  .)٤٣٨(يمات احلديثةالتنظ والزمان
   :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على أربعة أقوال

مل بـه   ع جيب إعالم املفيت املستفيت برجوعه عن فتواه سواء          :القول األول 
  :استدلوا بأدلة منها واملستفيت أو مل يعمل

 املستفيت بـه    بان به أن ما أفىت     و أن ما رجع املفيت عنه قد اعتقد بطالنه        -
  . فيجب عليه إعالمهليس من الدين

 حني أفىت رجال حبل أم امرأته الـيت         tوملا جرى لعبد اهللا بن مسعود        -
تبني له خـالف ذلـك فرجـع إىل     و مث سافر على املدينة   ،فارقها قبل الدخول  

  .)٤٣٩( وفرق بينه وبني أهله، وطلب هذا الرجل،الكوفة
عـرف الـذي     فلم ي  ،استفيت يف مسألة فأخطأ    أن احلسن بن زياد هو اللؤلؤي      -

أفتاه فاكترى منادياً ينادي أن احلسن بن زياد استفيت يوم كذا وكذا يف مسألة فأخطأ               
 حـىت   ، فمكث أياماً ال يفيت    : قال ،فمن كان أفتاه احلسن بن زياد بشىء فلريجع إليه        

  .)٤٤٠( وكذا الصواب كذاأنوجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ و
                                 

  ).١٨٠( سابق تاريخ الفتوى، مرجع:  انظر)٤٣٨(
) ١/٢٦٩(، ويف سنن سعيد بـن منـصور      )٢/٤٢٥( سابق    أخرجه يف الفقيه واملتفقه، مرجع     )٤٣٩(

، باب ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فتموت قبل أن يدخل ا، أو يطلقهـا، هـل                  )٩٣٦(برقم  
، اهلند، الدار السلفية، الطبعـة األوىل     ،  حبيب الرمحن األعظمي  :  حتقيق  له أن يتزوج أمها؟،    يصلح
  ).١/٢٣٣(، مرجع سابق ويف املعرفة والتاريخ، م١٩٨٢-هـ١٤٠٣

  ).٢/٤٢٤( سابق  أخرجه يف الفقيه واملتفقه، مرجع)٤٤٠(
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  .إذا مل يعمل املستفيت بالفتوى جيب إعالم املستفيت :القول الثاين
 ومعلـوم   ،بأن املستفيت يعمل بذلك احلكم ألنه قول ذلك املفىت         :واستدلوا

 كان خمالفـا    نْإ رجع بعد عمل املستفىت ف     نْإو ،أنه ليس هو قوله يف ذلك احلال      
لدليل قطعي لزم املستفىت نقض عمله ذلك وإن كان يف حمل االجتهاد مل يلزمـه          

  .نقضه
  . ال جيب إعالم املستفيت مطلقا:ثالقول الثال
فإذا مل يعلم بطالنه مل يكن      ،   عمل أوال مبا يسوغ له      بأن املستفيت  :واستدلوا

  .آمثا فهو يف سعة من استمراره
فإن كان املفيت ظهر له اخلطأ قطعا لكونه خـالف           ، التفصيل :القول الرابع 

 فعليـه إعـالم     نص الكتاب أو السنة اليت ال معارض هلا أو خالف إمجاع األمة           
 حني أفىت رجال حبل tخيرج ما جرى لعبد اهللا بن مسعود      وعلى هذا   ،  املستفيت

تبني له خـالف ذلـك       و ىل املدينة إ مث سافر    ،أم امرأته اليت فارقها قبل الدخول     
وإن كان إمنا    ،)٤٤١( وفرق بينه وبني أهله    ، وطلب هذا الرجل   ،فرجع إىل الكوفة  

 مل جيب عليـه إعـالم       اً أو اجتهاد  ص إمامه ظهر له أنه خالف جمرد مذهبه أو ن       
فقد استفيت عمر بن اخلطاب يف امرأة تركت زوجها وأمها وإخوـا             ،املستفيت
خـوة لـألب واألم   خوة لألم وبني اإلخوا ألمها وأبيها فشرك بني اإل    إألمها و 

بالثلث فقال له رجل إنك مل تشرك بينهم عام كذا وكذا قال فتلك علـى مـا            
  .)٤٤٢( اليومقضيناوهذه على ما  يومئذ قضينا

                                 
  . تقدم خترجيه قريبا)٤٤١(
 سـابق   ، ويف سنن البيهقي الكربى، مرجع     )٢/٤٢٦( سابق    أخرجه يف الفقيه واملتفقه، مرجع     )٤٤٢(

=  
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 ، هو القول الرابع املقتضي التفصيل بسبب الرجوع       -اهللا أعلم و- والراجح
إن كان اجتهادا مل جيب سواء عمل املستفيت به          و فإن كان قاطعا وجب إعالمه    

  .إلمكان اإلجابة عن أدلة املخالفني وذلك لقوة ما استدلوا به وأم مل يعمل
  :ستفيت بالرجوع عن الفتوى احتج بثالثة أدلةفمن قال بوجوب إعالم امل

 املستفيت بـه    بان أن ما أفىت    و ن ما رجع املفيت عنه قد اعتقد بطالنه       إ :قالوا
 فنجيب عنه بالتسليم إن كان سبب الرجوع ،ليس من الدين فيجب عليه إعالمه  

باملنع يف حال كون سـبب  ، وقطعيا سواء كان من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع 
ع اجتهاديا لسببني األول ألنه يفضي إىل الدور ألن االجتهاد ال يـنقض             الرجو

 فال إمث   ،الثاين ألن املستفيت فعل ما وجب عليه من سؤال أهل العلم          ، و باالجتهاد
ال ، و ال شيء على املفيت لكونه ملا أفتاه كان هذا هو الـصواب عنـده             ، و عليه

  .يكلف اهللا نفسا إال وسعها
ب عنه بأن فعله حيمل على املخالفة ا، وجيt ودواستدلوا بفعل ابن مسع

للقطعي فقد ثبت يف قصة ابن مسعود أنه خالف نصا من كتاب اهللا يف فتواه 
 له أن صريح الكتاب حيرمها لكون اهللا تعاىل أمها فقال  حيث بان،األوىل
  Y  X  W  V    U  T  S]  :تعاىل

  b  a    `    _  ^  ]  \  [   Z
      e  d  c      k  j  i  h  g  f 

v   u  t      s  r  q  p  o  n  m  lZ )٢٣:النساء( 
                                 =  

بـرقم  ) ٤/٨٨( سـابق    ويف سنن الدارقطين، مرجع   ، ، باب املشركة  )١٢٢٤٩(برقم  ) ٦/٢٥٥(
  .، كتاب الفرائض)٦٦(
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، راجع إىل األول والثاين )٢٣:النساء( n  m  lZ]  :تعاىلوظن أن قوله 
وأن ، فعرف أنه احلق،  له أنه إمنا يرجع إىل أمهات الربائب خاصة الصحابةفبني

ومل يفرق بينهما ، زوجنيففرق بني ال، القول حبلها خالف كتاب اهللا تعاىل
  .بكونه تبني له أن ذلك خالف قول زيد أو عمرو

 ،وجياب عن دليل القول الثاين املراعي للتفصيل بعمل املـستفيت بـالفتوى           
 ،بأن املستفيت يعمل بذلك احلكم ألنه قول ذلك املفـىت          :حيث استدلوا بقوهلم  

 كان  نْإ ف املستفيت رجع بعد عمل     نْإو ،ومعلوم أنه ليس هو قوله يف ذلك احلال       
خمالفا لدليل قطعي لزم املستفىت نقض عمله ذلك وإن كان يف حمل االجتـهاد مل      

،  جياب عنه بأن املستفيت فعل ما أمر به شرعا بسؤال أهـل العلـم    ،يلزمه نقضه 
 فإنه عند عمله بعد     ، ال بواقع األمر   العربة حني العمل مبا وصل إىل علم املستفىت       و
إن كان عمله علـى      و مل يبلغه رجوع املفيت عامل مبا أمر به       و ري املفيت لفتواه  يتغ

هـو  ، و أما الشق الثاين من التعليل فنسلم به      ، و لك احلال تخالف قول املفيت يف     
  .مقتضى القول املرجح

 فقد استدلوا   ،وجياب عن دليل القول الثالث املقتضي عدم الوجوب مطلقا        
فإذا مل يعلم بطالنه مل يكن آمثا فهـو يف          ،   مبا يسوغ له    عمل أوالً   بأن املستفيت  :بقوهلم

ـ  خالف قطعجنيب عنه بل هو ليس يف سعة من استمراره إذا   ، و سعة من استمراره   ، اًي
ال جيوز للمستفيت العمل    ، و هو كذلك إن كان خالف اجتهادا لفعل الصحابة       و

ملخلوق يف معصية    فال طاعة    ،إن كان القائل له من كان مطلقا       و مبخالف للقطعي 
  .)٤٤٣() املعروفال طاعة يف املعصية إمنا الطاعة يف (:r قال اخلالق

                                 
، باب ما جاء يف ِإجازِة   )٦٨٣٠(برقم  ) ٦/٢٦٤٩( سابق    أخرج البخاري يف الصحيح، مرجع     )٤٤٣(

برقم ) ٤/١٧٧(اِن والصالِة والصوِم والْفَراِئِض واَألحكَاِم، وحنوه يف        خبِر الْواِحِد الصدوِق يف األذَ    
=  
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 وإذا كان املفتون يف قدمي الزمان ولشدة حرصهم ووقوفهم عند النـصوص       
 فإن املفيت يف    ،اإلمجاع يستأجرون مناديا لينادي خبطأ املفيت حال خمالفته لقاطع        و

 إعـالم   االتصاالت احلديثـة يف    و هذا العصر أوىل بأن يستخدم وسائل اإلعالم      
  وذلك حىت ال تبقى شـهرة فتـواه األوىل         ،املستفتني برجوعه عن بعض فتاويه    

  .)٤٤٤(األخذ ا ممن وثق بعلمه من املستفتني يف مشارق األرض ومغاراو
  :)٤٤٥( خطر اجلمود على فتوى سابقة مبناها على عرف قدمي:مسألة

 علـى   بعض األحكام اليت أصدروها يف عصرهم بناء       بىن كثري من الفقهاء   
 وهذه االعتبارات راجعة إىل ارتبـاط       ،أعراف كانت سائدة يف زمام     و أحوال

التقليـد   وهنا تكمن اخلطورة يف اجلمود   ، و يل بعناصر يف الواقع   ز  ناألحكام يف الت  
 فالغلو بالتقليد أدى إىل     ،يف بعض الفتاوى القدمية اليت سطرها الفقهاء يف كتبهم        

 ترديدها دون النظر مببناها    و عض الفتاوى ببالتمسك  ، و إسقاط اعتبارات شرعية  
 تتبدل مع مضي العصور الطويلـة      و  فمما ال خيفى أن األعراف تتغري      ،مستندهاو
العـادة   و ة اليت مناطها العرف   ي مما يؤدي إىل تغري األحكام الشرع      ،املدد املديدة و

  .السائدة
ني وكذلك الفتاوى للمسلمني يف البالد الكافرة ختتلف عن الفتاوى للمسلم        

                                 =  
، باب سِريةُ عبد اللَِّه بن حذَافَةَ السهِمي وعلْقَمةَ بن مجزٍز الْمدِلِجي ويقَالُ ِإنها سـِريةُ                )٤٠٨٥(

، باب وجوِب طَاعِة اُألمـراِء يف       )١٨٤٠(برقم  ) ٣/١٤٦٩( سابق   األنصاري، ويف مسلم، مرجع   
  .غَيِر معِصيٍة، وتحِرِميها يف الْمعِصيِة

  ).١٨٠( سابق منهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٤٤٤(
 سـابق   ، والفتوى بني االنضباط والتسيب، مرجـع      )٣٠٧( سابق   منهج اإلفتاء، مرجع  :  انظر )٤٤٥(

  ).٤٧( سابق ، وتغري الفتوى، مرجع)٩٠(
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كذلك الفتاوى مع عموم البلوى باملعاصي ختتلـف عنـها          ، و يف بالد اإلسالم  
 فيجب على املفيت أن     ،كذلك بالنسبة لعني األشخاص   ،  بالنسبة للمجتمع احملافظ  

 وإال فإنه قد خيالف الصواب يف عني املـسألة          ،يهتم به أميا اهتمام    و يراعي ذلك 
  .عاري عن حتقيق املناط ال يف عموم احلكم اإلمجايل ال،املستفىت عنها

 قال ابن   ،ال طاقة هلم به    و فمن خطر اجلمود تكليف الناس ما ال سبيل إليه        
واختالفها حبسب تغري األزمنـة     ،  فصل يف تغيري الفتوى    ":رمحه اهللا تعاىل   القيم

ة مبنية على مصاحل العبـاد هـذا        ي والعوائد الشرع  .واألمكنة واألحوال والنيات  
 بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من فصل عظيم النفع جدا وقع   

احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى               
فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد        ؛ رتب املصاحل ال تأيت به    

كمـة  وح،  ومصاحل كلـها  ،  ورمحة كلها ،  وهي عدل كلها  ،  يف املعاش واملعاد  
وعن ،  وعن الرمحة إىل ضدها   ،   فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور       ؛كلها

  .)٤٤٦("فليست من الشريعة؛ وعن احلكمة إىل البعث، املصلحة إىل املفسدة
، متعلقها و األزمان تتغري بتغري مناطها    و فاألحكام الشرعية املتعلقة باألعراف   

إن قلنا  و فإنا،ة حقوقهم إضاع و اإلخالل ذا اجلانب يفضي للتضيق على الناس      و
 ا خمالفا بذلك صريح أمـر       اًجماهر و بفسق من حلق حليته لكونه فاعال ملعصية      

 مما يصعب معه    ، فإن هذه املعصية انتشرت بني املسلمني      ،ى بتوفري اللح  rالنيب  
إشهاد عدول على العقود يف كل األحول فيعود على قوة اإلثبات للعقد عنـد              

، وط عند التمسك بتبعات فسق الشاهد يف اخلصومات       اع بالضعف أو السق   ز  نال
 التمسك بتبعـات  ، و إقامة العدل  و مما جاءت به الشريعة اإلسالمية حفظ املال      و

                                 
  ).٣/٣( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٤٦(
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 يف حكم الفسق على الشاهد يف الشهادة يفضي إىل أمر خمالف ملقصد الـشارع   آثار  و
مراعاة  فعلى احلاكم    ، خاصة مع انتشار هذه املعصية بني املسلمني       ،حتقيق العدالة 

حال العصر يف هذه املسألة وقبول الشهادة ما مل يكن قـادح آخـر يفـضي                
لقائل أن يقول إن الشهادة من العدول هي اليت تبىن عليها           ، و بطالا و إلسقاطها

األحكام أما شهادة الفاسق فإا يف مثل هذا الزمان ال حيكم بسقوطها مطلقـا              
 اعتبارها قرينة تقوى بغريها مـن   لكن ميكن ،كما ال تعد بينة موصلة إىل احلكم      

على كٍل ليس هذا هو جمال حبث مثـل هـذه           ، و ميني أو أمارات توافرت معها    
 ممـا   الفقهاء يف كتبهم   و التأكيد على أن ما سطره العلماء      و إمنا املقصود املثال   و املسألة

  .عدما وجودا ومرجعه إىل عرف قدمي جيب أن يناط مبناطه وكان مبناه
  :)٤٤٧(راعاة مقاصد الشريعة م:الفرع الثالث

السنة لبنـاء    و مما جيب على املفيت عند النظر يف األدلة الشرعية من الكتاب          
 فقد أصل الشاطيب مقاصـد      ،استخراج احلكم العناية مبقاصد الشريعة     و الفتوى

،  ومقاصـد اإلفهـام    ، مقاصد الشريعة ابتداء   :الشريعة إىل أربعة أنواع رئيسية    
اتهد ـذه املقاصـد      و  فإذا اعتىن املفيت   ،المتثالمقاصد ا ، و مقاصد التكليف و

دون طغيان مقصد على آخر حصل على نتيجة عدل تكون أقـرب إىل مـراد               
النظر إىل تلك األنواع األربعة الرئيسة يكون لدى اتهد       و الشارع وضع الشرع  

  .نظرة كلية شاملة عن مقاصد الشريعة حني االجتهاد
                                 

، واألصـول العامـة والقواعـد    )٣٢( سابق دراسات يف االجتهاد وفهم النص، مرجع    :  انظر )٤٤٧(
، واالجتهاد عند اإلمام الشاطيب دراسـة مقارنـة،         )٦٣( سابق   اجلامعة للفتاوى الشرعية، مرجع   

وت، دار ابن حزم، الطبعة األوىل،      وما بعدها، لبنان، بري   ) ٦٤(الدكتور عمار بن عبد اهللا علوان،       
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
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 فتلك املقاصد األربعة    ،الشارع، و املكلف، و  النص :وأركان االجتهاد ثالثة  
يتطلب االجتهاد التـام املطـابق      ، و تندرج مراعاا يف أركان االجتهاد الثالثة     

 مث فهم قصد الشارع من ذلك ،ملقاصد الشارع أن يفهم اللغة العربية لفهم النص  
درجته من مقاصد الشريعة مث بعد ذلك يأيت معرفة مقاصد الـشريعة يف              و النص

 مث معرفة مقاصد    ،كلف اليت جاءت نصوص الشريعة مراعاا يف حق املكلف        امل
  .االمتثال اليت جاءت نصوص الشريعة مبراعاا يف حق أوامر الشارع

إدراك  و ما سبق يف ذهن اتهد مث يأيت التطبيق العملي ملا يف الذهن من فهم             
 الشريعة األربعـة    يتأتى ذلك يف املوازنة بني أنواع مقاصد      ، و للمقاصد يف الواقع  

 ،ه فال تغلب مقاصد املكلف مقاصد االمتثال أو العكس        قفيعطي كل ذي حق ح    
 فإن املفيت أو اتهـد سـوف    ،قه املقاصد األربعة على الوجه املطلوب     ففإذا مت   

األعدل اآلخـذ مـن      و ليف الشرعية بالطريق األمثل   احيمل املستفيت على التك   
  .)٤٤٨(ال احنالل وقةالطرفني بقسط ال ميل فيه من غري مش

وقد وصف الشاطيب رمحه اهللا تعاىل اتهد مع املكلفني حني يراعي تلـك             
هذا الترتيب جيري الطبيـب     من   ووعلى حن  ":فقال املقاصد بالطبيب املاهر مع مرضاه    

املاهر يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه االعتدال يف توافق مزاج املغتذي مع مـزاج               
له عن بعض املأكوالت اليت جيهلها املغتذي أهو غـذاء أم سـم أم          الغذاء وخيرب من سأ   

غري ذلك؟ فإذا أصابته علة باحنراف بعض األخالط قابله يف معاجلته علـى مقتـضى               
احنرافه يف اجلانب اآلخر لريجع إىل االعتدال وهو املزاج األصلي والـصحة املطلوبـة              

  .)٤٤٩("حانه سبوهذا غاية الرفق وغاية اإلحسان واإلنعام من اهللا
                                 

  ).٢/١٦٣( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٤٤٨(
  ).٢/١٦٧( سابق  املوافقات، مرجع)٤٤٩(
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 ويراعيها أشد   ،فعلى املفيت عدم إغفال النظر املقاصدي عن إصدار الفتوى        
إزهاق األنفس أو األموال أو      و الدين و يع التوحيد يتضباملراعاة خاصة فيما يتعلق     

  .ذهاب العقول وضياع النسل
الواقعات حيـصل    و عدم مراعاته خاصة يف النوازل     و وعند إمهال هذا األمر   

فزلة العامل أكثر ما تكـون       ":يف األحكام قال الشاطيب رمحه اهللا     الزلل   و التخبط
  .)٤٥٠("عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع يف ذلك املعىن الذي اجتهد فيه

أتـى   واالضطراب ووهلذا من فاته النظر يف مقاصد الشريعة وقع يف التخبط 
متكينه من   و ميهتقو و  فعلم املقاصد أداة إلنضاج االجتهاد     ،باألقوال الشاذة الغريبة  

 الغلط يف هذا    ومدار ":جيد من النوازل قال الشاطيب رمحه اهللا       و استيعاب ما يطرأ  
 جلهل مبقاصد الشرع وعدم ضم أطراف     الفصل إمنا هو على حرف واحد وهو ا       

إمنا هو علـى أن تؤخـذ        مأخذ األدلة عند األئمة الراسخني       بعضها لبعض فإنّ  
ت من كلياا وجزئياا املرتبة عليهـا       الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثب     

وعام       دها وجمملها املفسر بِ   ها املرتب على خاصها ومطلقها احملمول على مقيبها ِني
إىل ما سوى ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من مجلتها حكم من األحكام              

وما مثلها إال مثل اإلنـسان الـصحيح         نظمت به حني استنبطت      الذيفذلك  
ما أن اإلنسان ال يكون إنسانا حىت يستنطق فال ينطق باليد وحـدها      السوي فك 

ـ               يوال بالرجل وحدها وال بالرأس وحده وال باللسان وحده بل جبملته اليت مس
ا إنسانا كذلك الشريعة ال يطلب منها احلكم علـى حقيقـة االسـتنباط إال         

 ذلك الدليل   جبملتها ال من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادي الرأي نطق            
                                 

  ).٤/١٧٠( سابق  املوافقات، مرجع)٤٥٠(
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 كاليد إذا استنطقت فإمنا تنطق تومها ال حقيقـة مـن     اًفإمنا هو تومهي ال حقيقي    
حيث علمت أا يد إنسان ال من حيث هي إنسان ألنه حمال فشأن الراسـخني      
تصور الشريعة صورة واحدة خيدم بعضها بعضا كأعضاء اإلنسان إذا صـورت            

 أي دليل كان عفوا وأخذا      ، ما صورة مثمرة وشأن متبعي املتشاات أخذ دليل      
أووإن كان مث ما يعارضه من        ،اًلي أو جزئي فكأن العضو الواحد ال يعطى        كلّي 

  .)٤٥١(يف مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا
التسرع يف   و املسارعة للخوض يف االجتهاد    و ويقول يف ذم اجلهل باملقاصد    

فتراه آخـذا بـبعض     " يات  بناء األحكام على األدلة اجلزئية دون النظر يف الكل        
 مـن غـري   ،رأيه حىت يصري منها إىل ما ظهر له ببادئ  ،جزئياا يف هدم كلياا   

 يفوال مسلم ملـا روى عنـهم         ،إحاطة مبعانيها وال راجع رجوع االفتقار إليها      
ويكون احلامل على ذلك بعض     ... . أمرها يففهمها وال راجع إىل اهللا ورسوله       

وس احلاملة على ترك االهتداء بالدليل الواضح واطـراح          النف يفاألهواء الكامنة   
ويعني على هذا اجلهل     ،النصفة واالعتراف بالعجز فيما مل يصل إليه علم الناظر        

مبقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة االجتهاد باستعجال نتيجة الطلـب فـإن            
  .)٤٥٢(" اقتحام املهالك مع العلم بأنه خماطريفالعاقل قلما خياطر بنفسه 

  :)٤٥٣(سد الذرائع و مراعاة املآالت:لفرع الرابعا
األفعال يف   و مآالت األقوال )٤٥٣(على املفيت عندما يشرع يف بناء فتواه أن يراعي        

                                 
  ).٢٤٥، ١/٢٤٤( سابق  االعتصام، للشاطيب، مرجع)٤٥١(
  ).٢/١٧٣( سابق االعتصام، مرجع: وانظر) ٣/١٧٥( سابق  املوافقات، مرجع)٤٥٢(
، وـذيب املوافقـات     )٢٨٩(، مرجع سابق    ، واالجتهاد وضوابطه  )٣٥٨(االحتياط  :  انظر )٤٥٣(

=  
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اسـتنباط   و يسعى الستخالص  و من هنا فاتهد حني جيتهد    ، و عموم التصرفات 
  مث يروم تطبيقه على الواقعة املستفىت عنـها حتقيقـا          ،احلكم الشرعي من األدلة   

   أن ، و ر املآالت اليت تنتج على إثر تلك الفتوى أو احلكـم          للمناط؛ عليه أن يقد
بل عليه ،ال يعتقد أن مهمته تنحصر يف بيان احلكم الشرعي    و ر عواقب فتواه  يقد 

  .آثار وما يترتب عليه من عواقب وأن يستحضر مآالت ما يفيت به
فعال معتـرب مقـصود     النظر يف مآالت األ   " :يقول الشاطيب رمحه اهللا تعاىل    

 كانت األفعال موافقة أو خمالفة وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من               ،شرعا
األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يـؤول              
إليه ذلك الفعل مشروعا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ ولكن له مـآل              

ن غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مـصلحة         على خالف ما قصد فيه وقد يكو      
خالف ذلك فإذا أطلق القول يف األول باملشروعية        تندفع به ولكن له مآل على       

فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل املفسدة تساوى املصلحة أو تزيد عليهـا             
 الثاين  يففيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية وكذلك إذا أطلق القول            

شروعية رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد فال يصح            بعدم م 
إطالق القول بعدم املشروعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد إال أنه عـذب             

  .)٤٥٤(" على مقاصد الشريعة جاٍرباملذاق حممود الِغ
                                 =  

حممد حسني اجليزاين، اململكة العربية الـسعودية، الـدمام، دار ابـن          : ، هذبه وعلق عليه   )٣٤٢(
تـاوى  هـ، واألصول العامة والقواعد اجلامعـة للف      ١٤٢١اجلوزي، الطبعة األوىل، يف صفر عام       

  ).٧٣( سابق الشرعية، مرجع
  ).١٩٥، ٤/١٩٤( سابق  املوافقات، مرجع)٤٥٤(
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إن كان فيها نص أو إمجاع فعليه تبليغه        ف ":ويقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
، فمن سئل عن علم فكتمه أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار           ،   اإلمكان حبسب

فإن مل يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر         ،  هذا إذا أمن املفيت غائلة الفتوى     
 ،ترجيحا لدفع أعلى املفسدتني باحتمال أدنامها     ،  من اإلمساك عنها أمسك عنها    

 ألجـل   ؛ قواعد إبـراهيم    عن نقض الكعبة وإعادا على     rوقد أمسك النيب    
،  وأن ذلك رمبا نفرهم عنه بعد الدخول فيـه         )٤٥٥(حدثان عهد قريش باإلسالم   

وخاف املسئول  ،  وكذلك إن كان عقل السائل ال حيتمل اجلواب عما سأل عنه          
  .)٤٥٦("أمسك عن جوابه، أن يكون فتنة له

،  يف مـشروعيته   : األول :واحلديث عن مراعاة املآالت ينقسم إىل قسمني      
  . يف القواعد اليت يطبق ا معىن مراعاة املآالت:اينالثو

  :تأسيس الفتوى و يف مشروعية مراعاة املآل يف بناء:األول
قد يقول قائل إن احلكم إذا بين على دليل شرعي معترب مـن الكتـاب أو                

 أو ما يترجح لدى املفـيت مـن األدلـة           ،السنة أو اإلمجاع أو القياس الصحيح     
تربأ ذمة املفيت بتبليغ شرع     ، و يف حملها  و فتوى تكون صائبة   فإن ال  ،املختلف فيها 

                                 
أَلَم تـري  ( : قال هلاrأَنَّ رسولَ اللَِّه     rنص احلديث عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها زوِج النيب          و )٤٥٥(

يا رسولَ اللَِّه أال تردها على قَواِعـِد  :  فقلت)أَنَّ قَومِك لَما بنوا الْكَعبةَ اقْتصروا عن قَواِعِد إبراهيم   
 سـابق  ، أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجـع  )قال لَوال ِحدثَانُ قَوِمِك ِبالْكُفِْر لَفَعلْت     (إبراهيم؟  

، بـاب قولـه     )٣١٨٨(بـرقم   ) ٣/١٢٣٢(، باب فضل مكة وبنياا، ويف       )١٥٠٦(برقم  ) ٢/٥٧٣(
 ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد مـن  :، باب قوله تعاىل)٤٢١٤(برقم  ) ٤/١٦٣٠(﴿يزفون﴾، ويف   : تعاىل

  .، باب نقض الكعبة، يف كتاب احلج)١٣٣٣(برقم ) ٢/٩٦٨( سابق مسلم، مرجعالبيت﴾، ويف 
  ).١٥٨، ٤/١٥٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٥٦(
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 ال شك وصل إىل     ه فأقول إن املفيت إن اكتفى ذا فإن       ،اهللا للسائل حني استفتاه   
مراعاة مناسبته   و  لكن يبقى عليه حتقيق ذلك املناط      ،نقح مناطه  و احلكم الشرعي 

األمـر   فقد يكون احلكم الشرعي صـحيحا يف نفـس           ،للمحل املستفىت عنه  
 لكن عند حتقيق املناط بشكل    ،العتضاده بدليل صحيح صريح سامل من املعارض      

 قد يؤدي إىل مفسدة أعظم أو مساوية ملا قصد النهي    ،جمرد عار عن مراعاة املآل    
 ءدر وهذا خمالف لوضع الشريعة اليت تأمر بتحقيـق املـصاحل    ، و عنه أو األمر به   

  :اأدلة ذلك كثرية نسوق بعضا منه و.املفاسد
 مراعـاة حلـال     ،ها على قواعد إبراهيم   ءبنا و  هدم الكعبة  rترك النيب    -

 فهدم الكعبة املعظمة لديهم ذا الشكل مـع شـدة اجلهـل             ،املسلمني اجلدد 
 وحفـظ   ، يفضي إىل ظن غالب بارتدادهم عن الدين       ،ضعف اإلميان  و بالشريعة

فس األمر لكنه إن كان مشروعا يف ن والدين أعظم املقاصد الشرعية فهدم الكعبة  
 فتتحمل املفسدة األخف ببقاء الكعبة على ما        ،يفضي إىل تلك املفسدة العظيمة    

 زوِج  ان، فعن عاِئشةَ رضي اهللا عنه     هي ذهاب الدي   و  أعظم فسدٍة مل هي عليه درأً  
بةَ اقْتصروا  أَلَم تري أَنَّ قَومِك لَما بنوا الْكَع      ( : قال هلا  rأَنَّ رسولَ اللَِّه     rالنيب  

قـال  (يا رسولَ اللَِّه أال تردها على قَواِعِد إبراهيم؟         :  فقلت )عن قَواِعِد إبراهيم  
لْتِمِك ِبالْكُفِْر لَفَعثَانُ قَوال ِحد٤٥٧()لَو(.  

 عن قتل املنافقني مع علمه م ومع استحقاقهم القتل ملا           rامتناع النيب    -
أخاف أن يتحدث الناس أن حممدا       (: قال rأن النيب    tرواه جابر بن عبد اهللا      

ما يفضي إليه ذلـك      و  فراعى رسول اهللا مآل احلكم بقتلهم      )٤٥٨()يقتل أصحابه 
                                 

  .أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما )٤٥٧(
: ، باب قولـه تعـاىل     )٤٦٢٢(برقم  ) ٤/١٨٦١( سابق    أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع     )٤٥٨(

=  
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 حيث خيشى الناس أن     ،النفور عن الدخول فيه   ، و احلكم من النفور عن اإلسالم    
  .يدخلوا يف دين يقتل معتنقوه بعضهم بعضا

 فاحلكم ،ما تؤول إليه األحكام الشرعية  الدالة على اعتبار     وغريها من األدلة  
 لكن عند حتقيق مناطه قد يتحقق املقصود منه يف جهة مقصودة            ،باق على حاله  

 فيجب على املفيت خاصة     ، لكن قد تتخلف جهة أعظم من جانب آخر        ،للشارع
 أضحت كقطع الليل املظلم أن يهتم      و يف مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفنت       

 جلميع املسلمني التوفيق وبالغ احلرص نسأل اهللا لنا و ر أشد العناية  يعتين ذا األم  و
  .يرضاه والسداد ملا حيبهو

  : القواعد اليت يطبق ا معىن مراعاة املآل:ثانياً
 ، ميكن تطبيقه من خالل مجلة من القواعد العامـة         ،إن معىن مراعاة املآالت   

  :ص فيما يليخهي تتلو، واألصول اجلامعة
  :)٤٥٩(لذرائعقاعدة سد ا -١

 ومعناها التوسل مبـا هـو مـصلحة إىل    ،تدخل يف عديد من أبواب الفقه    
  :تقسم الذرائع باعتبار حتقق املفسدة منها من عدمه إىل ثالثة أقسام، ومفسدة
اآلبار يف   حفر    مثل ، ما كان حتقق املفسدة منه متحققا إما يقينا أو بظن غالب           :األول

                                 =  
، بـاب قولـه     )٤٦٢٤(برقم  ) ٤/١٨٦٣(﴾، من كتاب التفسري، ويف      ...﴿سواء استغفرت هلم  

بـرقم  ) ٣/١٢٦٩(﴿يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعـز منـها األذل﴾، ويف             : تعاىل
بـرقم  ) ٤/١٩٩٨( سـابق    ، باب ما ينهى عنه من دعوى اجلاهلية، ويف مسلم، مرجع          )٣٣٣٠(
  .، باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما)٢٥٨٤(

  ).٢/٦٠( سابق مع الفروق، وهوامشه، مرجع) ٢٦٩(املراجع السابقة صحيفة :  انظر)٤٥٩(
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كهم فيها ومنها إلقـاء الـسم يف أطعمتـهم    طريق املسلمني فإنه وسيلة إىل إهال 
  . سبهاومنها سب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل عند

 ،ما كان حتقق املفسدة منه ضعيفا جدا أو معدوما إما يقينا أو بظـن غالـب                :الثاين
مثل زراعة العنب وسيلة إىل اخلمر ومل يقل أحد باملنع منها خشية اخلمر ومنـها               

  . ومل يقل أحد مبنعها خشية الزىنورة يف البيوت وسيلة إىل الزىناا
ـ    ،مالًما كان حتقق املفسدة منه حمت     : الثالث  اخـتالف اآلراء   و اعز  ن وهو حمل ال
  .املذاهب بني مضيق وموسعو

  : احليل بابقاعدة سد -٢
 ، إلبطال حكم شـرعي    ، ظاهر اجلواز  مٍلع تقدمي   :فإن حقيقتها املشهورة  

من أجاز احليل كأيب حنيفـة   وه عند رأس احلول فرارا من الزكاة،     كالواهب مال 
 فإن اهلبة على أي قصد كانـت مبطلـة          ،نفراد لكن على حكم اال    ،اعترب املآل 

 لكن بشرط أن ال يقصد إبطـال        ، وهذا اإلبطال صحيح جائز    ،إلجياب الزكاة 
 مـن  شارع فأشبه من امتنعل ألنه عناد ل   ،احلكم فإن هذا القصد خبصوصه ممنوع     

 فال خيالف أبو حنيفة رمحه اهللا يف أن قصد إبطال األحكام صراحا             ،أداء الزكاة 
  .غري سائغ وممنوع

  :)٤٦٠(قاعدة مراعاة اخلالف -٣
  : جانبانةوهلذه القاعد

صورته أن جيتهـد     و ترجيح احلكم  و  مراعاة اخلالف ابتداء عند استنباط     :األول
                                 

) ٦٥(باإلضافة إىل مراعاة اخلالف، حبث أصـويل        ) ٢٥٣(إىل املراجع السابقة صحيفة     :  انظر )٤٦٠(
  .م٢٠٠٠- ه١٤٢٠،تبة الرشد، الطبعة األوىلالرمحن بن معمر السنوسي، الرياض، مككتبه عبد 
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حد األقوال فيها يراعـي     اتهد يف استنباط حكم مسألة مث عندما يرجح أ        
اخلالف القوي املدرك فيختار قوال غري الذي انتهى إليـه تغليبـا جلانـب     

بن قدامة  امنه قول   ، و االحتياط أو التيسري أو غريها من مسوغات الترجيح       
 ليخرج مـن    الزوالفاألوىل أن ال تصلى إال بعد       " :يف وقت صالة اجلمعة   

ا لكنه ليس من باب بنـاء       باب بناء الفتوى عموم    هو من  و ،)٤٦١(اخلالف
  .الفتوى باعتبار مراعاة املآل الراجع إىل مراعاة اخلالف

  : مراعاة اخلالف بعد الوقوع:واجلانب الثاين
 فـإذا وقـع     ،املنع ابتداء  و وصورته أن يرجح اتهد يف املسألة دليل احلظر       

تلك  غريه املرجوح عنده لوجه يقتضي رجحان دليله يف       الفعل خبالفه راعى دليلَ   
   :تظهر دواعي مراعاة قول املخالف بعد الوقوع يف ناحيتني، واحلالة

 حبيث تصبح املسألة بعد     ، نشوء أمور جديدة تستدعي نظرا جديدا      :األوىل
حينها يفترض اتهد أا عرضت عليه بعـد حـصوهلا          ، و الوقوع مسألة غريها  

  .د الوقوعليكون النظر فيها متناوال ملا تعلق ا من دليل أو مصلحة بع
 مما يفضي إىل    ،شكاالت يف حال البناء على االجتهاد األول      إ ظهور   :الثانية

 وللشاطيب رمحه اهللا تعاىل تقرير دقيـق يف         ،حرج شديدين على املكلف    و مشقة
فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه مـن           " :هذه املسألة حيث قال   

 أو مؤد إىل أمر أشد      ، حبكم األصالة  األحكام زائد على ما ينبغي حبكم التبعية ال       
 فيترك وما فعل من ذلك أو جنيز ما وقع من الفساد على        ،عليه من مقتضى النهي   

وجه يليق بالعدل نظرا إىل أن ذلك الواقع واقع املكلف فيه دليال على اجلملـة               
                                 

  ).٢/١٠٥( سابق املغين، مرجع:  انظر)٤٦١(
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ألن  ،وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليه            
 ، من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتـضى النـهي             ذلك أوىل 

فريجع األمر إىل أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل اجلواز أقوى بعد              
الوقوع ملا اقترن من القرائن املرجحة كما وقع التنبيه عليه يف حديث تأسـيس              

البائـل يف   وحـديث  )٤٦٣(وحديث قتل املنافقني )٤٦٢(البيت على قواعد إبراهيم 
 ألنه لو قطع بوله لنجـست       )٤٦٤(أمر بتركه حىت يتم بوله     r املسجد فإن النيب  

 فترجح جانب تركه على ما فعل مـن       ؛ثيابه وحلدث عليه من ذلك داء يف بدنه       
املنهي عنه على قطعه مبا يدخل عليه من الضرر وبأنه ينجس موضعني وإذا ترك              

  .)٤٦٥(فالذي ينجسه موضع واحد
بـد أن   فاخلالف الذي يراعى ال،نه ليس كل خالف يراعىحيسن التنبيه أ و

ال إىل مجع بـني      و  وال يؤدي إىل صورة خيالف ا اإلمجاع       ،يكون قوي املدرك  
ال يراعى خالف يف ما هو معلـوم مـن          ، و  متاضدين نيني على أصل  يقولني مبن 

                                 
  ).٢٧١( تقدم خترجيه، صحيفة )٤٦٢(
  ).٢٧٢( تقدم خترجيه، صحيفة )٤٦٣(
 يف الْمسِجِد فَتناولَه النـاس      فَبالَقام أَعراِبي   : نص احلديث أن أَبا هريرةَ وأنس بن مالك قاال        و )٤٦٤(

وهِريقُوا على بوِلِه سجال من ماٍء أو ذَنوبا من ماٍء فَِإنما بِعثْتم ميسِرين             ، دعوهr: )م النيب   فقال هل 
  ِرينسعثُوا معبـاب   ،)٢١٧(بـرقم   ) ١/٨٩( أخرجه البخاري يف الصحيح، مرجع سابق        )ومل تب

، باب يهريق املاء على البول، ويف       )٢١٩(برقم  ) ١/٨٩(صب الْماِء على الْبوِل يف الْمسِجِد، ويف        
يسروا وال تعسروا وكان يِحب التخِفيف والْيسرr        ، باب قول النيب     )٥٧٧٧(برقم  ) ٥/٢٢٧٠(

باب وجوِب غَسِل الْبوِل وغَيـِرِه       ،)٢٨٤(برقم  ) ١/٢٣٦( ويف مسلم، مرجع سابق      ،على الناس 
اسجامن النفِْرهٍة إىل حاجِر حاِء من غَيِبالْم رطْهت ضأَنَّ اَألرِجِد وسيف الْم لَتصاِت إذا ح.  

  ).٢٠٤، ٤/٢٠٣( سابق  املوافقات، مرجع)٤٦٥(
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 مـن رأى أن تـارك       : مثال ذلك  ،العقائد و الدين بالضرورة أو يف أصول الدين     
، تكاسال كافر مل يأمره بالقضاء لكونه كان كافرا حال تركـه           و  اونا الصالة

اهللا قادر على أن يعيد له ما كان عليه من حسنات حبطت بالردة فاهللا علـى                و
ت إىل حـسنات ملـن تـاب         يبدل السيئا  عال و  كما أنه جل   ،كل شيء قدير  
I   H  G  F  E  D  C  B  ]  :، قال تعـاىل   وحسنت توبته 

M  L  K    J  R   Q  P  O  NZ ) من قال بأن مـن    و) ٧٠:الفرقـان
 مـا   اًتكاسال ال يكفر فإنه يلزمه قضاء الصلوات الفائتة بالغ         و ترك الصالة اونا  

 مث يقـول  ، ال يكفرتكاسالً وناًيت مفت يقول إن تارك الصالة او     فال يأ  ،بلغت
ا غـري    فهـذ  ،ال قضاء على من ترك الصالة اونا مدة طويلة مراعاة للخالف          

  .صواب فمن الزم عدم كفره وجوب الصالة يف ذمته فيجب عليه قضاؤها
  :إذا اكتنف األمر املطلوب شرعا ما هو منهي عنه شرعاً -٤

 إن األمور الضرورية أو غريها من احلاجية أو التكميلية إذا اكتنفهـا مـن       
 فإن اإلقدام على جلب املصاحل صحيح على شرط         ،خارج أمور ال ترضى شرعا    

كذلك طلب العلـم إذا كـان يف        ، و تحفظ حبسب االستطاعة من غري حرج     ال
مل يقدر على إقامة املطلوب شرعا إال مبشاهدة   ، و يراها و طريقه منكرات يسمعها  

 ول الدينص ألا أ، فال خيرج هذا العارض تلك األمور عن أصوهلا      ،ما ال يرتضى  
ـ    وهو املفهوم من مقاصد الشرع فيج      ،املصاحل و قواعد الشرع و  قب فهمها ح

  .تنازع والفهم فإا مثار اختالف
 فإذا كـان    ، يراعي املآالت اليت تنتج عن الفتوى      ،فاملفيت عند بنائه للفتوى   

رض على هذا األمر املطلـوب      ع لكن ت  ،املستفيت مقدما على أمر مطلوب شرعا     
 فإنه ال   ،هي مما ال يرضي الشارع احلكيم      و حقيقته و عوارض خارجة عن ماهيته   
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 أو التحفظ على املخالفـات قـدر         املخالفات  املطلوب إن أمكن تقليص    يهمل
 احملظور بل من اجتمـاع الواجـب       و ليس هذا من اجتماع املبيح    ، و االستطاعة

لـيس  ، و هو يعرض عليه قطعا أحيانا     و احملظور خارج عن الواجب   ، و احملظورو
خل يف  يـد ، و احملظور مالزما للواجب دائما ويف كل حال       و  فليس احملرم  ،دائما
أصـل   و اقتناء الكالب الشرطية   و السفراء و ما يكون من العالقات الدولية    هذا  

املباحات ال الـيت ال      و القنوات الفضائية اليت ختتلط فيه احملرمات     ، و إبقاء البنوك 
 العمـل ، و اإلقامة يف الفنادق اليت حتتوي على حمرمات      ، و تعرض سوى احملرمات  

  . هذا العصرغريها مما طرأ من نوازل يف واالقتصادو
  :)٤٦٦( عدم اخلضوع للواقع املنحرف:الفرع اخلامس

 ،ال جيوز أن يكون مبىن الفتوى على اهلوى مهما كانت دوافع هذا اهلـوى   
من مجلة ما قد يكون     و ،فالفتوى جيب أن تكون مبنية على أسس شرعية سليمة        

ـ             ،راءسببا للفتوى باهلوى اخلضوع للواقع املنحرف للناس أو اتمعات أو األم
 بل قد يـصل األمـر إىل خمالفـة          ،فتبىن الفتوى على غري أساس شرعي مقبول      

 والنظر هنا ال لنفس اتهد الذي يـبين الفتـوى           ، لذلك الواقع  باعاًتاالنصوص  
 سواء صدرت الفتوى    ،املقصود ما كان متعلقا حبظوظ اآلخرين     ل   ب ، نفسه ظِّحِل

من املزالق اليت تزل فيها أقدام املفتني        فيعد هذا األمر     ،فيت كرها أو اختيارا   من امل 
 هذا الواقع إمنا صنعه االستعمار األجنيب يف بعض البلـدان العربيـة            و يف عصرنا 

 وال ريب   ،اإلسالمية أو أحضرته بعض الدول اختيارا تقليدا لغريها من الدول         و
                                 

، والفتـوى   )٥٣٥( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٢٧(و) ٢٢( سابق   صفة الفتوى، مرجع  :  انظر )٤٦٦(
 سـابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      )٨٤،  ٨٢( سابق   بني االنضباط والتسيب، مرجع   

  ).٢٨٧( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٥٣(
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 كثريا ممن يتصدون للحديث عن اإلسالم وأحكامه يعانون هزمية روحية أمام            نَّأ
 فال يستغرب أن    ،يشعرون بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي املتتابع       و ا الواقع هذ

هلذا ظهر إبان سطوة الرأمسالية     ، و تأيت بعض الفتاوى تربيرا هلذا الواقع املنحرف      
بذل احملـاوالت الكـبرية يف    ، و من جيهد نفسه يف تربير البنوك الربوية الرأمسالية       

 وكذلك  ،استمرارها و رعي هلا لبقاء البنوك   إعطاء سند ش   و حتليل الفوائد الربوية  
املـصادرات   و ز التـأميم  يجتو و إبان سطوة االشتراكية ظهرت فتاوى يف تسويغ      

اهللا املـستعان    و قد يكون من هؤالء مأجورون     و سواء كانت حبق أو بغري حق،     
حاجة الناس يـضغط     و أهل اإلخالص لكن الواقع    هو من منهم من   أيضاً  لكن  

 فتجدهم يركبـون الـصعب لتطويـع       ،عر أو ال يشعر   عليه بقوة من حيث يش    
 ألن النصوص هي    ، على حني جيب أن يطوع الواقع للنصوص       ،النصوص للواقع 

ميكن تقسيم هذا النـوع مـن       ، و يعول عليه  و امليزان املعصوم الذي حيتكم إليه    
  : املفيتيفاخلضوع إىل أربعة أقسام باعتبار نوع التأثري 

  :ي يف اتمعخضوع راجع إىل انتشار املعاص
ال جيوز للمفيت أن جيعل انتشار معصية من املعاصي يف اتمع اإلسـالمي             

 مكافحتها بكافة السبل، و أو التساهل يف بيان حكمها     ،سببا إلباحة تلك املعصية   
 للحكـم   املبينة، و الواضحة املبنية على الدليل الشرعي     و منها إصدار الفتاوى القوية   و

كذلك الربا ال يعد مسوغا      و تعاطي السجائر  و خان فانتشار شرب الد   ،الشرعي
  الـشرعي   بل ال بد على املفيت أن يواجه اتمع باحلكم         ،شرعيا للتساهل يف الفتوى   

التأثري علـى    و يزداد الضغط ، و  بل يتعبد اهللا بتلك ااهرة     ،ال خياف لومة الئم   و
تلوا بتلـك    منصب اإلفتاء ممن اب    أمن تبو  و املفيت إن كان هناك من طالب العلم      

هذا مـن    و املصيبة أعظم  و  فاخلطب جلل  ، فيصدرون فتاوى معاكسة   ،املعاصي
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ها مـن النظـر   ئ إفتاء الفتوى أو بناداملقصود أن خيلص املفيت نفسه عن  ، و اجلهاد
ال  و  فالربا حرام  ، فحكم الربا منصوص عليه    ،للواقع املنحرف ألصحاب املعاصي   

حث عن خمرج ملن وقع يف مثل تلـك   لكن للمفيت أن يب،ميكن أن يفيت بغري هذا    
  .اهللا املستعان والتخويف من اهللا و من التصريح بالتحرمي،املعامالت الربوية

  :خضوع راجع لضغط اتمع
احلـديث   والصحافة واإلعالميف التوجه العام للمجتمعات    و إن الرأي العام  

 بني الناس يسبب غالبا ضغطا على املفيت قد خيرجه عـن التأصـيل الـصحيح              
 ، فإذا كانت وسائل اإلعالم تغذي اتمعات املسلمة بأفكـار معينـة           ،للفتوى

 فإن املفيت عنـد إصـداره       ،وتلك األفكار قد تكون خمالفة للشريعة اإلسالمية      
وما سيلحق الفتـوى   ،  سيأيت يف فكره خطورة املواجهة     ،لفتوى خمالفة لتلك األفكار   
 ، يعود على إسقاط ثقته بـني النـاس        بني الناس مما قد    و من تداول يف وسائل اإلعالم    
 أو غري تلك اإلشكاالت اليت قد تـدور يف خلجـات            ،وعدم الرجوع إليه يف الفتوى    

 فال بد للمفيت أن جيرد نفسه من تلك الضغوط          ، عند بنائه للحكم الشرعي    املفيت
طريقـة   و حىت يتسىن له بناء الفتوى على أسس سـليمة  ،بشىت الوسائل املمكنة  

  .شرعية قومية
  :خضوع راجع إىل األمراء سواء كان تزلفا أو إكراها
أصحاب السلطة الذين  وهناك من علماء السوء ممن يتبع أهواء الرؤساء

 اخلائفون بتزييف احلقائق و فيتقرب إليهم الطامعون،السلطة وبيدهم اجلاه
إال  للشهوة مل يتم له ذلك اً فإذا كان العامل حمبا للرياسة متبع،تبديل أحكام اهللاو

 الشهوة و وال سيما إذا قامت له شبة فتوافق الشبه،بدفع ما يضاده من احلق
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طمس وجه احلق وإن كان ظاهرا، وهذا ي و،يثور اهلوى فيخفى الصوابو
  وإىل،الصنف من العلماء قد حياط الة من الدعاية لكي يسمع لقوله إذا تكلم

العلماء بن الناس الثقة  ماًالدين يفقد كثري و ظهوره مبظهر أهل العلم يكونأن
كل من آثر الدنيا " : يقول ابن القيم رمحه اهللا،املخلصني الذين أخلصوا دينهم

 يف فتواه وحكمه يف اهللا غري احلق ىيقول علمن أهل العلم واستحبها فال بد أن 
ن أحكام الرب سبحانه كثريا ما تأيت على خالف أغراض  أل،وإلزامهخربه 

م ال تتم هلم أغراضهم إ ف،ياسة والذين يتبعون الشبهاتالناس وال سيما أهل الر
ذا كان العامل واحلاكم حمبني للرياسة متبعني إال مبخالفة احلق ودفعه كثريا فإ

ذا قامت له إال بدفع ما يضاده من احلق وال سيما إما ذلك للشهوات مل يتم هل
 ،وجه احلقشبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور اهلوى فيخفى الصواب وينطمس 

ن كان احلق ظاهرا ال خفاء به وال شبة فيه أقدم على خمالفته وقال يل خمرج إو
z     y  x  w  }  |  ]  : قال تعاىلبالتوبة وىف هؤالء وأشباههم

   £  ¢  ¡  �~  }Z )قال تعاىل و)٥٩:مرمي:  [  �  ~  }
   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡

¶  µ   ́ ³  ²  ±°  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧   
  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å    ÄZ )م أف) ١٦٩ :األعرافخرب سبحانه أ

 عرض هلم نْإو ، مع علمهم بتحرميه عليهم وقالوا سيغفر لناخذوا العرض األدىنأ
ن أفهم مصرون على ذلك وذلك هو احلامل هلم على  ،عرض آخر أخذوه

وهم يعلمون أن  ،ون هذا حكمه وشرعه ودينهفيقول ،يقولوا على اهللا غري احلق
 ، وحكمهال يعلمون أن ذلك دينه وشرعه أو ،دينه وشرعه وحكمه خالف ذلك



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢٨٢ 

  .)٤٦٧(ال يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطالنه يقولون على اهللا مافتارة 
 الـسلطة  و ممن جيعل دينه خادما للسياسة     -العياذ باهللا   و -ن  وفهؤالء املفت 

ترى الواحد منهم يغري جلده يف كل حني حملال ما حرمه من قبل تبعـا                ف ،املالو
إفتاء اخلـواص ووالة     و من إفتاء العامة بالتشديد   ، و احلكومات و لتغري السياسات 
  .اهللا املستعان واألمور بالتخفيف

 فهنا ال يأمث بتلك ،لكن قد تستخلص الفتوى من املفيت حيلة أو بإكراه
تلفظ بكلمة  و ألن املكَره إذا أُمر بالكفر،منهالفتوى أو الصمت الذي بدر 

Q  P  O  N  M  ]  :مل يضره لقوله تعاىل قلبه مطمئن باإلميان والكفر
      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S    R

  d  c  b  a  `  _  ^Z )لكن مىت زال  )١٠٦:النحل 
يبني  وإلكراه فإنه يصرحالعذر حبيث انتبه املفيت للحيلة اليت استدرج ا أو زال ا

 حال  لكن قد يقال إنّ،يبني الصواب واحلال اليت صدرت ا الفتوى اخلاطئة
اإلكراه ال يندرج معنا يف باب الفتوى لتعلق الفتوى بغري املفيت خالف اإلكراه 

،  فالفتوى تنتشر بني الناس فيعملون ا،بالكفر فهو خاص باملكره دون غريه
عظة يف اإلكراه على  ويف فتنة خلق القرآن عربة، واجتهاد وهذا حمل نظرو

  .اهللا املستعان والفتوى بغري احلق
  :خضوع راجع ملراعاة غرض السائل

 سـواء وافـق     ،ناك من يفيت حبسب ما يظهر له من رغبة السائل         ه ف ،نعم
                                 

 ،أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي الدمـشقي          الفوائد،   )٤٦٧(
  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بريوت،)١٠٠(
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يعظم هذا االحنراف يف بناء األحكام بصلة املستفيت بـاملفيت          ، و الشرع أو خالف  
 لكن أصل االحنراف موجود لدى بعض املفـتني         ،ابة أو رئاسة  من صحبة أو قر   

 فـبعض  ،ن تربطه مع املفيت عالقـة أو ال    مم سواء كان املستفيت     ،على كل حال  
يتلمسون حاجات املـستفتني يف اسـتفتاءاهم        -زعموا   -املفتني لطيبة قلوم    

ا يوافـق   يدلوم على من يفتيهم مب     و  أو يتوقفون عن إفتائهم    ،فيفتوم مبا حيبون  
  للمدح اًحبولرغبة املفيت مبوافقته أهواء الناس تزلفا       أيضاً  قد يرجع هذا    ، و هواهم

 التـنقص  و هاخلشية مـن التـسفي     و اخلوفأيضاً   أو يكون احلامل عليه      ،الثناءو
غريها من األقاويل احلق اليت يـراد ـا باطـل واهللا     واالام بعدم فهم الواقع   و

 مداهنتـهم  و  فتتبع رغبات السائلني   ،ان السبب  وعلى كل حال أيا ك     ،املستعان
للعلـم   و رسوله و خيانة هللا  و  حكم الفتوى غلط شديد     عليه جعل ذلك مما يبىن   و

البن القيم رمحه اهللا تعاىل تفصيل مجيل يف هذا اال           و .انتسب إليه  و الذي طلبه 
 قد تكرر لكثري من أهل اإلفتاء اإلمساك عما يفتون به مما يعلمون أنـه             " :فقال

فـإن  ،  وكثري منهم يسأله عن غرضه    ،  احلق إذا خالف غرض السائل ومل يوافقه      
وهـذا  ، وإال دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده  ،  صادفه عنه كتب له   

فإن كان املسئول عنه مـن      ،  بل ال بد فيه من تفصيل     ،  غري جائز على اإلطالق   
 مل  r عن رسول اهللا     املسائل العلميات اليت فيها نص    من   ومسائل العلم والسنة أ   

بل ال يسعه توقفه يف اإلفتاء به على غرض         ،  يسع املفيت تركه إىل غرض السائل     
وكيف يسعه من اهللا أن يقدم غرض السائل علـى          ،  بل ذلك إمث عظيم   ،  السائل

 وإن كانت املسألة من املسائل االجتهادية اليت يتجـاذب أعنتـها            ؟اهللا ورسوله 
 له أن يتـرجح لغـرض       عسح له قول منها مل ي     فإن مل يترج  ،  األقوال واألقيسة 

 فإن الـسائل إمنـا   ؛وإن ترجح له قول منها وظن أنه احلق فأوىل بذلك،  السائل



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢٨٤ 

فإن عرفه املفيت أفتاه به سواء وافـق  ، يسأل عما يلزمه يف احلكم ويسعه عند اهللا      
إذا علم أن السائل يدور على من يفتيـه         أيضاً  وال يسعه ذلك    ،  غرضه أو خالفه  

، ال تعبدا هللا بأداء حقـه     ،  بغرضه يف تلك املسألة فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه       
بل وال جيب عليه أن يفيت هذا الضرب        ،  وال يسعه أن يدله على غرضه أين كان       

وإمنا يستفتون توصال إىل حصول أغراضهم      ،   فإم ال يستفتون ديانة    ؛من الناس 
بـل  ،  فإم ال يريدون احلـق  ؛فال جيب على املفيت مساعدم    ،  بأي طريق اتفق  

وهلذا إذا وجدوا أغراضهم يف أي مـذهب        ،  يريدون أغراضهم بأي طريق وافق    
كمـا يفعلـه أربـاب اخلـصومات        ،  اتفق اتبعوه يف ذلك املوضع ومتذهبوا به      

بل أي حـاكم نفـذ      ،  وال يقصد أحدهم حاكما بعينه    ،  بالدعاوى عند احلكام  
 أنا خمري بني إفتاء هؤالء      :ه اهللا مرة  رمح )٤٦٨( وقال شيخنا  .غرضه عنده صار إليه   

ولو ، بل لوصوهلم إىل أغراضهم حيث كانت   ،   فإم ال يستفتون للدين    ؛وتركهم
وقد قال اهللا تعاىل    ،  خبالف من يسأل عن دينه    ،  وجدوها عند غريي مل جييئوا إيل     

أهل من  r يف حق من جاءه يتحاكم إليه ألجل غرضه ال اللتزامه لدينه      rلنبيه  
&  '   )  (  *  +  ,-  .  /  0  1   2  ]  بالكتا

3Z )٤٦٩("مل يلزمه احلكم بينهم مل يلتزموا دينه فهؤالء ملا )٤٢:املائدة(.  
 أمور متعلقة بـالواقع وعالقـة       ةوحيسن يف اية هذا الفرع التنبيه إىل ثالث       

  :الفتوى به
عقـود  ال و هناك من املفتني من جيازف بالفتوى يف كثري من املعامالت   نّإ -

                                 
  .محه اهللاشيخ اإلسالم بن تيمية ر:  هو)٤٦٨(
  ).٤/٢٥٨( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٦٩(
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دون أن يدرك    و  ودون أن يتمعن يف دراستها     ، حييط علما ا    دون أنْ  ،املستجدة
  .مالبساا الواقعية

 لكن ليس معـىن     ،كون املفيت متصال بالواقع غري معزول عنه      يجيب أن    -
يكون مقلـدا    و  فينسلخ من شخصيته اإلسالمية    ،ذلك خضوعه للواقع املنحرف   

مـسايرة   و فتاوى تربيرا للواقـع املنحـرف      فيصدر الفتاوى تلو ال    ،حلال الناس 
 ويلوي أعنـاق    ، وحيرف األدلة عن مواضعها    ،إضفاء الشرعية عليها   و لشطحاته

  .النصوص عن حقائقها
وهناك فئة من املفتني يسيطر عليها اجلمود بكل ما فيه من املعاين فتراهم              -

 الفتاوى منذ مئـات الـسنني      و اوين الفقه ومتصلبني على ما سطر من كتب ود      
 عندهم فتاوى جاهزة لكل سؤال أو واقعة دون أن ينظروا إىل تغـيري املكـان           و
  .احلال والزمانو

  :)٤٧٠( االجتهاد اجلماعي:الفرع السادس
التباحث فيمـا   و)٤٧٠(االجتماع و  مببدأ الشورى  yاتسم عصر الصحابة الكرام     

                                 
أمحد علي طه   . ، وضوابط االجتهاد والفتوى، د    )١/٧٧٥( سابق   وتطورها، مرجع نشأا،  :  الفتوى )٤٧٠(

الطبعـة األوىل، عـام     ، ، مصر العربية، دار الوفاء املنصورة، مطبوعات جبهة علماء األزهر         )٣٥(ريان،  
 واملفيت واملستفيت، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جـابر بـن            وأحكام الفتوى ، م١٩٩٥-  ه١٤١٥
م، مقدمة للجامعة اإلسـالمية باملدينـة       ١٩٩٠- ه١٤١٠، عام   )٢٤١( عبداهللا أبو مدة،     على بن 

املنورة الدراسات العليا، شعبة الفقه، وأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار يف الرد على مفـيت               
دار ، ، قطر، دار الثقافة، والقاهرة    )٣٦(على أمحد السالوس،    . لبنوك، د مصر ومن قال حبل فوائد ا     

، )٢٥٠( سابق   ، واالجتهاد والتقليد، مرجع   )١٣٥( سابق   االعتصام، واالجتهاد وضوابطه، مرجع   
  ).٥١( سابق وما بعدها، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع) ٤/٣٢٨( سابق واملوافقات، مرجع
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لفـاء   فكان اخل  ،يلم م من النوازل اليت ال جيدون فيها نصا من الكتاب والسنة           
يستشريوم يف احللول   ، و الراشدون جيمعون الصحابة يف احلوادث الطارئة اهلامة      

مث أضـحت    ،)٣٨:الشورى( p  o  nZ  ]  : لقوله تعاىل  داًاالشرعية هلا استن  
 فكان كل جمتهد يستقل     ،الفتوى االجتهادية تتسم يف عصور تالية بطابع الفردية       

من بعـدهم يف األقطـار ممـا     وابة ذلك لتفرق الصح  ،فهمه يف اجتهاده   و برأيه
 مما عاد االجتهاد الفردي بتأسـيس الفقـه         ،تشاورهم و يصعب معه اجتماعهم  

  .اإلسالمي على أيدي أولئك اتهدين األوائل باخلري الكثري على هذه األمة
 فقد كان االجتهاد الفردي يف تلك العصور ضرورة حلاجة النـاس ملـن             

  .اور التساع رقعة البالد اإلسالميةالتش ويفتيهم مع صعوبة االجتماع
 ،يف عصرنا اليوم أدى االجتهاد الفردي إىل ضرر كبري يف أحيـان عـدة             و

 فهذا املفيت   ،االجتهاد و لظهور الفوضى العارمة يف جمال الفتوى من مدعي اإلفتاء        
 يتجرأ على استنباط الفتـاوى  ،وم الشرعيةليتطلع للفتيا وليس عنده أجبديات الع 

عرض عليه املسألة املستجدة اليت لو عرضت علـى          ت ،ن أهلية علمية   دو ،اهلالكة
صاحبنا يفيت فيهـا بـسرعة      ، و  جلمع هلا فقهاء الصحابة    tعمر بن اخلطاب    

 كما حلظ على بعضهم جـرأة       ، أم باطالً  ه حقاً يا وال يبايل أصادف بفت    ،مذهلة
النفـاق   و ملق أو الت  ، اليت حتركها املصلحة أو املنفعة     ،غريبة على إصدار الفتاوى   

ال يسندها  ، و اهلوى و للحكام املتسلطني لتربير تصرفام فيبين فتواه على التشهي       
 ، ويتجاوز ذلك ليتخذ من نفسه وهواه سـلطة التـشريع          ،ال اعتبار  و إىل نص 

 فيحلـون احملرمـات   ،ال كتاب منري وال هدى ووهناك آخرون يفتون بغري علم    
  مييزون بـني الـضرورة املعتـربة        وهم ال  ،التيسري على الناس   و باسم الضرورة 

 وامليل يف التأويل مـع      ، علما أن الفتوى بغري علم حرام      ،الضرورة غري املعتربة  و
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 ألن االحنرافات يف الفتاوى الفردية تؤدي إىل نتائج خطرة بـني            ،اهلوى ضالل 
  .السلوك واملعاملة واملسلمني يف الفكر

 ،ثابة مدينـة صـغرية    مب ىوبعد أن أصبح العامل املعاصر منفتحا حىت أضح       
  وتقدم االتصاالت أصبحت احلاجة ماسة إىل االجتهاد       ،نتيجة للتطور الصناعي  

جيـد مـن     و  من خالل جمامع علمية ينظر فقهاؤها فيما جد        ،اإلفتاء اجلماعي و
قد دعا إىل هذا النوع من االجتـهاد يف إصـدار   ، وغري متناهية وقضايا متطورة 

 وذلك ليحل حمل االجتهاد الفردي الذي مل        ،الفتوى مجلة من علماء هذا العصر     
، يعد قادرا على تلبية حاجات األمة اإلسالمية يف زمن تعددت فيـه اخلـربات             

 فأصبح املفيت مهما بلغ علمه ال يستغين عن االستفادة مـن    ،تشعبت فيه العلوم  و
  .ذوي اخلربات يف التخصصات العلمية الدقيقة

 ومتكـن  ، نظر سديد يف فقه الشريعةفاألمة اإلسالمية حباجة إىل علماء أهل 
 ومقدرة علـى إمـدادها      ، وخربة مبواضع احلاجة يف األمة     ،من معرفة مقاصدها  

 العلماء يف هذا العصر     ى أقل ما جيب عل     وإنّ ،باملعاجلة الشرعية الستبقاء عظمتها   
وا به من هذا الفرض العلمي هو أن يسعوا إىل مجع جممع علمي حيـضره       أأن يبد 

ماء بالعلوم الشرعية يف كل قطر إسالمي على اختالف مـذاهب           من أكرب العل  
 ويصدروا فيها عن وفـاق      ، يبسطوا بينهم حاجات األمة    ،املسلمني يف األقطار  

 فال أحسب أحدا    ، ويعلموا أقطار اإلسالم مبقرارم    ،فيما يتعني عمل األمة عليه    
قد بلغوا رتبـة     ويعينوا يومئذ أمساء العلماء الذين جيدوم        ،ينصرف عن اتبعاهم  

 وأصدقهم  ، وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علما        ،االجتهاد أو قاربوا  
يتعني ، و اإلفتاء يف الشريعة   و نظرا يف فهم الشريعة فيشهدوا هلم بالتأهل لالجتهاد       

 لتكون أمانة العلم فـيهم      ةتباع الشريع ا و ،أن يكونوا قد مجعوا إىل العلم العدالة      
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  .)٤٧١(رق إليهم الريبة يف النصح لألمةال تتط، ومستوفاة
ين أ إال   ،و لئن كنت أقول بوجاهة االجتهاد اجلماعي خاصة يف هذا الزمان          

قد يكون ، و فاحلق ضالة املؤمن  ،ال زلت أؤكد على أمهية االجتهاد الفردي أيضا       
 فاتهـد  ، كما حصل زمن فتنة اإلمام أمحد    ،احلق يف قول الواحد دون اجلماعة     

 ، االكتفاء بقول جمتهد واحد   مالقول بعد ، و سه مقبول القول يقلد به    أمني على نف  
  .كفاءته ويقدح مبصداقيته

 أو قول األغلب يطلـق عليـه يف         ، أو قول األكثرين   ،واالجتهاد اجلماعي 
غالبا ما يكون رأي اجلمهور فيه      ، و  قول اجلمهور أو رأي اجلمهور     :االصطالح

الذي تفرد بـه    رأي  الأكثر صوابا من     و أنه أكثر سدادا  ، و داللة على قوة رأيهم   
لتـرجيح الـيت    أحد طرق ا  ، و  هذا الغالب  ،الواحد أو األقل عدداً من اجلمهور     

هذا النوع من االجتهاد    ، و )٤٧٢(الترجيح بقول األغلب  : ذكرها علماء األصول  
  : إىل ثالث أقسام،له صور من جهة طريقة مجاعيته

 األصـول  و  علوم اللغة   اجتهاد مجاعي يضم عددا من العلماء يف       :األول -
 فيمكن أن يتأتى من خالهلم حتقيق الشروط      ،الفقه و التفسري و احلديث و القواعدو

 خـصوصا بعـد انتـشار    ،فرها يف الفقيه اتهدااليت اشترط علماء األصول تو   
                                 

  ).١٤١، ١٤٠( سابق ة، مرجع مقاصد الشريعة اإلسالمي)٤٧١(
، وقواعد الفقه،   )١/٤٠٤( سابق   ، وقواطع األدلة، مرجع   )١٤٩( سابق   احملصول، مرجع :  انظر )٤٧٢(

، )٢/٨٣١(، مرجـع سـابق      ، والربهان )٣/٢٠٩( سابق   ، واإلاج، مرجع  )٥٦٨( سابق   مرجع
، )٥٠٣(ق  يف ختريج الفروع على األصول، مرجع ساب      ، والتمهيد   )٥١٠(، مرجع سابق    والتبصرة

، وأصـول  )١/٣١١(يف القواعـد، مرجـع سـابق    ، واملنثور )٣٧٤(، مرجع سابق    واملستصفى
  ).٣٠٤(، مرجع سابق الشاشي
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  فلو اجتمع املتخصصون يف األصـول    ،التخصص الدقيق يف فروع العلم املختلفة     
فرت يف اجلميع الشروط العامـة      اتو و البالغة و لغةال و احلديث و التفسريوالفقه  و

 وممارسة كل مهم دوره يف ختصصه بعمق أكرب         ،لالجتهاد من العقل وفقه النفس    
  . نتاج معترب لدى املعنيني ذا التخصصهحبيث صار له في

لكن عند النظر هلذا النوع من االجتهاد اجلماعي ال نلحظ اجلماعية إال من             
موع ال يشكلون يف احلقيقة سوى ما كان ميثله اتهد         فا ،جهة االجتماع فقط  

 ،ممكنـة  و إن كانت معقولـة    و  فال أرى أن يف هذه الطريقة      ،الواحد فيما سبق  
ذلك ألن  ، و إصدارها و  لكنها در وقتا كبريا يف إنتاج الفتوى       الصورة املطلوبة، 

  نكل مرحلـة  ال يتقن اللغة العربية البد له يف ونظر منهم يف نصوص الوحيني  م 
ما فهمه سائغ يف    من قراءته أن يراجع العامل املختص يف اللغة العربية ليعرف أن            

دراسـة   و قس على ذلك يف كل جانب من جواب البحث        ، و ؟لغة العرب أم ال   
  .النوازل الفقهية

  .أو قارب بلغ مرتبة االجتهاد العلماء ممن مجاعي بني عدد من اجتهاد :الثاين -
 ففي هذا النوع ، يف هذا الفرع،جتهاد اجلماعي هو املراد وهذا النوع من اال   

 النوازل الفقهية جمتمعني عـن طريـق حبـوث         و يقوم اتهدون ببحث املسائل   
 مث يصدرون قرار مجاعيا أو أغلبيا       ،دراسات مستندة إىل األدلة الشرعية املعتربة     و

ت التطبيقية  و ميكنهم ذلك التجمع العلمي من خماطبة اجلها       ،يف شأن تلك الواقعة   
  .احلديثة سواء كانت طبية أو فلكية أو غريها لتقدمي خربام لتلك اامع

،  اجتهاد مجاعي بني مجيع علماء العصر املعتربين يف اخلالف:الثالث -
 مضى العصر، وهذا النوع من االجتهاد إن أفضى إىل اتفاق على قرار واحدو
اع الذي يعترب مصدرا من  فهذا هو اإلمج،انقرض دون املخالف املعتد بهو
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<   ?  ]  :يكتسب اإلمجاع قوته من الكتاب قال تعاىل، ومصادر التشريع
N  M  L  K  J  I   H  G  F   E  D  C  B  A  @  PO  

 R   QZ )تهد عند  وبل) ١١٥:النساءاإلمجاع هو أول ما يبحث عنه ا
 فيقدم ، ضاللةالبحث يف مسألة من املسائل لكون هذه األمة ال جتتمع على

هذا ، و)٤٧٣(البحث عن اإلمجاع قبل البحث عن دليل املسألة يف الكتاب والسنة
 النوع من االجتهاد اجلماعي املؤدي لتحقق اإلمجاع يف العصر احلايل أمر ميسور

كتب وفق  والفقه قد رتب و فالسنة قد دونت،مقدور عليه إن وجدت العزائمو
فرة لكن بقي ا االجتهاد أضحت متوكل أدوات، وخمتلفة وترتيبات متنوعة

   .العمل املخلص لصاحل األمة اإلسالمية والتطبيق
يف االجتهاد اجلمـاعي     -محية للدين    -وأنبه إىل أنه قد غال بعض العلماء        

 ولو جاز نقـضه فـال       ،األصل يف االجتهاد اجلماعي أنه ال ينقض       ":فمما قيل 
ال جيـوز حبـال أن      ، و ى األقل  أو مثله عل   ،ينقض إال باجتهاد مجاعي أكرب منه     
مـشكالت العـصر ال حتـل        ": وقيل )٤٧٤("ينقض باجتهاد فرد كائنا من كان     

ليس مـن   ، و من أجل ذلك أنشئت ثالثة جمامع إسالمية عاملية       ، و باجتهاد فردي 
 هـو مـن    أو ينظـر فيمـا       ،حق املفيت أن يفيت خبالف مـا انتـهت إليـه          

هذا العـصر يف اـامع      ال شك أن يف حصر االجتهاد يف        ، و )٤٧٥("اختصاصها
لن يكون حكرا على أحـد       و  فاالجتهاد مل يكن   ،شرعي و الفقهية خطأ منهجي  

التحجري مبنع الفتوى خبالفها فيه نظر      ، و دون أحد ممن بلغ رتبة اتهد أو قارا       
                                 

  ).٣٧٤( سابق  املستصفى، مرجع)٤٧٣(
  ).٣٦( سابق  أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، مرجع)٤٧٤(
  . املرجع السابق)٤٧٥(
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ذلك إن كان مبىن احلكم على دليل قطعي ظاهر الداللة جـدا         ، و تفصيلوأيضاً  
  أمـا  ، فالقول مبنع اإلفتاء خبالفه له وجـه       ،رضاسلم من مع   و أو قطعي الداللة  

احلال يف النظر يف النوازل أا ال تندرج مجيعها ضمن قطعي الداللـة قطعـي               و
 فليس ألحد أن مينع املفيت من تبيني احلق الذي ظهر له للمستفيت يقول              ،الثبوت

ج عن ولو قضى أو أفىت بقول سائغ خير" :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل      
اع بـني  ز ن والطالق وغريمها مما ثبت فيه المياناألأقوال األئمة األربعة يف مسائل     

علماء املسلمني ومل خيالف كتابا وال سنة وال معىن ذلك بل كان القاضـي بـه    
 هـذا   نّإ الشرعية كاالستدالل بالكتاب والسنة ف     باألدلةواملفىت به يستدل عليه     

 جيوز باتفاق األئمة األربعة نقض حكمه إذا        وال  به يسوغ له أن حيكم به ويفيت     
حكم وال منعه من احلكم به وال من الفتيا به وال منع أحد من تقليده ومن قال                 

 إمجـاع إنه يسوغ املنع من ذلك فقد خالف إمجاع األئمة األربعة بل خـالف              
هذا تأصيل عدم جواز منع اتهـد       ، و )٤٧٦("rاملسلمني مع خمالفته هللا ورسوله      

 إال أن ،الفتوى مبا ظهر له من احلق املبين على األدلـة الـشرعية            و تهادمن االج 
  :يكون هناك أحد أمرين

إمجاع من أهل عصر مضى بناء على اجتهاد مجاعي من علماء العصر             -١
  .ال جمال للمخالفة لتحقق اإلمجاع السابق واملعتربين فهنا ال مدخل

٢- ذا املفيت أو حبصر          منع اإلفتـاء جبماعـة مـن       من ويل األمر خاص
 ذلـك أن  ،دون غريهم فطاعة ويل األمر واجبة ما خلت من أمر مبعصية          ءالعلما

ملفيت كما مر معنا يف حكـم       هناك حاالت تكون فيها الفتوى واجبا عينيا على ا        
                                 

  .)١٣٤، ٣٣/١٣٣( سابق  جمموع الفتاوى، مرجع)٤٧٦(
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 فهنا إطاعة ويل األمر يف ترك الفتوى تفضي ملعصية بترك اجلـواب             )٤٧٧(الفتوى
   . سؤال املستفيتنع

  :لفرع باملطلبعالقة هذا ا
الضوابط ولقائل أن يقول ما عالقة االجتهاد اجلماعي ذا املطلب املوسوم ب          

 فأقول لقد قـدمت     ،؟)غريه و اتهد(املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى لعموم املفتني        
درجاـا يف    و أقسام االجتهاد اجلماعي   و الفردي و بيان معىن االجتهاد اجلماعي   

 قة هذا الفرع باملطلب تتلخص يف استناد بعض املفـتني          مث إن عال   ،التأثري و القوة
  خاصة فيمـا يتعلـق بـالنوازل       ،ىل قرارات اامع الفقيه املعاصرة    إيف فتاواهم   

استفيت عن حكم مسألة حبثها أحد اـامع أو          و  أحد املفتني  سئل فإذا   ،الوقائعو
 كم من احلـل   قرارات هل له أن جييب ببيان احل      إىل  انتهت   و حبثتها مجيع اامع  

 آخـر  وبتعبري؟،  مبا انتهت إليه اامع الفقهيةيستدل على ذلك احلكم و احلرمةو
 هذا األمر حرام ملا قرره امع الفقهي الفالين أو حنـو            :أن يقول يف فتواه مثال    

 ،الثاين شق الصيغة   و  يف احلقيقة املسألة من شقني األول شق االستدالل        ،ذلك
رات اامع الفقيهة ليست دليال شـرعيا حـىت         أما من جهة االستدالل فقرا    

 هذه الطريقة يف االستدالل هي اليت أظهـرت فتـرة اجلمـود           ، و يستدل ا 
 والفقهاء بأقوال أصـحام     املفتون حيث استدل    ،التقليد يف العصور املاضية   و

  .املتقدمني أو أئمتهم
ن  إال أا قد تكـو     ،ولئن كانت القرارات ليست دليال شرعيا بشكل عام       

بني مجيع علمـاء    دليال يف بعض األحيان إن كانت صادرة وفق اجتهاد مجاعي           
                                 

  .من هذا البحث) ٦٢(صحيفة :  انظر)٤٧٧(
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   . ففي هذه احلالة يكون االستدالل يف حمله،العصر املعتربين يف اخلالف
وىل باملفيت املقلد لتلـك اـامع أن ال          فاألَ ،والشق الثاين من جهة الصيغة    

 فإن مل   ،داللة مبا وجهوا به   يوجه ال  و  بل يستدل مبا استدلوا به     ،يستدل بقراراا 
 درس  : بأن يقـول   ، جييب بصيغة املخرب   ،يكن يبين حكمه يف املسألة على القرار      

هذا ، و  دون أن جيزم باحلكم    ،انتهى إىل احلكم بكذا    و امع الفالين هذه املسألة   
بـل حـىت    -أعين اإلفتاء بصيغة اإلخبار عن القرار  - ،ليس سبيل املقلدة فقط  

فتني املتوقفني يف تلك املسائل أو اليت مل يتيسر هلـم حبثهـا أو مل               امل و اتهدين
 بتـوفري   ،تكتمل صورة املسألة لديهم كما اكتملت لدى علماء ذلك امـع          

  .العلوم الطبيعية واملختصني يف ااالت التطبيقية
  :نبذة عن اامع الفقهية

تتح املـؤمتر   وهناك عدة جمامع اآلن منها جممع البحوث اإلسالمية حيث اف         
كذلك جممـع    و هـ١٣٨٣شوال  ٢٣األول هلذا امع يف القاهرة يوم السبت        

لتابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمـة عـام         االفقه اإلسالمي مبكة املكرمة     
 ومواكبة الفقه اإلسـالمي ألحكـام       ،هـ يقوم بدراسة أمور املسلمني    ١٣٩٨
األحكام الشرعية هلا من خالل      و ى إلصدار الفتاو  ،الواقعات املستجدة  و القضايا

 اختذ  ،جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي       ، و اجتهاد اجلماعة 
 إىل  ١٩قرار إنشائه يف مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث املنعقد يف مكة املكرمة من             

يفضل أن تستقل هذه اامع عن احلكومات      و  حيبذ ،هـ١٤٠١ ربيع األول    ٢٢
 ، حىت ال تقع فريسة قيود قد يضعها بعض ممن بيده السلطة           ، التمويل هلا  من جهة 

كذلك لكي تكتسب هذه اامع زيادة ثقة من قبـل          ، و  الفتوى يفمما قد يؤثر    
  .عموم املسلمني
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  :)٤٧٨( االستشارة:الفرع السابع
تكون فيه البحوث    و  أن األول منظم   ،والفرق بينها وبني االجتهاد اجلماعي    

 أما االستشارة   ،املناظرة و يتضمن املناقشة  و ة يف املسألة مستفيضة   الدراس و أعمق
العلماء عن   و فهي أدب إسالمي رفيع يسأل فيه املفيت من حوله من طالب العلم           

o  n  ]  :بقوله تعـاىل  أيضاً  يستدل هلذه الطريقة    ، و املسألة املستفىت فيها  
  pZ )اعموالًيف هذا الزمان ال زالت هذه الطريقة م و،)٣٨:الشورى ، سئل فإذا 

املفيت ال يبادر إىل اإلجابة بل يسأل من حوله من طالب العلم ولو كانوا أقل منه       
 ال توجد   ،طريقة االستشارة ، و علما عن املسألة املستفىت عنها مث يفيت هو السائل        

  . خبالف االجتهاد اجلماعي،ال نقاش حول األدلة يف الغالب وفيها مناظرة
تـدريب  ، و وابتعاد عن العجـب    يادة تواضع من املفيت   ويف هذه الطريقة ز   

ذلـك كلـه    و وقد يظهر له ما كان قد خفي عليه،  ،لطالب العلم على الفتوى   
املـستفيت أو    و فسدة فإن كانت هناك مفسدة تضر الـسائل       املبشرط أن تؤمن    

 قـال ابـن    ،احلاضرين فإن إيقاع الضرر حمرم شرعا على من ال يستحقه شرعا          
، ن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره          إ ":هللا تعاىل القيم رمحه ا  

أن يستعني على الفتاوى بغـريه      ،  ذهابا بنفسه وارتفاعا ا   ،  وال يستقل باجلواب  
فقد أثىن اهللا سبحانه على املؤمنني بأن أمـرهم         ،  وهذا من اجلهل  ،  من أهل العلم  

                                 
، )١٣٨( سـابق  ، أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٤/٢٥٦(  سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٤٧٨(

، ومباحـث يف أحكـام    )٤٩( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٨١( سابق   وصفة الفتوى، مرجع  
 سـابق   ملصباح، مرجـع  ، وا )٢٥١( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )١٢٨( سابق   الفتوى، مرجع 

 ، واألصول العامة والقواعد اجلامعـة، مرجـع       )٢/٣٩٠( سابق   ، والفقيه واملتفقه، مرجع   )٥٤٥(
  ).٦/٣٠٠( سابق ، وكشاف القناع، مرجع)٢١(سابق 
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وقـد   )١٥٩:ل عمرانآ( r:  [?  >  = Zوقال تعاىل لنبيه   ،  شورى بينهم 
، فيستشري هلا من حضر من الصحابة     ،  tل بعمر بن اخلطاب     ز  نكانت املسألة ت  

،  وال سيما إذا قصد بذلك مترين أصحابه وتعليمهم        ...،ورمبا مجعهم وشاورهم  
هذا ما مل يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سـر الـسائل أو             .. .وشحذ أذهام 

، فال ينبغي له أن يرتكب ذلـك      ،  أو مفسدة لبعض احلاضرين   ،  لألذى تعريضه
يب يطلعون من أسرار الناس     بفاملفيت واملعرب والط  ،  وكذلك احلكم يف عابر الرؤيا    

 فعليهم استعمال الستر فيما ال حيـسن        ؛وعورام على ما ال يطلع عليه غريهم      
  .)٤٧٩("إظهاره

  :)٤٨٠(احلاجة و مراعاة الضرورة:الفرع الثامن
 ،ز القواعد القياسية العامة من احلاجـة      الضرورة أشد باعثا أو دافعا لتجاو     

فالضرورة ما يترتب على إمهاهلا خطر أو ضرر شـديد حمقـق ميـس أحـد                
 وأما احلاجة فهي ما يترتب علـى        ، إما بالزوال أو الفساد    ،الضروريات اخلمس 

فإن الضرورة املبيحة هي الـيت خيـاف         "،عسر وصعوبة  و حرج و تركها مشقة 
الضرورات اليت تباح ا احملظورات هلا ثالثة       و،  )٤٨١(" ترك األكل  إنالتلف ا   

  :روطـش
  فليس كلُّ  ، فيجب أن تكون الضرورة حقيقية ال متومهة       ، حتقق الضرورة  :األول

ذلك بتحقق تـأثري تـرك      ، و ما ادعي فيه أنه ضرورة يكون فعالً ضرورةً       
                                 

  ).٢٥٧، ٤/٢٥٦( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٧٩(
ات املعاصـرة، وهبـة     سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيق        :  انظر )٤٨٠(

  .هـ١٤٢١دار املكتيب، الطبعة األوىل، ، ، دمشق)٣١(، الزحيلي
  ).٩/٣٣١( سابق  املغين، مرجع)٤٨١(
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 فاجلوع  ،اعتبارها على الضروريات اخلمسة بالزوال كلية أو الفساد الكبري        
 ال شك أن هذه حال ضرورة ملساسها        ،ديد يف الصحراء حيث ال طعام     الش

  .هي حفظ النفس وبأحد الكليات اخلمسة
  فال جيوز أن تنتهك احملرمـات      ، حتقق دفع الضرورة بارتكاب املنهي عنه      :الثاين

 فأكل امليتة احملرمة ،بدعوى الضرورة مع كون دفع الضرورة غري مقطوع به       
 فيأكـل   ، فهنا حتققت الضرورة   ،حد اهلالك جوعا  بلغ   و ملن مل جيد الطعام   

 فيـستباح   ، ذلك لكون األكل منها يدفع عنه اهلالك باجلوع قطعـا          امليتة،
  .احملظور ذه الضرورة

دفع ضرر ال يعود على الكلـي       إىل   أن ال يفضي دفع الضرورة باحملرم        :الثالث
افظـة  لتأثري على كلي أعظم من الذي جرت احمل       كابالزوال بل إىل فساد؛     

  .هـعلي
  :اجلزئية بالضرر قد تعود إىل جهتنيو
  : جزئية من جهة عني املكلف:األوىل

 فيفضي العمل بالضرورة إىل زوال      ،بأن يعود الضرر على جزء من املكلف      
 فعلى القول   ، مثل الذهاب إىل السحرة لالستشفاء     ،كلي آخر على وجه الكمال    

ن دفعها حقيقة عـن طريـق       بأن االستشفاء من األمراض يف البدن ضرورة ميك       
هو الـدين   و فإن هذا األمر يعود على كلي آخر بالزوال   ،السحرة بشكل قطعي  
ويعود من جهة املآل إىل تنشيط العمل التجاري يف جمال           ،فتصديق الساحر كفر  

احلقيقة أن كل أنواع الدواء ليست على مستوى واحد من          ، و الشعوذة و السحر
 ،العوامل اخلارجية  و  وعدم تعرضها للمؤثرات   ،جهة الوصول إىل آثارها الشفائية    
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كما أن االستشفاء مبا يزينه السحرة ال يؤدي قطعا إىل الـشفاء فـضال عـن                
بـاقي   و  وعليه فتنخرم قاعدة دفع الضرورات بالشرط الثاين خاصـة         ،األدوية

  .األدوية والشروط عامة يف كثري من العالجات
  :األمة و جزئية من جهة اتمع:الثاين

 فـدفع   ، يعود دفع الضرورة إىل زوال كلي أو فساده بالنسبة لألمـة           بأن
 إذا طلب منه معلومات عن جـيش        ،زهاق النفس لألسري لدى العدو    إضرورة  

 فـإن  ،يترك للموت جوعـا  وإال فإنه لن يطعم  و املسلمني أو عن بالد املسلمني    
  ضـروري آخـر  يفحفظ النفس ضروري لكنه يؤدي يف هذه احلالة إىل التأثري      

 فيتحمل  ،بالد املسلمني  و بالزوال أو الفساد الكبري وهو احلفاظ على بيضة الدين        
  .الضرر اخلاص لدفع الضرر العام

واملقصود أنه جيب على املفيت أن يراعي الضرورات املعتربة عنـد بنـاء             
 فتـهلك  ،إمهال الضرورات يفضي إىل مفاسد، و احلكم الشرعي الذي يفيت به    

التوسع يف الـضرورات يفـضي إىل انتـهاك         ، و ياناألد و األموال و األرواح
كشف العـورات إن     و  منع النساء من االستشفاء    : فمثل األول  ،حرمات اهللا 

 األوىل أن يكون عالج املرأة عند املـرأة  ، و احتيج لذلك أمام الطبيب للمداواة    
 إباحـة   :مثال الثـاين   و جيب أن يكون كشف العورة على قدر احلاجة فقط        و

ن البنوك التجارية دفعا لضرورة متلك السكن أو غريها من          القروض الربوية م  
 .الضرورات املتومهة
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  املطلب الثاين
  الضوابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى للمفيت املقلد

   : فروعستةويشمل هذا املطلب 
  . أن يكون على بصرية من فتواه:الفرع األول
  .لاقو عدم اإلفتاء مبا رجع عنه األئمة من أ:الفرع الثاين
  . عدم الفتيا مبا يف مذهبه وهو يعلم الصواب يف غريه:الفرع الثالث
  . أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل ملذهب إمامه:الفرع الرابع

  . اختيار األرجح من األقوال يف مذهبه:الفرع اخلامس
  .املشايخ و خطر الغلو يف حماكاة األئمة:الفرع السادس

  :التقليدمتهيد يف بيان حكم الفتوى ب
 يف حـال     أن الفتوى بالتقليد ال تـشرع إال       )٤٨٢(مر معنا يف حكم الفتوى    

   .احلالة هذه أن يسمى مفيت ضرورة وقد يصدق على املفيت، والضرورة
  :)٤٨٣(أقوالستة وهذه املسألة حمل خالف بني العلماء على 

                                 
  .من هذا البحث) ٦٢(صحيفة :  انظر)٤٨٢(
 سـابق  يف هذه املسألة وحكاية األقوال وأصحاا وأدلتهم يف إعالم املـوقعني، مرجـع    :  انظر )٤٨٣(

، )٤/٥٨٦( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٣٤٠( سابق   مرجع، ومنهج اإلفتاء،    )١٩٧،  ٤/١٩٦(
، واملختـصر يف    )٣/٢٦٨( سـابق    ، واإلاج، مرجع  )٣/٤٦٢( سابق   والتقرير والتحبري، مرجع  

، وتيـسري التحريـر،     )٤٥١( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )١٦٧( سابق   أصول الفقه، مرجع  
، )٤٣٨،  ٢/٤٣٧( مرجـع سـابق      ، وحاشية العطار على مجع اجلوامع،     )٤/٢٤٩( سابق   مرجع

، والفـروق مـع هوامـشه، مرجـع سـابق        )٨/٤٠٧٣( سابق   والتحبري شرح التحرير، مرجع   
 سابق  ، وأدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٤/٥٥٧( سابق   ، وشرح الكوكب املنري، مرجع    )٢/١٨٥(

=  
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 ، ألن التقليد لـيس علمـا      ، ال جتوز الفتوى بالتقليد مطلقا     :القول األول 
  .)٤٨٤( فاملقلد ال يطلق عليه اسم عامل،فتاء بغري علم حرامواإل

 واستدلوا بأن املفيت إذا كان مقلدا ملذهب إمامه         ، اجلواز مطلقا  :القول الثاين 
 يفيت بالتقليـد قـال ابـن        ه إذا علم من حاله أن     ،فإنه يفيت مبا وصل إليه علمه     

اكتفـاء  من ترك منهم إضافة ذلك إىل إمامه إن كان ذلـك منـه            و" :الصالح
  .)٤٨٥("باملعلوم من احلال عن التصريح باملقال فال بأس

 فيجوز أن يقلد غريه من العلماء إذا        ،نفسهب جيوز فيما يتعلق     :القول الثالث 
  .)٤٨٦(ال جيوز أن يقلد العامل فيما يفيت به غريه، وكانت الفتوى لنفسه

 على سبيل   النقل ال  و  جيوز للمفيت املقلد اإلفتاء بطريق احلكاية      :القول الرابع 
t  ] :استدلوا بقوله تعاىل، و وقد تبىن هذا القول كثري من أهل العلم    ،الفتوى

  z    y             x  w      v   uZ ) ووجه الداللة من اآلية ظاهر      )٧:األنبيـاء ،
أهل العلم الذين أوجب اهللا الرجوع إليهم        هو من فإن املقلد العامل مبذهب إمامه      

هو يف هذه احلالة ناقل ملذهب غريه فجاز له اإلفتاء كمـا             و ،فيجب اعتبار قوله  
عليه فيكون املفيت حقيقة هو املنقول عنه وليس        ، و جاز له نقل أحاديث الراوي    
  .يطلق عليه وصف املفيت جمازا واملفيت املقلد فهو ناقل وراٍو

كان  و  جيوز للمفيت املقلد اإلفتاء إن اطلع على مأخذ إمامه         :القول اخلامس 
                                 =  

  ).٤٥٩(، مرجع سابق ، واملسودة)١١/١٧٩( سابق ، واإلنصاف، مرجع)١٠٣، ١٠١(
  .املراجع السابقة: انظر. ب هذا القول جلمهور الشافعية وأكثر احلنابلةقد نسو )٤٨٤(
  ).٤/١٩٦( سابق إعالم املوقعني، مرجع: انظر.  ذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل هذا القول)٤٨٥(
  .املراجع السابقة، حاشية، يف صدر املسألة: انظر.  نسب هذا القول البن بطة من احلنابلة)٤٨٦(
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  :)٤٨٧( فيجوز اإلفتاء يف حقه متييزا له عن العامي،للنظرأهال 
واملختار أنه إذا كان جمتهدا يف املـذهب حبيـث   " :يقول اآلمدي رمحه اهللا   

 على مأخذ اتهد املطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع علـى       مطلعايكون  
كان له  قواعد إمامه وأقواله متمكن من الفرق واجلمع والنظر واملناظرة يف ذلك            

الفتوى متييزا له عن العامي ودليله انقطاع اإلمجاع من أهل كل عصر على قبول              
 .)٤٨٨("مثل هذا النوع من الفتوى وإن مل يكن كذلك فال

، جواز الفتوى بالتقليد عند احلاجة وعدم العـامل اتهـد          :القول السادس 
اه أو يـسأل    م هـو   إما أن حيكّ   ،استدلوا بأن املستفيت إن مل جيد جمتهدا يسأله       و

 وهـذه حـال   ،أفضل من العمل باهلوى و وال شك أن سؤال املقلد أوىل  ،مقلدا
الضرورة تقدر بقدرها يقول ابن القيم رمحه اهللا تعـاىل بعـد ذكـر               و ضرورة

وهو أنه إن كان السائل ميكنه      ،  والصواب فيه التفصيل  " :اخلالف يف هذه املسألة   
وال حيـل هلـذا أن      ،  ستفتاء مثل هذا  التوصل إىل عامل يهديه السبيل مل حيل له ا        

وإن مل يكن يف بلده أو ناحيته غريه        ،  ب نفسه للفتوى مع وجود هذا العامل      صين
            دم قْحبيث ال جيد املستفيت من يسأله سواه فال ريب أن رجوعه إليه أوىل من أن ي

بل هذا  ،  أو يبقى مرتبكا يف حريته مترددا يف عماه وجهالته        ،  على العمل بال علم   
  .)٤٨٩("ملستطاع من تقواه املأمور اهو ا

 فالفقد احلقيقي بأن ال يكون  ، أو حكميا  ،وفقد اتهد إما أن يكون حقيقيا     
                                 

وهو املختار عند عدد من حمقيقـي       ، وهو الذي اختاره اآلمدي   ،  من الشافعية   هذا قول مجاعة   )٤٨٧(
  ..املراجع السابقة يف صدر املسألة: انظر. احلنفية

  ).٤٢٥، ٤/٤٢٤( سابق  اإلحكام، لآلمدي، مرجع)٤٨٨(
  ).٤/١٩٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٨٩(
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هم جمتهد لكن يـصعب      واحلكمي بأن يكون بين    ،بني أهل الزمان جمتهد مطلق    
النـوعني  من  كل   و ،املسافة أو غري ذلك من أسباب     سؤاله لبعد   الوصول إليه و  

  . فتوى املقلد املبين على عدم اتهدداخل يف القول جبواز
الوقائع اجلديدة مـع     و  وكثرة النوازل  ،وعند تأمل حاجة الناس ملن يفتيهم     

 جند الضرورة قائمة يف جواز الفتـوى        ،الصناعية و تسارع احلركة العلمية التقنية   
 فال يترك   ، على أن ال يفتوا إال بعلم      ،ام العلمية جهلؤالء املقلدين على كافة در    

  .اهلدىوقودهم إىل طريق احلق تناس سدى بال سراة ال
  :)٤٩٠( أن يكون على بصرية من فتواه:الفرع األول

 فـالفتوى   ،ال جيوز للمفيت املقلد أن يفيت إال إذا كان على علم مبا يفيت به             
بالتقليد فقط دون النظر يف مستند احلكم أو مربر له يدفع املفـيت إىل االعتقـاد    

أن هذا إمجاع من السلف    صرح ابن القيم   و  ال جيوز،  بهبصحة احلكم الذي أفىت     
 جيوز للمقلد أن يفيت يف دين اهللا مبا هو مقلد فيه وليس على بصرية فيه       ال ":فقال

وصرح به اإلمـام    ،  هذا إمجاع من السلف كلهم    ،  سوى أنه قول من قلده دينه     
  .)٤٩١("أمحد والشافعي رضي اهللا عنهما وغريمها

 أو الشروط الـيت وضـعها       ، أو التعليل  ،ة الدليل والبصرية قد تكون مبعرف   
 فليس للمفيت املقلـد إذا  ، ولعل اجلميع مطلوب، أو حال من يفيت بقوله ،الفقهاء

 محله على ظاهره دون النظر يف الشروط        ،وجد حكما يف كتاب من كتب الفقه      
 فيجب عليه حىت    ،ال هدى  و  فيفيت بغري بصرية   ،اليت ساقها الفقهاء الذين يقلدهم    
                                 

  ).٣٥٠( سابق منهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٤٩٠(
  ).٤/١٩٥( سابق عني، مرجع إعالم املوق)٤٩١(
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كون على بصرية أن يعتمد على كتاب مشهور متداول بني أصحاب مذهبـه             ي
 من الكتـاب  طاًقْ مع احلرص على عدم التقاط األحكام لَ  ،ليعتمد عليه يف اإلفتاء   

الضوابط اليت يـذكرها     و دون النظر يف مجلة ذلك الباب الستخالص الشروط       
معـني مـع كـل     فهم كثريا ما يتركون تكرير الشروط املتعلقة بباب   ،الفقهاء
 فمن أغفـل    ، مث يشرعون بذكر املسائل الفقهية     ، بل يسوقون الشروط   ،مسألة

ال يلحظ أـا     و  فقد يعتقد اندراج مسألته ضمن مسألة ذكروها       ،طرق تأليفهم 
 ولقائل أن يقـول   ،شروطهم و غري داخلة هنا بل يف باب آخر إلمهاله ضوابطهم        
ص يف كتب الفقه خشية أن يقع ليس له أن يفيت بالتخريج بل يقتصر على املنصو   

  .يف مثل هذا اخلطأ الفادح
  :)٤٩٢( عدم اإلفتاء مبا رجع عنه األئمة من أقوال:الفرع الثاين

 فتلك األقوال   ،ال جيوز للمفيت املقلد أن يفيت مبا رجع عنه األئمة من أقوال           
رمحه   فيكون العمل مبا انتهى إليه يقول النووي       ،صارت منسوخة بالقول اجلديد   

والعمل يكون باجلديد من قويل الشافعي رمحه اهللا ال بالقدمي منـهما        ": تعاىل اهللا
 عبارة الروضة يف حنـو عـشرين أو         .ألنه مرجوع عنه إال يف حنو ثالثني مسألة       

  .)٤٩٣("ثالثني مسألة
إن ، و  مل يعلم املقلد سبب الرجوع فيعمل باملتأخر قوال واحـدا           أنه والذي يظهر 

 ،األزمـان  و  كان الرجوع بسبب متغري مثل األعراف       فينظر إن  ،علم سبب الرجوع  
إن كان الرجوع بسبب ظهور نـص       ، و فيلحظ األقرب من القولني لزمن ملقلد     

                                 
  ).٥٧٦( سابق ، وقواعد الفقه، مرجع)٣٥٨( سابق منهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٤٩٢(
  ).٤/٢٨٤( سابق  أسىن املطالب، مرجع)٤٩٣(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
٣٠٣ 

  . فهنا القول الثاين يعد ناسخا لألول، أو قياس جليخفي على اتهد أوالً
وبعض أهل التقليد احملض ممن ال جييز للمفيت املقلد متابعـة اآلراء خـارج              

جييزون يف املقابل متابعة اإلمام فيما رجع عنه ألنه كان مـذهبا لـه            و ،مذهبهم
أتباع األئمة يفتون بأقواهلم القدمية الـيت       " : يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل      ،مرة

 ومن املعلوم أن القـول الـذي        ؛وهذا موجود يف سائر الطوائف    ،  رجعوا عنها   
يت به مع نصه علـى خالفـه   فإذا أفىت املف، صرح بالرجوع عنه مل يبق مذهبا له      

فما الذي حيرم عليـه أن      ،  لرجحانه عنده مل خيرجه ذلك عن التمذهب مبذهبه       
 األول قد   : فإن قيل  ؟يفيت بقول غريه من األئمة األربعة وغريهم إذا ترجح عنده         

 إذ ما   ؛ هذا فرق عدمي التأثري    : قيل .خبالف ما مل يقل به قط     ،  كان مذهبا له مرة   
وهذا كله مما يبني أن أهل العلـم  ،  ما مل يقلهةلز  ن عنه مب  قال به وصرح بالرجوع   

 ،ال يتقيدون بالتقليد احملض الذي يهجرون ألجله قول كل من خالف من قلدوه            
، مستلزمة ألنواع مـن اخلطـأ     ،  حادثة يف اإلسالم  ،  وهذه طريقة ذميمة وخيمة   

  .)٤٩٤("وخمالفة الصواب
  :لم الصواب يف غريه عدم الفتيا مبا يف مذهبه وهو يع:الفرع الثالث

باع تااملفيت سواء كان جمتهدا مستقال أو مقيدا يف مذهب إمامه مأمور ب
 لقول كائن ،ال يسعه حبال من األحوال خمالفة النص الصريح الصحيح، والشرع
 وقد ساق ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أمثلة كثرية على ذلك وقال عند ،من كان
وقد كان  وإن وافق مذهبه،  بضد لفظ النصحيرم على املفيت أن يفيت" :ذكرها

 rالسلف الطيب يشتد نكريهم وغضبهم على من عارض حديث رسول اهللا 
                                 

  ).٤/٢٣٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٩٤(
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ويهجرون ، برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان
وال يسوغون غري االنقياد له ، وينكرون على من يضرب له األمثال، فاعل ذلك

وال خيطر بقلوم التوقف يف قبوله حىت ، ع والطاعةوالتسليم والتلقي بالسم
 بل كانوا عاملني بقوله، يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فالن وفالن

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  ]  :تعاىل
  9     8  7    6  5  4  3  2  10Z )تعاىل وبقوله )٣٦:األحزاب: [  ¬

   °   ¯  ®  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±   
À  ¿  ¾   ½  ¼Z )1  2  3  4      ]  :وبقوله تعاىل )٦٥:النساء

;  :        9  8  7  6  5 Z  فدفعنا إىل زمان إذا قيل ألحدهم ، وأمثاهلا
 وجيعل هذا دفعا يف ؟ من قال ذا:يقول" أنه قال كذا وكذاrثبت عن النيب "

ولو ، عل جهله بالقائل به حجة له يف خمالفته وترك العمل بهأو جي، صدر احلديث
وأنه ال حيل له دفع سنن ، نصح نفسه لعلم أن هذا الكالم من أعظم الباطل

 إذ يعتقد أن ؛وأقبح من ذلك عذره يف جهله، مبثل هذا اجلهل rرسول اهللا 
ذ إ، وهذا سوء ظن جبماعة املسلمني، اإلمجاع منعقد على خمالفة تلك السنة

وأقبح من ذلك عذره يف ، rينسبهم إىل اتفاقهم على خمالفة سنة رسول اهللا 
فعاد األمر إىل ، وهو جهله وعدم علمه مبن قال باحلديث، دعوى هذا اإلمجاع

 هذا يف املسائل اليت دل النص على حكمها داللة ،.)٤٩٥("تقدمي جهله على السنة
 ملسائل اليت يتجاذا االجتهاد لكن إذا علم املفيت الصواب يف مسألة من ا،ظاهرة

  : ففيه حاالن،كان قوال خارج مذهب إمامهو
                                 

  ).٤/٢٣٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٩٥(
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ال يسعه سـوى     و  فإنه يعمل مبا انتهى إليه ترجيحه      ، يف عمل نفسه   :األوىل
 ال حيتج بقوله إنا وجدنا علماءنا على أمـة        ، و ذلك ألنه سوف يسأل عن ذلك     

 ع املكلفني يف الدنيا    فهذه من أبطل احلجج اليت ال تنف       ،على آثارهم مقتدون   إناو
  .اآلخرةو

إن كـان خمالفـا      و  مبعىن إفتائه بالقول الذي ترجح عنده      ،هئ يف إفتا  :الثانية
  :هذه احلالة تنحصر يف حالني، ولقول إمامه
 إن سئل املستفيت عن حكم اهللا من غري أن يقصد السائل قول فقيه              :أوهلما

 وأقرب للكتاب والـسنة     ،معني فهنا جيب على املفيت اإلفتاء مبا هو راجح عنده         
  . ذلكمن مذهب إمامه أو مذهب من خالفه ال يسعه غري

 باعهتا إن سئل املستفيت عن مذهب إمامه الذي شهر املفيت نفسه ب           :ثانيتهما
 تقليده دون غريه من األئمة فللمفيت أن جييبه بقول إمامه على وجـه النـسبة              و
  .وىل بدليلهأ والتصريح بأنه أصوب، و مع ذكر الراجح،اإلضافةو

 قصد الـسائل مـن       حبسب رمحه اهللا تعاىل يف هذا تفصيالً       ابن القيم  ذَكَر
ملفيت إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة            ا ": فقال السؤال

وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله اإلمـام الـذي     ،  حكم اهللا ورسوله ليس إال    
وإما أن يكون مقـصوده  ،  غريه من األئمة وتقليده دونباعهتابشهر املفيت نفسه  

، العتقاده علمه ودينه وأمانته   ؛ وما يعتقده فيها  ،  معرفة ما ترجح عند ذلك املفيت     
 فهذه أجناس الفتيـا     ؛وليس له غرض يف قول إمام بعينه      ،  فهو يرضى تقليده هو   
  .اليت ترد على املفتني

، إذا عرفه وتيقنه  ففرض املفيت يف القسم األول أن جييب حبكم اهللا ورسوله           
  .ال يسعه غري ذلك
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وال حيل ، وأما يف القسم الثاين فإذا عرف قول اإلمام نفسه وسعه أن خيرب به         
له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله مبجرد ما يراه يف بعض الكتب اليت                

فإنه قد اختلطـت أقـوال األئمـة        ؛ حفظها أو طالعها من كالم املنتسبني إليه      
 فليس كل ما يف كتبهم منـصوصا        ؛بأقوال املنتسبني إليهم واختيارام   وفتاويهم  
وكثري منه ، وكثري منه ال نص هلم فيه،  بل كثري منه خيالف نصوصهم    ،  عن األئمة 

فال حيل ألحد أن يقول    ،  وكثري منه أفتوا به بلفظه أو مبعناه      ،  ج على فتاويهم  خير: 
فما أعظم خطـر    ،   قوله ومذهبه  إال أن يعلم يقينا أنه    " هذا قول فالن ومذهبه   "

  .املفيت وأصعب مقامه بني يدي اهللا تعاىل
 فإنه يسعه أن خيرب املستفيت مبا عنده يف ذلك مما يغلـب    :وأما القسم الثالث  
ومع هذا فـال يلـزم      ،  بعد بذل جهده واستفراغ وسعه    ،  على ظنه أنه الصواب   
لة ز نل املفيت نفسه يف مز نفلي، وغايته أنه يسوغ له األخذ به، املستفيت األخذ بقوله  

بد الدين دين اهللا واهللا سبحانه وال      فإن   ؛وليقم بواجبها ،  من هذه املنازل الثالث   
  .)٤٩٦(بدوحماسب وال،  عليههرِقووهو م، سائله عن كل ما أفىت به

وحيسن باتهد املقيد إن وجد نصا يف مسألة من املسائل اليت خالف ـا              
 فأصول األئمة ال ختتلف من جهـة        ،صول ذلك اإلمام  جها على أ   أن خير  ،إمامه

طلب العذر لإلمام فال معصوم إال      ، و ها على غريها  ميتقد و التعامل مع النصوص  
فإن كـان   " :من عصم اهللا تعاىل، يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف تأصيل هذا            

ملتبع وهذا هو ا   -سالكا سبيل ذلك اإلمام يف االجتهاد ومتابعة الدليل أين كان           
 وإن كـان جمتهـدا  ، فله أن يفيت مبا ترجح عنده من قول غريه         -لإلمام حقيقة   

                                 
  ).٤/١٧٦( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٩٦(
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 ليس له أن يفيت بغـري       :متقيدا بأقوال ذلك اإلمام ال يعدوها إىل غريها فقد قيل         
  . فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية حمضة؛قول إمامه

 هجأن خير بد  ه بدليل راجح فال   والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غري إمام       
ومىت قـال   ،  فإن األئمة متفقة على أصول األحكام     ؛ على أصول إمامه وقواعده   

فكل قول صـحيح  ، بعضهم قوال مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح    
 تهد املقيد رجحان هذا       ؛ ج على قواعد األئمة بال ريب     فهو خيرفإذا تبني هلذا ا

فـسألت  ، ... فله أن يفـيت بـه      القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه      
 أكثر املستفتني ال خيطـر بقلبـه        :فقال،  قدس اهللا روحه عن ذلك     )٤٩٧(شيخنا

وإمنا سؤاله عن حكمها وما يعمل بـه  ، مذهب معني عند الواقعة اليت سأل عنها  
  .)٤٩٨("يفتيه مبا يعتقد الصواب يف خالفهفال يسع املفيت أن ، فيها

 يفـضي إىل مفـسدة      ،للمفيت املقلد ولقائل أن يقول إن فتح الباب هكذا        
 مما يفسد   ،سائغ و عظيمة من فتح باب األخذ بالرخص بغري دليل شرعي صحيح         

 هلذه الذريعة يلزم املفيت املقلد عدم اخلروج عن املذهب          اً فسد ،على الناس دينهم  
غري متومهـة    و  فأقول هذه الذريعة حقيقية    ،املنتسب إليه يف أي مسألة اجتهادية     

احتجوا بأن اخلـالف   واملفتني ممن تتبعوا تلك الرخص يف املذاهب  فقد ظهر من    
، وقوهلم هذا قول حق أريد به باطـل       -زعموا -تهد مصيب   بأن كل جم   و رمحة

، لكـن الرمحـة يف   إن أمكن هو أسلم وأضبط  فاجتماع الناس على قول واحد      
كذلك قوهلم كل   رج عن أصل اخلالف يف احلقيقة، و      اخلالف راجعة إىل أمر خا    

 فكل جمتهد مصيب    ،تهد مصيب ليس املقصود به إصابة احلق بل إصابة األجر         جم
                                 

  .شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل:  هو)٤٩٧(
  ).٤/٢٣٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٤٩٨(
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  فإن أدرك احلق يف نفس األمر كان له أجران     ،لألجر حاصل عليه ألجل اجتهاده    
 وسد هذه الذريعة جيب أن ال       ، احلق يف نفس األمر أصاب أجرا واحدا       وإن فاته 

املذهب لكونه منتسبا لذلك    يفضي إىل ترك ما انتهى إليه اجتهاد املفيت إىل قول           
 لذا تسد الذريعة بوضع حاالت خاصة لذلك اخلـروج فلـيس منـع         ،املذهب

اخلروج عن نصوص أصحاب املذهب مطلقا هو السبيل األمثـل لـسد تلـك         
  :)٤٩٩(تلك احلاالت تتلخص باآليت، والذريعة

  :فرها اخلروج عن قول من قلدهااحلاالت اليت ميكن للمفيت املقلد عند تو
  . ظهورا بينانصاً صرحياً أو ظاهراً يكون مستند الفتوى أن -١
أن يكون البقاء على القول املنصوص عليه يف املذهب يسبب حرجـا             -٢

 فيجوز أن يفيت مبذهب آخر      ، أو ضرورة واقعية ال حميص عنها      ،شديدا ال يطاق  
  .رفعا للضرورة ودفعا للحرج
 على قول املـذهب   البقاء    معه أن يقع من املستفيت عمل شرعي يفضي       -٣
خالف يف سبب اإلبطال من     ، و مبىن اإلبطال اجتهادي   و ، إبطال ذلك العمل   إىل

 نظر مرجوحة يف نظر املفيت املقلد فإنه يسعه أن يفيت يف هذه             ةيعتد بقوله بوجه  
  .احلالة خبالف املذهب

  :شروط اخلروج عن قول املذهب
  :وابط أربعةض ووهلذا اخلروج عن ما قال به األصحاب يف املذهب شروط

  .ذلكتوهِم البلوى عامة يف نفس األمر ال جمرد ، وتكون احلاجة شديدةأن  -١
 ،أن يتأكد املفيت بآراء غريه من أصحاب الفتوى مـن مـسيس احلاجـة              -٢

                                 
  ).٣٧٥( سابق مرجع  اإلفتاء،ومنهج ومابعدها، ملخصاً،) ٤٦١(  سابقمرجع املصباح، : انظر)٤٩٩(
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يضم معه فتوى    و  بل جيتهد  ،واألحسن أن ال يبادر باإلفتاء منفردا عن غريه       
  . لتكون الفتوى مجاعية،غريه من العلماء

 ،يتثبت يف حتقيق املذهب الذي يريد أن يفيت به حتقيقـا بالغـا             و أن يتأكد  -٣
ال يكتفي برؤية مـسألة      ،واألحسن أن يراجع يف ذلك علماء ذلك املذهب       

أساليب ينفرد ، وه ألن كل مذهب له مصطلحات ختص ،يف كتاب أو كتابني   
 ا ال يصل إىل مرادها احلقيقي إال من مارس هـذه املـصطلحات            رمب، و ا
  .األساليبو
 حىت ال يؤدي ذلك إىل      ،أن يؤخذ ذلك املذهب جبميع شروطه املعتربة عنده        -٤

  .التلفيق يف مسألة واحدة
  :)٥٠٠( أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل ملذهب إمامه:الفرع الرابع

يتجه إىل كتب املذهب    وإمنا   ،السنة مباشرة  و املفيت املقلد ال يرجع للكتاب    
  فقـد  ولئن كان األمر ما ذكر   ، فيفيت ا  ،ام اليت حيتاجها  ليستخلص منها األحك  

حرص أهل العلم على العناية بطريقة استنباط األحكام من الكتـب املنـسوبة             
 فإن وجد عبارة يف نسخة      ، فعليه أن يتوثق يف النقل ما استطاع إىل ذلك         ،لألئمة

،  من غـريه أخرى أو يف نسخته ال تتوافق مع اليت قبلها فيغلب الظن أا مدرجة 
النظر يف أصول اإلمام نظر  وإن كانت متوافقة فإن كان املفيت من أهل التخريج        و

إن كان من   ، و إال تركها  و يف تعلق هذه املسألة بتلك األصول فإن وافقت قبلها        
إن كان جيوز له أن خيـرب مبـا         ، و ال يفيت ا   و  فال يعمل ا   ،غري أهل التخريج  

 ،حنوه و قول وجدت يف نسخة كذا عبارة كذا       بأن ي  ،وجده يف غري مقام الفتوى    
                                 

  ).٣٣٦(و) ٢٨٦( سابق ، واملصباح، مرجع)١١٥( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٠٠(
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ال جيوز ملن كانت فتيـاه نقـال         ":يقول ابن الصالح رمحه اهللا يف تفصيل ذلك       
ملذهب إمامه إذا اعتمد يف نقله على الكتب أن يعتمد إال على كتاب موثـوق               

الراوي على كتابه واعتماد املستفيت على ما بصحته وجاز ذلك كما جاز اعتماد    
يت وحيصل له الثقة مبا جيده يف نسخة غري موثوق بصحتها بأن جيده يف              يكتبه املف 

نسخ عدة من أمثاهلا وقد حتصل له الثقة مبا جيده يف النسخة غري املوثوق ا بأن                
يراه كالما منتظما وهو خبري فطن ال خيفى عليه يف الغالب مواقـع اإلسـقاط               

فإن وجده موافقـا ألصـول      ،  نظر ؛والتغيري وإذا مل جيده إال يف موضع مل يثق بصحته         
 فـإن  ،املذهب وهو أهل لتخريج مثله على املذهب لو مل جيده منقوال فله أن يفيت بـه        

أراد أن حيكيه عن إمامه فال يقل قال الشافعي مثال كذا وكذا وليقل وجـدت عـن                 
  . الشافعي كذا وكذا أو بلغين عنه أو ما أشبه هذا من العبارات

خريج مثله فال جيوز له ذلك فيه ولـيس لـه أن            وأما إذا مل يكن أهال لت     
يذكره بلفظ جازم مطلق فإن سبيل مثله النقل احملض ومل حيصل له فيـه مـا                
جيوز له مثل ذلك وجيوز له أن يذكره يف غري مقام الفتوى مفصحا حباله فيـه                

كتاب فـالن ال أعـرف      من   وفيقول وجدته يف نسخة من الكتاب الفالين أ       
الن كذا وكذا أو بلغين عنه كذا وكذا وما ضـاهى           صحتها أو وجدت عن ف    

  .)٥٠١("ذلك من العبارات
 ولطريق أخذ العلم من الكتب شرطان ذكرمها اإلمام الشاطيب بعد البيـان           

 الثاينالطريق  " : فقال رمحه اهللا   ،التأكيد على أن العلم جيب أن يؤخذ من أهله        و
   : بابه بشرطنينافع يفأيضاً مطالعة كتب املصنفني ومدوين الدواوين وهو 

 ومعرفـة   ،أن حيصل له من فهم مقاصد ذلـك العلـم املطلـوب            :األول
                                 

  ).١١٦، ١١٥( سابق واملستفيت، مرجع أدب املفيت )٥٠١(
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 وذلك حيصل بالطريق األول من      ،اصطالحات أهله ما يتم له به النظر يف الكتب        
 وهو معىن قول من قال كـان العلـم يف           ،مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه      

 والكتب وحدها ال    ، الرجال صدور الرجال مث انتقل إىل الكتب ومفاحته بأيدي       
  .تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد

 أن يتحرى كتب املتقدمني من أهل العلم املراد فإم أقعـد    :والشرط الثاين 
به من غريهم من املتأخرين وأصل ذلك التجربة واخلرب أما التجربة فهـو أمـر               

 ،ن الرسوخ يف علم ما ما بلغه املتقدم       مشاهد يف أي علم كان فاملتأخر ال يبلغ م        
وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري فأعمال املتقدمني يف إصـالح             

 ، وعلومهم يف التحقيـق أقعـد      ،دنياهم ودينهم على خالف أعمال املتأخرين     
 والتابعون ليسوا كتابعيهم    ،فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعني      

طالع سريهم وأقواهلم وحكايام أبصر العجب يف هـذا         وهكذا إىل اآلن ومن     
فلذلك صارت كتب املتقدمني وكالمهم وسريهم أنفع ملن أراد األخـذ   ...املعىن

 هو العروة   الذي العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة          يفباالحتياط  
الوثقى والوز٥٠٢("فيق األمحى وباهللا تعاىل التور(.  

ن باملفيت املقلد عند بناء الفتوى على كتاب ناقـل           حيس ،ويف زمننا احلاضر  
ال يعترب هذا بعض املفتني املقلـدين       ، و ملذهب إمامه أن يشري إىل ذلك يف فتواه       

 بل هو إبراء لذمتهم بأم مل يقولوا هذا القول عـن اجتـهاد              ،نقصا يف حقهم  
قلـد رجـع     بل املفيت امل   ،الرباهني عليه  و إقامة احلجج  و ميكِّنهم من املناظرة عليه   
  دون النظـر يف    ،اعتمد على ما انتهى إليه مؤلفة بدليلـه        و لكتاب ناقل ملذهب إمامه   

هـذا  ، و األدلة األخرى اليت قد تعارض أو تكون أرجح من دليل ذلك الكتاب           
                                 

  ).١/٩٩( سابق  املوافقات، مرجع)٥٠٢(
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 عن مستنده على هذه الفتوى قال هذا ما قالـه          سئلأسلم للمفيت املقلد فهو إن      
كوين أقول هذا ال يعـين أين       ، و كذااستدلوا عليه ب   و األصحاب يف كتاب كذا   

إن كـان ذلـك   ، وأفضل و بل استناد الفتوى على الكتاب والسنة أوىل   ،أوجبه
بيانـه أن   ، و  لكنه حقيقي من جهة احلكم     ،االستناد ليس حقيقيا من جهة املفيت     

 السنة فعله مجيـل    و ربطه بالدليل من الكتاب    و املفيت الذي أبان احلكم الشرعي    
تقريب  و السنة يف معرفة األحكام    و ر لربط الناس بالكتاب   صائب من جهة النظ   و

 لكنه غري حقيقي    ،تعبدهم بقبول ما جاء به الكتاب والسنة       و األحكام ألذهام 
من جهة املفيت املقلد لكونه مل يرجع للكتاب والسنة يف إسناد احلكم يف الواقـع          

يل الذي سـاقه    املفيت إذا رجع إىل الدل    ، و بل بناه على كتاب ناقل ملذهب إمامه      
االجتهاد يف تلك املسألة مل      و  دون النظر يف باقي أدلة املخالفني      ،مؤلف الكتاب 

ال يصح له أن يدعي االجتهاد حىت يصل إىل ما وصـل             و خيرج من ربقة التقليد   
  .إليه مؤلف الكتاب بطريق االجتهاد باملسالك اليت وضحتها كتب األصول

  :)٥٠٣(ال يف مذهبه اختيار األرجح من األقو:الفرع اخلامس
رجع يف ذلـك    ، و عندما يسعى املفيت املقلد لإلفتاء يف مسألة عرضت عليه        

 ففـي هـذه     ، فقد يظهر له عدة أقوال يف املذهب لعني املسألة         ،لكتب املذهب 
احلالة جيب عليه الترجيح بينها بأي وسيلة مقبولة من وسائل الترجيح املبينـة يف           

  . ليفيت بناء عليها،أصول الفقه
فال جيوز له اإلفتاء إال بالراجح من مذهب إمامه  " : الدسوقي يف حاشيته   قال

                                 
 سـابق   ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع    )١٢٣( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٥٠٣(

 ، ومنهج اإلفتـاء، مرجـع     )١٣١(و) ١٢٨( سابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )١٢٣(
  ).٥٥٤(و) ٥٣٦(و) ٥٢٧(بق ، واملصباح، مرجع سا)١٠٤(سابق 
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نعم جيوز له العمـل بالـضعيف يف         ،ال مبذهب غريه وال بالضعيف من مذهبه      
 ألنـه ال    ؛خاصة نفسه إذا حتقق الضرورة وال جيوز للمفيت اإلفتاء بغري املشهور          

ذلك سدوا الذريعـة     ول ،يتحقق الضرورة بالنسبة لغريه كما يتحققها من نفسه       
وقالوا مبنع الفتوى بغري املشهور خوف أن ال تكون الضرورة متحققة ال ألجـل   

 ويؤخذ من كالمه هـذا  ...أنه ال يعمل بالضعيف ولو حتققت الضرورة يوما ما    
  .)٥٠٤("أنه جيوز للمفيت أن يفيت صديقه بغري املشهور إذا حتقق ضرورته

  :)٥٠٥(املشايخ وئمة خطر الغلو يف حماكاة األ:الفرع السادس
العلماء أشد خطرا ملـا      و الغلو يف الصاحلني  ، و الغلو يف مجيع أحواله مذموم    

 أو  ، من جهة االعتقاد فيه    ،الضرر يف دينهم  من   ذلك الغلو على الغالني       به يرجع
األئمة تـضمن    و العلماء و مشايخالتقليد لل ، و اإلصرار على ما وقع فيه من خطأ      

االنـصياع   و احملاكاة كما تضمن الطاعـة     و السريةباعهم من قبل مقلديهم يف      تا
  .ألوامرهم

ن مريدا هللا   ا فمن ك  ،السنة و لة إمنا هي القرآن   ز  نوسر القضية أن الشريعة امل    
تعاىل وحده فإمنا حياكي من سرية شيخه ما تدل الظواهر على أنه ليس جاريـا               

لة املرعية من ة املستندة إىل األدي ولكن حبكم اآلداب الشرع  ،الذوق و حبكم العادة 
العلماء الربانيني خمتلفة جـدا يف طعـامهم         و  فعوائد الصاحلني  ،السنة و الكتاب
، باع اآلخر تاباع واحد منهم بأوىل من      تا وليس   ،سائر أعماهلم املباحة   و ولباسهم

 ، ومنها ما هو جمرد عادة     ،فإن تصرفات الصاحلني منها ما هو عمل بدليل       أيضاً  و
                                 

  ).٤/١٣٠( سابق  حاشية الدسوقي، مرجع)٥٠٤(
  .ملخصا) ٢٧١(و) ٢٦٠(ومابعدها، و) ٢٥٠( سابق املنهج الفريد، مرجع:  انظر)٥٠٥(
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ة أو يقتضيه   ح ومنها ما تقتضيه الص    ،منها ما هو خطأ    و ،ومنها ما هو ذوق مباح    
 وغري ذلك مما يطرأ على اإلنسان       ،الفاقة و  ومنها ما يقتضيه الفقر    ،العلة و املرض

  .عوائده وويؤثر يف سريته
  :)٥٠٦(اتهدين طرفان ووسط وأحوال الناس يف حماكاة سرية املشايخ

ال يتتبـع  ، وخـرة  إنسان جاهل يشتغل مبا ال ينفـع يف اآل     :الطرف األول 
 ومع ذلك فإنه يستنكف أن يتابع العلماء يف شـيء           ،اآلداب الشرعية  و األحكام

ماء يف آدام لوافـق     ل ألنه لو تابع الع    ؛ فهذا رجل حمروم   ،عوائدهم و من سريم 
و ه و ، ولكان أحوط له يف اجتناب املنهيات الشرعية       ،الشريعة يف كثري من أموره    

ـ  فإن من صفة املؤمن أن يكون م       ،حمروم من بركة التواضع   أيضاً    ألخيـه   ذلالًت
  .؟ فكيف لو كان أخوه عاملا متبعا،املسلم

 ويفعل يف ،عوائدهم وينصب يف حماكاة املشايخ و رجل يبالغ:الطرف الثاين
 مع ،rسبيل ذلك ما مل يفعله الصحابة رضوان اهللا عليهم مع رسول اهللا 

ه لداللة الكتاب والسنة حني  وعدم تعظيم،تفريطه يف تتبع اآلداب الشرعية
رمبا يصل األمر إىل منازعة أدلة الكتاب والسنة رد ، وتعرض عليه األدلة منهما

¨  ©   ª  »  ¬  ] : قال تعاىل،املشايخ وتقليد األئمة
  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®

  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼Z )فهؤالء عبدوا املسيح  )٣١:التوبة
الرهبان بأن جعلوا مذهبهم  و وعبدوا األحبار،صالة والسالم بالغلو فيهعليه ال

 فاتبعوه ،لز نلة الوحي املز ن أي أم جعلوا لقول الراهب وسريته م،اعتقادا ودينا
                                 

  .بتصرف) ٢٥١( املرجع السابق )٥٠٦(
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 فهذا شرك من مل خيلص ،لة معرضني عن األدلة اليت أنزهلا اهللا تعاىلز نعلى هذه امل
 العلماء وألمر كان مريدا للبشر من املشايخ لكنه يف حقيقة ا،اإلرادة هللا تعاىل

ل ز ن كاحلرب الذي ي،قد يكون الشرك من اجلهتني جهة التابع واملتبوع و،األئمةو
 وقد يكون الشرك ،لة املشرع فيشرع واه فيجعله األتباع شريعةز ننفسه م

 كالغلو يف عيسى عليه ،جهة واحدة كالتابع الذي يغلو يف متبوع مسلم  من
لة ز نيل تصرف متبوعهم الذي ليس بنيب مز نوغلو بعض األتباع يف ت ،السالم
  .لز نامل  الوحي

يتعلم اآلداب من أصوهلا قـدر   وهو رجل يتتبع األدلة :الوسط بني الطرفني  
 ولكنه ال يتخري مـن      ، وكذلك يتابع سرية العلماء فيما ال علم له به         ،استطاعته

إما يتخري من سـريم مـا   ، ولكذوق وشبه ذ   و سريم ما يظهر أنه جمرد عادة     
 ،جيتنب خمالفتها  و  لعله يوافق الشريعة مبتابعته    ،يظهر عنده أنه عمل بدليل شرعي     

ال يقدح فيها بعد ذلك حماكاة      ، و  وأخلصها هللا تعاىل   ،فهو بذلك قد جرد إرادته    
عة ما خيالف عمل    يلو تبني له يف الشر    ، و  ألن مقصوده الشريعة   ،العلماء واألئمة 

 مـع بـذل الوسـع يف        ، وترك حماكاة الشيخ يف ذلك العمل      ،خذ به  أل ،الشيخ
 فاألصل  ،واأ كما يعتذر لغريه من املسلمني إن أخط       ،االعتذار له يف هذه املخالفة    

بذل وسعه يف احلصول على أحكامها مبتابعة ذلك اإلمام         ، و عنده طلب الشريعة  
 مع عدم التعلق    ،اأحكامه و مراعاة ضوابطها  و عةيالذي بين من أصله متابعة الشر     

 . مبناها الشرع املطهر ألحكاٍم بل مبا جاء به استنباطاٍت،به
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  املطلب الثالث
ِنمسائل خاصة بالضوابط املتعلقة مبا بيعليه الفتوىت   

  .الفتوى بالتقليد يف حق اتهد :مسألة
  . التلفيق بني املذاهب يف الفتوى:مسألة
  . اإلفتاء مبا يف كتب احلديث:مسألة

  : الفتوى بالتقليد يف حق اتهد:سألةم
  :صورة املسالة

مر معنا اتفاق أهل العلم على منع اتهد من التقليد ملا جرى منه االجتهاد              
االجتهاد يؤدي إىل علم أو غلبة ظن فال يترك         ، و ، ألن التقليد ليس بعلم    )٥٠٧(فيه

د ألي سـبب     لكن إن تعذر عليه االجتها     ،العلم أو غلبة الظن ملا هو ليس بعلم       
  :؟كان أو ظهرت له مسألة مل جيتهد يف حكمها فماذا يصنع

   :اعز نحترير حمل ال
 ،اتفقوا على عدم جواز التقليد يف حق اتهد خبالف ما وصل إليه اجتهاده            

   اختلفوا يف حكم تقليده لغريه من      ، و  على أصول صحيحة   اًما كان اجتهاده مبني
ـ  فبعض أهل الع   ، فيها اتهدين يف املسائل اليت مل جيتهد      ، م أجـازوه مطلقـا    ل

  .آخرون أجازوه بشروط أو قيود، وآخرون منعوه مطلقاو
 فيـه خـالف بـني    .حكم تقليد اتهد لغريه من اتهدين قبل أن جيتهد     

                                 
  .من هذا البحث) ٢٩٩(صحيفة :  انظر)٥٠٧(
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  :)٥٠٨(أقوال العلماء على مخسة
استدلوا بعدة   و ،)٥٠٩( ال جيوز للمفيت اتهد تقليد غريه مطلقا       :القول األول 

  :أدلة منها
  . الدالة على فساد التقليد،األدلة املوجبة للنظر -
قالوا اتهد ميكنه التوصل إىل احلكم باجتهاده لتكامل اآللة فلم جيز له            و -

  .تقليد غريه
ز العدول عن ذلك    و جي امكم باجتهاده ف  أن اتهد متمكن من معرفة احل      -

  .إىل ما هو أنقص منه
  :استدلوا بأدلة منها و،)٥١٠(لمجتهد مطلقاهد لت جيوز تقليد ا:القول الثاين

                                 
، )١١/١٨٤( سـابق   صاف، مرجع اإلن: يف ذكر اخلالف وأصحاب األقوال وأدلتهم يف      :  انظر )٥٠٨(

، )٨/٣٩٨٨(، مرجـع سـابق      ، والتحبري شرح التحرير   )٤/٢٢٨( سابق   وتيسري التحرير، مرجع  
، والفـصول للجـصاص،     )٣/٢٧١( سابق   ، واإلاج، مرجع  )٤/٧٨( سابق   واملوافقات، مرجع 

 سـابق  ، والبحر احمليط، مرجع)٢/١٣٦( سابق ، وقواعد األحكام، مرجع)٣/٣٦٣( سابق   مرجع
 سـابق   ، والبحر الرائق، مرجع   )٦/١٣٢( سابق   ، والبحر الزخار، مرجع   )٤/٥٦٧(و) ٤/٣٦٩(
، واملـسودة،   )٥٢٤( سـابق    ، والتمهيد، مرجع  )٣٣٨( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )٦/٢٩٠(

  ).٢٧٤(  سابق، واالجتهاد والتقليد، مرجع)٤٥( سابق ، واملنهج الفريد، مرجع)٤١٧(سابق  مرجع
واملالكية وهو رواية عن اإلمام أمحد ونسب إىل أيب وسف وحممـد      ، كثر الشافعية  هذا الرأي أل   )٥٠٩(

، )٤/٣٦٩( سـابق    ، والبحر احمليط، مرجـع    )٣/٢٧١( سابق   اإلاج، مرجع : انظر. احلنفية ابن
، )٤/٥١٦( سـابق    ، وشرح الكوكب املنري، مرجع    )٤١٧( سابق   ، واملسودة، مرجع  )٤/٥٦٧(و

  ).٤/٢٢٨( سابق وتيسري التحرير، مرجع
نسب هذا القول لإلمام أمحد وأيب حنيفة وإسحاق بن راهويه والثوري ومجاعة من أصاحب              و )٥١٠(

، )٤/٣٩٦( سـابق    ، والبحـر احملـيط، مرجـع      )٤١٧( سـابق    املسودة، مرجع : انظر. مالك
  ).٤/٢٢٨( سابق ، وتيسري التحرير، مرجع)٤/٤٦٧(و
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  .وذلك حيصل بتقليد عامل ،باع الظنتااملطلوب من العلم  -١
 فجـاز   ،احلكم الشرعي الذي جرى التقليد فيه يسوغ االجتهاد فيـه          -٢

  .التقليد فيه كما لو كان املستفيت عاميا
ه دون   جيوز تقليد اتهد للمجتهد يف ضيق الوقت فيما خيص         :القول الثالث 

مل جيتهـد يف    و يستدل هلم بأن اتهد إذا ضاق عليه الوقـت         و ،)٥١١(ما يفيت به  
العلم بـالظن  ، و  إما أن يعمل باجلهل أو يعمل بالظن احلاصل له بالتقليد          ،املسألة
 لكن ال يفـيت  ،احلالة هذه سوى التقليد و فليس له ،العلم باجلهل حمرم   و مشروع

 م بل مـصدر   ل للع التقليد ليس مصدراً   و به ألن الفتوى ال بد أن تكون عن علم        
  .للظن بصحة قول املقَلد

  .)٥١٢( جيوز تقليد اتهد لألعلم منه مطلقا:القول الرابع
ويستدل هلم بأن اتهد إذا مل يعلم حكم مسألة فهو أعلى من العامي مبـا               

مثله من ناحية اجلهل باحلكم علـى جهـة اعتقـاد            و معه من أدوات االجتهاد   
لك مل جيز له تقليد من هو أقل منه بل ال بد أن يقلد من هو أعلـم       لذ ،الصواب

  .منه ألنه خيتار األعلم ليقلده كما خيتار العامي األعلم ليستفتيه
قيل فقط عمر بـن      و التابعني و  جيوز تقليد اتهد للصحابة    :القول اخلامس 

كون العلماء  د ل قلَّ ي ن ويستدل هلم بأم أوىل م     ،)٥١٣(عبد العزيز منهم دون غريه    
                                 

، وتيـسري   )٥٢٤( سـابق    لألسنوي، مرجع التمهيد  : هو قول ابن سريج من الشافعية انظر      و )٥١١(
  ).٤/٢٢٨( سابق التحرير، مرجع

  ).٤/٢٢٨(  سابقتيسري التحرير، مرجع :انظر.  ونسب هذا القول حملمد بن احلسن من احلنفية)٥١٢(
، واملـسودة،   )٤٧٧(، مرجع سابق    ، واملنخول )٤/٢٢٨( سابق   تيسري التحرير، مرجع  :  انظر )٥١٣(

  ).٤١٧( سابق مرجع
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 بل جعل قوهلم حجة عنـد       ،مرتبة من العلم مل يبلغها من هو دوم        منهم بلغوا 
  .بعض العلماء
حظ من النظر    و  املتأمل هلذه األقوال جيد أن مستنداا هلا وجاهة        :الترجيح

  :لكين أرى اجلمع بينها بتقسيم لطيف يظهر يف بيان احلاالت مث بيان الضوابط
  :وز للمجتهد أن يقلد فيها غريه احلاالت اليت جي:أوال
  :إذا ضاق الوقت على اتهد -١

االجتهاد فيها   و إذا وقعت للمجتهد نازلة أو حادثة ومل يتمكن من البحث         
  فإنـه ،ال ميكن له أن يؤجلـه  ولضيق وقت العمل على قدر العلم أو يزيد قليال 

ن التقليد مقدم   احلالة هذه ال سبيل له سوى التقليد ألن العمل بالظن احلاصل م           و
  .اهلوى وعلى العمل باجلهل

  :إذا تكافأت عنده األدلة -٢
إىل ه اجتـهاده    ب مث أفضى    ،إذا نظر اتهد يف مسألة باحثا عن حكمها الشرعي        

  .)٥١٤(سوى التقليدواحلالة هذه ال يسعه  فإنه ،مل جيد مرجحا، و األدلة يف ذهنهتكافؤ
  : الباب الذي هو جمتهد فيهالواقعة ليست يف وإذا كان جمتهدا جزئيا -٣

 فإذا كان املفيت جمتهدا جزئيـا      ،)٥١٥(تقرر معنا سلفا جواز االجتهاد اجلزئي     
 أو باب من األبواب فإنه إذا وقعت له واقعـة ممـا هـو    ،يف مسألة من املسائل   

ليس  و  فإنه يف هذا الباب يف حكم املقلد       ،مبحوث يف باب آخر من أبوب الفقه      
  .يد لعدم اكتمال آلة االجتهاد يف حقه يف ذلك الباب فيجوز له التقل،اتهد

                                 
  ).٢٣٩(صحيفة : انظر. الف يف هذه املسألة تفصيالً تقدم اخل)٥١٤(
  .من هذا البحث) ١٨٣(صحيفة :  انظر)٥١٥(
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  : ضوابط تقليد اتهد تهد آخر:ثانياً
 أو يف الباب املقَلّد فيه      ،د مطلقا د أعلم من اتهد املقلِّ    أن يكون اتهد املقلَّ    -١

  . له مطلقا أو يف ذلك البابياًأو مساو
 فـإن   ،ال يفيت بـذلك    و ق نفسه د على التقليد يف ح    أن يقتصر اتهد املقلِّ    -٢

 ،جوبا و  وال ينسب القول له    ، فإنه يفيت باحلكاية   ،وجبت الفتوى عليه عينا   
  .حىت ال يظن العامي املقلد هلذا اتهد أن هذا قوله يف املسألة

 جتـد  فال، وال ينايف اجتهاده تقليده لغريه أحيانا ":يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
 وقـد قـال   ،  هو مقلد من هو أعلم منه يف بعض األحكام        أحدا من األئمة إال و    

النوع فهذا  ؛  قلته تقليدا لعطاء   :الشافعي رمحه اهللا ورضي عنه يف موضع من احلج        
  .)٥١٦("االجتهاد ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى م فرض، الذي يسوغ هلم اإلفتاء

  :)٥١٧( التلفيق بني املذاهب يف الفتوى:مسألة
  :معىن التلفيق

  .)٥١٨(الرخص عن هوىقيل هو تتبع 
                                 

  ).٤/٢١٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥١٦(
، وحاشية ابن   )٧٩( سابق   فيه هذه املسألة واألقوال فيها وأدلتهم القول السديد، مرجع        :  انظر )٥١٧(

، وايـة احملتـاج،     )١/٤٧( سابق   مرجع، وحواشي الشرواين،    )٣/٥٠٨( سابق   عابدين، مرجع 
، وإجابة السائل شرح بغية اآلمـل،       )١/٤٧( سابق   ، وحتفة احملتاج، مرجع   )١/٤٧( سابق   مرجع
 سـابق   ، واملصباح، مرجـع   )١٣/٢٩٤( سابق   ، واملوسوعة الفقهية، مرجع   )٤١٣( سابق   مرجع

 حممد إبـراهيم احلفنـاوي،      ، وتبصرة النجباء حبقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاء،       )٤٦١(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥وما بعدها، القاهرة، دار احلديث، الطبعة األوىل، ) ٢٦١(

  ).٢٣٦( سابق  قواعد الفقه، مرجع)٥١٨(
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كـل   أخذ صحة الفعل من مذهبني معا بعد احلكم ببطالنه على         وقيل هو   
  .)٥١٩(واحد منهما مبفرده

  .)٥٢٠(وقيل هو اإلتيان بكيفية ال يقول ا جمتهد
   :صورة التلفيق

 شروط و فعل واحد له أركان    و بأن جيمع بني تقليد إمامني يف مسألة واحدة       
 ولبعض تلك اجلزئيـات     ، هذا الفعل مشروعا   أسباب مرتبطة فيما بينها ليكون    و

تبيـان   و  لالجتهاد اًمن الفعل حكم خاص خمتلف فيه بني املذاهب فكان موضع         
 بغري احلكم الذي اختـاره      ،يقلد اآلخر يف جزء    و  فيقلد أحدهم يف جزء    ،اآلراء

 فيتم الفعل على صورة ال تصح لـدى         ،اتهد األول الذي قلده يف اجلزء األول      
  . فيتم الفعل ملفقا بني مذهبني أو أكثر، الختالل ذلك اجلزء عندهكل اإلمامني

   :مثال التلفيق بني املذاهب
، وبـدون   على شـروطه  أليب حنيفة   دون ويل تقليدا     تصحيح النكاح من    
، فإن هذا نكاح فاسد على قول كل من         على شروطه شهادة شهود تقليدا ملالك     

 وأما مالك فإنه    ،سد عنده إذ ال شهود    ، أما عند أيب حنيفة فألنه فا      بإطالققلده  
  .فاسد عنده إذ ال ويل

  :جمال التلفيق
 ت فال مدخل له يف القطعيا     ،جمال التلفيق هو املسائل االجتهادية الظنية فقط      

  . وال ما علم من الدين بالضرورة،أصول اإلميان وال يف العقائدو
                                 

  ).١٣/٢٩٤( سابق  املوسوعة الفقهية، مرجع)٥١٩(
  ).٢٦٢( سابق  تبصرة النجباء، مرجع)٥٢٠(
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  :خصائص التلفيق اليت يتميز ا عما يشاه من املسائل
التلفيق مجع بني حكمني يف صورة واحدة لفعل واحد أو ألفعال مترابطـة              -١

 ممـا مينـع     ،حنوها و املانع و الشرط و بينها بعالقات أحكام الوضع كالسبب    
 أما إن كان اجلمع بني احلكمـني       ،استقالهلما و إفتكاك الفعلني عن بعضهما   

فيقـا بـل   انفكاك الرباطة بني الفعلني فإنه ال يكون تل وعلى سبيل التعاقب  
  .يكون ترجيحا ملا يف مذهب يف فعل دون فعل أو ختريا بني املذاهب ملن أجازه

 فإن كان يف حادثتني فإنه ال يـسمى         ،والتلفيق ال بد أن يكون يف حادثة واحدة        -٢
  . فهذا يسمى رجوعا عن احلكم السابق للحكم اجلديد،تلفيقا لتعدد النازلة

  :)٥٢١(أنواع التلفيق بني املذاهب
 باطل لذاته وهو الذي يؤدي إىل إباحة احملرمات الثابـت حترميهـا             :األول

  .بالنص الصريح الصحيح
 قـول   : مثالـه  ، وينبغي أال يعبأ به    ،وهذا النوع من التلفيق باطل باالتفاق     

  : القائل
  أحل العراقـي النبيــذ وشـربه      

  
  وقال حرامـان املدامـة والـسكر        

  قال احلجـازي الـشرابان واحـد        
  

  )٥٢٢( اختالفهما اخلمر  فحلت لنا بني    

قال بأن   قول من  و فاستدل على حتليل اخلمر باجلمع بني من قال حبل النبيذ           
 فلفق بني القولني فكأنه قال ما       ،اخلمر حكمهما واحد لكوما مسكرين     و النبيذ

                                 
حـسن  : ، حتقيـق  )١٢١(ين احلـسيين،    عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق، حممد البا      :  انظر )٥٢١(

  .هـ١٤١٨سويدان، دار القادري، الطبعة الثانية، عام 
  ).١٩٦١( سابق  ديوان ابن الرومي، مرجع)٥٢٢(
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هناك من حكم جبواز شرب النبيذ فبناء على ذلك          و النبيذ واحد  و دام أن اخلمر  
 فكالمها علـى    ، النتيجة ال يقول ا كال القولني      هذه، و فإن شرب اخلمر جائز   

  .حترمي اخلمر
إمنا ألمر خارج عنه يعـرض عليـه        ، و  تلفيق ممنوع ال لذاته    :النوع الثاين 

  : وهذا ثالثة أقسام،بالتأثري
 بأن يأخذ اإلنسان من كل مذهب مـا هـو           ، تتبع الرخص عمدا   :األول

لذرائع الفساد باالحنالل    وهذا ممنوع سدا     ،ال عذر  و األخف عليه دون ضرورة   
  .من التكاليف الشرعية

 يرفع اخلالف   ه ألن حكم  ؛ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم احلاكم      :الثاين
  .عدم تنفيذ األحكام ودرءا للفوضى
 أو عن أمر جممع     ، التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا        :الثالث

  .عليه الزم ألمر قلده
   :حكم التلفيق

   : على ثالثة أقوالالتلفيقالعلم يف حكم اختلف أهل 
 ذلك ألن جمموع ما يأيت به املقلد امللفـق       ، منع التلفيق مطلقا   :القول األول 

باع لغري سـبيل  تاخرق اإلمجاع غري جائز ألنه      و،  خمالف إلمجاع مجيع اتهدين   
  .املؤمنني

عا قال اليسر مقصودة شر و ألن السهولة، جواز التلفيق مطلقا:القول الثاين
r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h  ]  :تعاىل
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¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²Z )ولعدم  ،)١٨٥:البقرة

  .الدليل على املنع
بعـضهم  اشـترط    و  جيوز التلفيق بشرط عدم تتبع الرخص      :القول الثالث 

  .للجواز أن تكون هناك ضرورة
 نلحظ أن املانعني من التلفيق غلبوا االحتياط من جانب          ،وعند تأمل املسألة  

راء  و عدم متكني املقلدين من التوسع يف اخلروج من املذهب خـشية الـسعي            
العـامي أخـذ     و ايزون نظروا إىل أن األصل يف حق املقلد       ، و تتبعها و الرخص

 بني مذهب وآخر من جهة األخذ ما دام كل مذهب بىن             ال فرق  ،كالم الرجال 
سـد   و أمهلوا جانب سد ذريعة تتبع الرخص     ، و السنة و أصل قيامه على الكتاب   

ذريعة إحداث قول ثالث يف مسألة انقضى العصر على حصر اخلالف فيها على             
، املفـتني  و عند النظر حلال اتهـدين    ، و خنرامقولني مما يعود على اإلمجاع باال     

 الـصناعية  و تسارع وترية احلياة التقنية   ، و التقليد و جتهم من جهة االجتهاد   درو
معامالت  و ما تنتجه من عقود    و يف مجيع نواحي احلياة املدنية     و التطبيقية و الطبيةو

 نعلم أن الدعوة إىل إلزام املقلد مبذهب معني خشية تتبع        ،بني أفراد اتمع املسلم   
 لكن مع هذا أرى أن ما ذهـب إليـه           ، أو غريها من احلجج فيه نظر      ،الرخص

  فال مـانع    التلفيق  فيمكن ،حيث أن األمر ما ذكر    و ،وجيهالقائلون مبنع التلفيق    
  .من التلفيق بني املذاهب بضوابط خيرج ا كل ما ال ميكن التلفيق فيه

  :ضوابط التلفيق بني املذاهب
يق الـدليل    بل يكون اهلدف من التلف     ،أن ال يتضمن التلفيق تتبعا للرخص      -١
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  . يف كل جزئيةr متابعة رسول اهللا والشرعي
 بل يكون ضمن األقـوال الـيت        ،أن ال يتضمن التلفيق خرقا إلمجاع سابق       -٢

 ذلك يف املسائل اليت اتفق أهل العلم فيها على جزئية         ، و انقضى عليها العصر  
 ملـا اتفقـوا     قضاًااختلفوا يف أخرى فال جيوز أن يتضمن التلفيق حكما من         و
  .هعلي

ن إحداث قول ثالث يف مسألة انقرض العصر على اخلالف فيها           إفإن قيل   
  :)٥٢٣( لوجود الفرق بينهما من وجهني،على قولني ال تتعلق بالتلفيق

 أن موضوع إحداث قول ثالث مفروض يف احتاد املـسألة بينمـا يف              :أوالً
  . املسألة متعددة،التلفيق
 ،مسألة التلفيق ناحية متفق عليهـا      بناء على الرأي املختار مل يكن يف         :ثانياً

  يف مسألة اتفق أهل العلم فيها على جهة        ،خبالف مسألة إحداث قول ثالث فيه     
  .يجوز اخلروج على ما اتفقوا عليهاختلفوا يف أخرى فو

 ألن العلماء هلم    ،أقول بل يشترط أن ال يتضمن التلفيق خروجا بقول ثالث         
هذه الضوابط مبينة علـى      و لة الباب ضوابط خمتلفة يبنون عليها األحكام يف مج      

 فإذا قلد جمتهدين بقولني خمتلفني يف مسألتني هلمـا          ،النصوص أو فهم النصوص   
 إىل قول اختياره أفضى قطعا    وعالقة تربطهما حبكم من أحكام الوضع فإن قوله         

ثالث يف أصل بناء القولني األولني وهو عدم اعتبار الضوابط املوضوعة يف احلكم            
قـال   و ن التيمم رافع للحدث   إ قال بعض أهل العلم      : مثاله ،سألتني امل ذينكيف  

                                 
، حبث مقدم مع البحوث )٩٥(التلفيق بني أقوال املذاهب، للشيخ عبد الرمحن القلهود       :  انظر )٥٢٣(

  ).٢٧١( سابق اإلسالمية نقالً من تبصرة النجباء، مرجع
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ضوابط بنيت عليهـا فـروع       و  هذه أصول اجتهادية   ،آخرون إن مبيح للصالة   
 بذلك التيمم أي    ي فإن أخذ بفرع مبين على أن التيمم رافع مثل أن يصل           ،خمتلفة

 أن   لكن ليس لـه    ،عدد من الفروض ما مل حيصل له ناقض من نواقض الوضوء          
  فهذا مل يقل به أحد     ،الضرورة تقدر بقدرها   و يصلي النوافل ألن التيمم ضرورة    

ـ            و ـ   اًيفضي إىل عدم اعتبار ما اتفقوا عليه من كون التيمم إما رافع ، اً أو مبيح
  . وهذا قول فاسد،ال رافعا والقول الثالث الزمه عدم اعتبار التيمم مبيحاو
غريهـا   و مانع و سبب و ة من شرط  أن يعرف املقلد امللفق األحكام الوضعي      -٣

 حىت ال   ،اليت بىن عليها الفقهاء ما ذهبوا إليه يف املذاهب امللفق بينها بأدلتها           
  .ختبط ويقع امللفق يف تناقض

  .أن ال يتضمن التلفيق إسقاطا أو زعزعة ألحد الضروريات اخلمس -٤
 فال يتنـاقض أحـد      ،أن يالحظ األصول اليت بنيت عليها أحكام الفروع        -٥

  .أطراف التلفيق مع اآلخر
عرض نتيجة التلفيق على األصول الشرعية من الكتاب والسنة على وفـق             -٦

 سواء كان ذلك من قبل املقلد نفسه بتأمل أدلة أصحاب           ،فهم سلف األمة  
  . أو بعرضه على جمتهد،األقوال امللفق منها

صدر علم   دون اتهدين ألنه ليس م     ،أن يكون التلفيق حصرا على املقلدين      -٧
  . ودون العوام فليس هلم ملكة أو طاقة وقدرة عليه،يف حقهم

اختـذ   وومن هنا نلحظ أن املقلد إذا اجتهد يف حكم نازلة أو واقعه جديدة        
 سواء ، جيب عليه أن حيذر من االنزالق يف تلفيق مل يأت به أحد           ؛طريق التخريج 

 حبيـث لـو     ،هجهة محل الفرع على الفرع القريب من      من   ومن جهة التأصيل أ   
  .مل تشهد له باالعتبار وعرض على أصول األئمة لظهر بطالنه
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  :)٥٢٤( اإلفتاء مبا يف كتب احلديث:مسألة
  :صورة املسألة

صنفوا  و ودونوا،rلقد بذل احملدثون جهدا كبريا يف حفظ سنة رسول اهللا           
 من هذه الكتب، وأوفاه و فجزاهم اهللا عن هذه األمة خري اجلزاء   ،الكتب احلديثية 

اإلمام مسلم رمحهمـا اهللا      و ما تلقته األمة بالقبول مثل صحيح اإلمام البخاري       
 ، فإذا وجد اتهد أو املقلد حديثا صحيحا بـادر إىل ظـاهر عبارتـه              ،تعاىل

 بل وقد يفيت به من غري أن يكون العمـل بظـاهره             ،فاستخرج منها األحكام  
ة شرعية أخرى تؤثر    ومن غري أن يبحث عن وجود أدل       ،علملمستفيضا بني أهل ا   

 أو ، وقد يعمل بالعام وهـو خمـصوص  ، ورمبا تقيد معناه  ،يف ظاهر ذلك الدليل   
املطلق وهو مقيد أو بصيغة الوجوب وهي مصروفة إىل الندب بصارف أو يكون      

  .منسوخا بنص متأخر
   :منشأ اخلالف يف املسألة

هذه املسألة مبنية على خالف آخـر يف مـسألة حكـم البحـث عـن                
 واخلـالف   ، اسـتنباط احلكـم منـه       إىل لدليل الذي يسعى اتهد   معارض ل 

  :فيها على قولني
 فيمتنـع   ، أن ميتنع العمل بالدليل الشرعي قبل البحث عن معارض         :األول

 وباألمر ، وباملطلق قبل البحث عن املقيد     ،العمل بالعام قبل البحث عن املخصص     
 وعلى هذا قـول     ،قبل البحث عما يصرف من الوجوب إىل الندب أو اإلباحة         

                                 
  ).٢٠٣( سابق ومنهج اإلفتاء، مرجع) ٤/٢٣٤( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٥٢٤(
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  .)٥٢٥(مجاع على ذلك بل نقل بعضهم اإل،مجهور العلماء
 فال يلزم البحث عن معارضه ،رضها يعمل بالدليل قبل البحث عن مع   :الثاين
  .)٥٢٦(للعمل به

و بناء على اخلالف السابق انقسم الرأي يف مسألة اإلفتاء مبـا يف كتـب               
  :احلديث إىل قولني

 ألن  ،يستنبطه مـن ظـواهر األحاديـث       ليس للمفيت اإلفتاء مبا      :األول
 أو ميكن أن يفهم من داللته خالف        ،الدليل قد يكون منسوخا أو له معارض      

  .ما يدل عليه
 ومستند هذا الفريق    ، ويفيت به بل يتعني عليه     ، للمفيت العمل بالدليل   :الثاين

 بادر إىل العمل    rاهللا    فإن من بلغه احلديث عن رسول      ،التابعني و فعل الصحابة 
 ال  r ولو كانت سـنن رسـول اهللا         ،ال حبث عن املعارض    و  من غري توقف   به

 لكان قول فـالن أو      ،يسوغ العمل ا بعد صحتها حىت يعمل ا فالن وفالن         
  .هذا باطل وما فيهاحمكَّ وفالن مقدما على السنة

 ألنك جتد وجاهـة كـال       ،ميكن اجلمع بني القولني يف احلقيقة      :الترجيح
الناسخ للمنسوخ أمر مطلوب     و املقيد للمطلق  و ص للعام القولني فتحري املخص  

                                 
، )٣٦٤(، مرجـع سـابق      ، والتمهيد لإلسنوي  )٤/٢٣٤( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٥٢٥(

، وإرشاد الفحول،   )٢/١٤١( سابق   ، واإلاج، مرجع  )١/٢٦٧( سابق   والتقرير والتحبري، مرجع  
 سـابق   ، وتيسري التحرير، مرجـع    )٢/٢١٤( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٢٤٠( سابق   مرجع

)١/٢٣٠.(  
، وحاشـية   )٢/١٤١( سابق   ، واإلاج، مرجع  )٤/٢٣٤( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٥٢٦(

  ).٢/٣٨٨( سابق العطار على مجع اجلوامع، مرجع
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 ومل تـأت    ،ليست متفرقة ال يبىن بعضها على بعـض        و  واحد ألن الشريعة كلٌّ  
،  جيمع احلكم مع قيوده يف نص واحد غالبا        ة على وفق ترتيبٍ   يالنصوص الشرع 

 من جهة أخرى ال جيوز أن نقول ملن جاءه أمر رسول اهللا بالفعـل أو التـرك                و
ر أو النهي فنقول له ال تعمل حىت تتأكد أو يغلب على ظنك بعد البحث                األمو

  :طريقة اجلمع ما يلي و.وبذل اجلهد عدم املعارض
عدم حتكيم تقليد الرجال على ما       و rاألصل العمل مبا جاء عن رسول اهللا        

أنا على آثـارهم     و ي على أمة  مشاخي و ال يقول وجدت علمائي   ، و rثبت عنه   
ال ، و طلبة العلم  و جوجة ال تقبل من العوام فكيف العلماء      مقتدي فهذه حجة حم   

 إال اً أو منسوخ  اً أو خمصص  اًيتأخر عن العمل بالسنة ليتأكد من كون الدليل مقيد        
  :يف حالني

  فال جيوز له أن يعمل ا      ، خفية ال يتبني املراد منها     ثإذا كانت داللة احلدي    -١
  .ديث ووجههيطلب بيان احل و حىت يسأل،ال يفيت مبا تومههو

 فإنه ال يعمل به حىت يبحث       ،إذا صادف حديثا العمل به مهجور أو متروك        -٢
  .ال يعمل بدليل شك يف بقاء حكمه أو نسخه يكل

فـإن  ؛ الصواب يف هذه املسألة التفـصيل  ":يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 
    أن يعمل   نة لكل من مسعه ال حيتمل غري املراد فله        كانت داللة احلديث ظاهرة بي 

بل احلجة قول رسول    ،  وال يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام        ،  ويفيت به ،  به
وإن كانت داللته خفية ال يتبني املراد منها مل جيز          ،   وإن خالفه من خالفه    rاهللا  

، وال يفيت مبا يتومهه مرادا حىت يسأل ويطلب بيان احلديث ووجهه          ،  له أن يعمل  
والنهي على ، واألمر على الوجوب،   على أفراده  اموإن كانت داللته ظاهرة كالع    
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واألمر والنهي فيعمل بـه     ،  فال يعمل به قبل البحث عن املخصص       ....التحرمي
وهذا كله إذا كان مث نوع أهلية ولكنـه قاصـر يف            ،  قبل البحث عن املعارض   

جاز اعتماد املستفيت على ما     وإذا   ....معرفة الفروع وقواعد األصوليني والعربية    
 فـألن  ؛كتبه املفيت من كالمه أو كالم شيخه وإن عال وصعد فمن كالم إمامه          ي

،  أوىل باجلواز  rجيوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كالم رسول اهللا            
وإذا قدر أنه مل يفهم احلديث كما لو مل يفهم فتوى املفيت فيسأل مـن يعرفـه                 

 :مل تكن مثة أهليـة قـط    ذا  وإ. .فه معىن جواب املفيت   كما يسأل من يعر   ،  معناه
  .)٥٢٧(z    y             x  w      v   u  tZ]  :ففرضه ما قال اهللا تعاىل

 

                                 
  ).٤/٢٣٥( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٢٧(
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  املبحث الثالث
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى

  :وفيه مخسة مطالب
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل صيغة الفتـوى         :املطلب األول 

  .مشتمالاو
  .لضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال السائل ا:املطلب الثاين
  .  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل طبيعة السؤال:املطلب الثالث
  . الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال املفيت:املطلب الرابع

 بيعة املكـان   الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل ط       :املطلب اخلامس 
  .احلاضرين والزمانو

  :هـتوطئ
يف بنـاء حكـم      و اآلداب اليت يراعيها املفيت يف نفسه      و بيان الضوابط بعد  
اآلداب اليت يراعيها املفـيت حـني إلقـاء          و  ناسب هنا ذكر الضوابط    ،الفتوى
 سواء ما كان منها راجعا إىل الصيغة أو إىل حال السائل أو إىل طبيعـة        ،السؤال

أغلب مـن  ، واحلاضرين والزمان وىل حال املفيت أو إىل طبيعة املكان السؤال أو إ  
صنف يف هذا الفن مل يفصل يف تلك الضوابط هذا التفصيل بل يكتفي بـسرد               

  .األدب مث الذي يليه والضوابط سردا أو بإجياد عالقات بني الضابط
ى يف   فإلقاء الفتـو   ،وهذا األمر مما ال بد أن يعىن به املفيت أشد عناية أيضا           

 فإن املفيت احملق املصيب سليم املعتقـد إذا         ،احلقيقة هو الوجه الظاهر من اإلفتاء     
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مع إحـسان غـريه      -آداب إلقاء الفتوى     و أي باب ضوابط   -أمهل هذا الباب  
إعراضهم عن احلق  وأفئدم وإللقاء الفتوى فإن ذلك يفضي لسلب عقول الناس   

 .فتوىآداب إلقاء ال والذي مل يظهر هلم وفق ضوابط

  املطلب األول
  مشتمالا والضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل صيغة الفتوى

  :وفيه فروع
  . الدعاء قبل الفتوى:الفرع األول
  . االختصار:الفرع الثاين
  .عدم الترددو الوضوح :الفرع الثالث
  . التفصيل فيما حيتاج إىل تفصيل:الفرع الرابع

  .وى مطابقة للسؤال ال على تصور املفيت أن تكون الفت:الفرع اخلامس
  . ذكر الدليل على الفتوى:الفرع السادس
  . التأين:الفرع السابع
  . ما كل ما يعلم يقال:الفرع الثامن
  . عدم نسبة اجتهاده إىل الشارع فيقول هذا حكم اهللا:الفرع التاسع
  . عدم النص بالتحليل أو التحرمي إال إذا علم:الفرع العاشر

  . تكون الفتوى بالقول وغريه:ادي عشرالفرع احل
  . ترمجة الفتوى:الفرع الثاين عشر
  .الرخص ملن أراد نفعه أو غريه و عدم تتبع احليل:الفرع الثالث عشر
  . أن يدل املستفيت على أبواب احلالل:الفرع الرابع عشر
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  . أن يرشد املستفيت إىل طريق التخلص مما وقع فيه:الفرع اخلامس عشر
  . أن ال مييل مع املستفيت أو خصمه:ادس عشرالفرع الس

  . التمهيد للحكم املستغرب:الفرع السابع عشر
  . تنبيه املستفيت إىل حمترزات الفتوى:الفرع الثامن عشر
  . احللف على الفتوى:الفرع التاسع عشر
  . استعمال ألفاظ النصوص ما أمكن:الفرع العشرون
  .موهتستفيت بترك ال إرشاد املفيت للم:العشرون والفرع احلادي

  :)٥٢٨( الدعاء قبل الفتوى:الفرع األول
أن يستفتح الفتوى بالدعاء ، وحقيق باملفيت أن يكثر الدعاء يف كل حال

الدعاء مشروع يف وقت لكنه يتأكد عند ، والتوفيق للصواب وبطلب العلم
 ،ها بالدعاءؤطلب الصواب يف الفتوى حاجة شديدة فناسب ابتدا و،احلاجة
أما  مالك رضي اهللا عنهما وروي عن مكحول" :و عمرو بن الصالحيقول أب

 وحنن نستحب للمفيت ذلك ، ال حول وال قوة إال باهللا:كانا ال يفتيان حىت يقوال
S  R  Q  ]   فليقل إذا أراد اإلفتاء أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم،مع غريه

      \  [  Z  Y  XW  V  U  TZ )٣٢:البقرة(  [ xw  v  y 
                                 

، )٤/٢٥٧( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٥١( سابق   واملستفيت، مرجع أدب املفيت   :  انظر )٥٢٨(
، )٨٥(وأدب الفتيا، للسيوطي، حتقيق حممد عبد الفتاح سليمان عماوي، وحممد أمحد الرواشده،             

ـ ١٤٠٥بريوت، دار املكتب اإلسالمي، وعمان، دار عمار، الطبعـة األوىل، يف             م، ١٩٨٥-هـ
، )١٢٩( سـابق    ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )٥٣٤(و) ٥٠٠( سابق   واملصباح، مرجع 

  ).٦/٣٠٠( سابق وكشاف القناع، مرجع
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|  {  z Z  )٧٩:األنبياء(.  [   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
  º  ¹   ̧  ¶     µ   ´  ³  ²Z )ال حول وال قوة إال  .)٢٨ -٢٥:طه

 ،ينِسنين وال تسناللهم ال ت ،اللهمباهللا العلي العظيم سبحانك اللهم وحنانيك 
ائر النبيني والصاحلني اللهم صل على حممد وعلى آله وس ،احلمد هللا أفضل احلمد

اللهم وفقين واهدين وسددين وامجع يل بني الصواب والثواب وأعذين من  ،وسلم
  .اخلطأ واحلرمان آمني

فإن مل يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها يف يومه ملا                
ابر يفتيه يف سائر يومه مضيفا إليه قراءة الفاحتة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ث              

  .)٥٢٩("على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا يف فتاويه
حقيق باملفيت أن يكثر الدعاء باحلـديث  " : ويقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل   

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل         (الصحيح  
ا اختلف اهدين مل،  بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون      الغيب والشهادة أنت حتكم   

  .)٥٣٠()نك دي من تشاء إىل صراط مستقيمإ، فيه من احلق بإذنك
وكان إذا أشكلت عليه املـسائل      ،  كثري الدعاء بذلك   )٥٣١( وكان شيخنا 

  . ..."يا معلم إبراهيم علمين"يقول 
XW  V  U  T  S  R  Q   ]  :وكان بعض السلف يقول عند اإلفتاء     

      \  [  Z  YZ )٣٢:البقرة(.  
                                 

  ).١٥٢، ١٥١( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٢٩(
  .من هذا البحث) ٢١١(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٥٣٠(
  .شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل:  هو)٥٣١(
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  . ال حول وال قوة إال باهللا:يقول مكحول وكان 
  .ال قوة إال باهللا العلي العظيم،  ما شاء اهللا:وكان مالك يقول

§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ]  :وكان بعضهم يقول
  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³Z) ٢٨ -٢٥:طه.(  

 اللهم وفقين واهدين وسددين وامجع يل بني الصواب         :وكان بعضهم يقول  
  .لثواب وأعذين من اخلطأ واحلرمانوا

  .وجربنا حنن ذلك فرأيناه أقوى أسباب اإلصابة، وكان بعضهم يقرأ الفاحتة
وصدق التوجه يف   ،  وخلوص القصد ،  واملعول يف ذلك كله على حسن النية      

 ؛صلوات اهللا وسالمه عليهم    -االستمداد من املعلم األول معلم الرسل واألنبياء        
 التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشـاد عبيـده ونـصيحتهم    فإنه ال يرد من صدق يف  

فإذا صدقت نيته ورغبته يف ذلك مل يعـدم         ،  والتخلص من القول عليه بال علم     
  .)٥٣٢("أجرا إن فاته أجران 

  :من فوائد التزام هذا األدب
  .احلاضرين لسمع احلكم الشرعي ويئة اجلو املناسب لدى السامعني -١
  . على ما ابتلي به املفيت من الفتوى،من اهللالدعاء فيه طلب العون  -٢
 ، أو غري ذلكاً أو علمياً سواء كان مهني،تعليم املستفيت بأن يبدأ أي عمل له      -٣

  .طلب املعونة من اهللا تعاىل وبالدعاء
علـى  ، و أمـر كـل   االفتقار إليه يف     و تطبيق عملي للتوكل على اهللا تعاىل      -٤

  .كل حال
                                 

  ).٤/٢٤٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٣٢(
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بعضهم يقتـصر   ، و  من راعى هذا األدب    فتني قليل من امل   ،ويف هذا الزمان  
 األوىل، و بني نفسه قبل الفتوى أو قبل دخول جملس اإلفتـاء          و على الدعاء بينه  

 ويشمل بالـدعاء    ، أول فتوى يفيت ا يف جملس اإلفتاء       داألحرى أن يدعو عن   و
  .مجيع املسلمني والسائل ونفسه

  :)٥٣٣( االختصار:الفرع الثاين
 ، وليس تصنيفا فيـه    يعاملقام بيان للحكم الشر    ف ،اختصار الفتوى مطلوب  
 لكـن يراعـي يف      ، فينسي آخر الكالم أولـه     ،واإلطالة تشتت ذهن املستفيت   

،  فيذكر الشروط املتعلقة باملوضوع املستفىت عنـه       ،االختصار أن ال يكون خمال    
لئن كان االختصار   ، و وما حيف به مما لو أمهل لفهمت الفتوى على غري وجهها          

آداب إلقاء الفتوى إال أنه توجد حاالت حيسن باملفيت اإلطالـة فيهـا             أدبا من   
 سواء كانت النسبية راجعة لطبيعة السؤال أو حـال الـسائل أو             ،بشكل نسيب 

  .غريها مما يعود على الفتوى بالطول أو القصر
  :من احلاالت اليت حيسن باملفيت إطالة جواب االستفتاء فيها

 خاصة إذا كان انتهاك احملظور بـسبب أمـرٍ        و،  انتشار حمرم من احملرمات    -١
 أو  ، كجهاز جديد يفضي استعماله إىل حمـرم       ،حديث مل يظهر إال قريبا    

  .لباس جديد انتشر بني الناس وهو حمرم
 يرغب معرفة احلكم بدليله مع بيان خمتـصر         ،إذا كان املستفيت طالب علم     -٢

، ملخـالف يعرف قـول ا    و  فهنا حتسن اإلطالة حىت يعرف احلق      ،للخالف
                                 

، )٥٤٦(و) ٥٠٦( سابق   ، واملصباح، مرجع  )١٤١( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٥٣٣(
  ).٢/٣٩٩( سابق والفقيه واملتفقه، مرجع



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
٣٣٧ 

  .معرفة األدلة وتنشط لديه قوة تقبل اخلالفو
 بأن يكون من العلماء     ،إذا كان املستفيت من العلماء يف غري العلوم الشرعية         - ٣

احلالـة   و  فإن السائل  ،غويةليف العلوم الطبية أو التقنية أو االجتماعية أو ال        
 قد تسبب الفتوى املختصرة ، و هذه له قدرة ذهنية على تقبل الفتوى بإطالة       

إن كنـت أقـول إن      ، و شك لعدم قناعته ا    و ملثل هذا العامل نوع تردد    
 لكن مراعاة حاله باإلطالة يف جواب       ، احلكم الشرعي  يفقناعته غري مؤثرة    

  .أوىل والفتوى أفضل
 فيحـذر   ،ظهور فرق  و حروب طائفية  و املكان زمان فنت   و إذا كان الزمان   -٤

تتضمن تفصيال دقيقا ال ميكن استغالله      املفيت من الفتوى املختصرة اليت ال       
املفـيت   و  قد يعود على اتمـع     ،من قبل بعض الطوائف استغالال خاطئا     

  .ررـبالض
وإمنا حيسن باملفيت االختصار الذي ال خيـل        " :رمحه اهللا  يقول ابن الصالح  

  .بالبيان املشترط عليه دون ما خيل به فال يدع إطالة ال حيصل البيان بدوا
الـيت   فليذكر الشروط    ،د أو الرجم مثال   وت فتياه فيما يوجب القَ    فإذا كان 

  .د والرجمويتوقف عليها القَ
وإذا استفيت فيمن قال قوال يكفر به بأن قال الصالة لعب أو احلج عبث أو               
حنو ذلك فال يبادر بأن يقول هذا حالل الدم ويقتل بل يقول إذا ثبت عليه ذلك              

 السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن أصر ومل يتب قتل           بالبينة أو باإلقرار استتابه   
  .)٥٣٤("وفعل به كذا وكذا وبالغ يف تغليظ أمره

                                 
  ).١٤٢، ١٤١( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٣٤(
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ومىت كانت املسألة ذات أقـسام مل تفـصل يف           ":وقال اخلطيب البغدادي  
 بل  ،السؤال مل جيز أن يضع جوابه على بعضها فقط والقسم اآلخر عنده خبالفه            

 كان كذا  إنكان كذا فاحلكم فيه كذا أو        إنجيب عليه أن يقسم املسألة فيقول       
  .)٥٣٥("فاحلكم فيه كذا

  :)٥٣٦(الوضوح وعدم التردد :الفرع الثالث
 بل عليه أن جيزم بـاجلواب إن        ،ينبغي للمفيت أن ال يوقع املستفيت يف حرية       

إن مل يترجح عنده شيء فيتوقف وال يفيت يف تلك املسألة كمـا  ، وعلمه راجحا 
إذا " : يقول ابن الـصالح    ،)٥٣٧(ألدلة يف ذهن اتهد   مر معنا يف مسألة تكافؤ ا     

اقتصر يف جوابه على حكاية اخلالف بأن قال فيها قوالن أو وجهان أو حنو ذلك      
  .)٥٣٨("من غري أن يبني األرجح فحاصل أمره أنه مل يفت بشيء

 فعلى املفيت احلرص على     ، حىت تكون واضحة   اناًيال تكون ب  ، و فالفتوى بيان 
  فـال يـستعمل العبـارات الغامـضة    ، اإلمكانراضحة قدأن تكون الفتوى و 

 التوضـيح ال اإلمجـال   والكالم امل؛ فاملراد هو البيان     و املصطلحات الغريبة و
                                 

  ).٢/٣٩٩( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٥٣٥(
 سـابق  ، وإعالم املوقعني، مرجـع )١٣٤(و) ١٣٠( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع :  انظر )٥٣٦(

، ومباحث  )١٠٣( سابق   ، واألصول العامة، مرجع   )٤٤( سابق   ، وصفة الفتوى، مرجع   )٤/١٧٧(
 ، واملصباح، مرجـع   )٢٩٣( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )٤٧( سابق   يف أحكام الفتوى، مرجع   

، والفتوى بني   )٤٠٠،  ٢/٣٩٩( سابق   ، والفقيه واملتفقه، مرجع   )٥٥٦(و) ٥٣٩(و) ٥٠٥(سابق  
  ).١٧٢( سابق ، وتاريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجع)١١٥( سابق االنضباط والتسيب، مرجع

  .من هذا البحث) ٢٣٩( تقدمت املسألة، صحيفة )٥٣٧(
  ).١٣٠( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٣٨(
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 بل ،هيحكي اإلمجاع علولمفيت إلقاء الفتوى يف اسم مشترك       ل فال جيوز    ،اإلامو
 طلـوع    املفيت هل له األكل يف رمضان بعد       سئل فلو   ،عليه التفصيل يف اجلواب   
  . جيوز بعد الفجر األول ال الثاين:الفجر فال بد أن يقول

ال جيوز للمفيت الترويج وختـيري الـسائل         ":رمحه اهللا تعاىل   يقول ابن القيم  
متـضمنا  ، بل عليه أن يبني بيانا مزيال لإلشـكال  ،  وإلقاؤه يف اإلشكال واحلرية   

وال يكـون   ،  ريهال حيتاج معه إىل غ    ،  كافيا يف حصول املقصود   ،  لفصل اخلطاب 
 يقسم بني الورثة على فـرائض  :كاملفيت الذي سئل عن مسألة يف املواريث فقال 

 تصلى علـى    : وسئل آخر عن صالة الكسوف فقال      .اهللا عز وجل وكتبه فالن    
 أمـا أهـل اإليثـار    : وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال    ...حديث عائشة 

ن أن يفيت ذا ِسحأحد ي كل  :يقول )٥٣٩( ومسعت شيخنا  ...فيخرجون املال كله  
فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها جيوز بشرطه أو يصح بشرطه أو       ،  الشرط

وال يفيد فائدة أصال سـوى حـرية        ،  وهذا ليس بعلم  ،  يقبل بشرطه وحنو ذلك   
  .)٥٤٠("السائل وتبلده

 ذكـر   االبتعـاد عـن   بل املراد  ،ليس املراد ترك ذكر اخلالف يف املسألة      و
فذكر اخلالف أحيانا مع ذكر الراجح له       وإال   ، على الراجح  اخلالف دون النص  

لـيس   و  منها أن يعلم املستفيت أن هذه املسألة من املسائل املختلف فيها           ،فوائد
أن دليل القول الذي رجحه املفيت       و كذلك ليعلم القول املخالف   ، و امع عليها 

  .أرجح لدى املفيت وأصوب
                                 

  .شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا تعاىل:  هو)٥٣٩(
  ).١٧٨، ٤/١٧٧( سابق ع إعالم املوقعني، مرج)٥٤٠(
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ـ   ،يه سوى اخلالف   وليس لد  ،فإن وجبت عليه الفتوى عينا     الف  ذكر اخل
ـ   ،على سبيل الفتوى بل على سبيل اإلخبار       ال   ملـذهب إمامـه    قالًا فيكون ن
  .أصحابه ال مفتياو

  :)٥٤١( التفصيل فيما حيتاج إىل تفصيل:الفرع الرابع
ال ينبغي للمفيت إطالق اجلواب يف مسألة ذكرها املستفيت إذا كانت تلـك             

سبيله حلـل ذلـك   ، و احلكم يف كل شق منهاملسألة فيها تفصيل ينبين عليه تغري 
 املستفيت حىت يتضح املقـصود مـن        ن االستفصال املباشر م   : األول :أحد أمرين 

 أن يـبني احلكـم   :األمر الثـاين  ، و  فتكون الفتوى مطابقة ملا سأل عنه      ،كالمه
لعل ، والشرعي لكل قسم مع بيان الفرق بينه وبني القسم الذي خالفه يف احلكم           

الثاين يشوش عليهم فال يدرون يلحقـون       ، و كثريا من املستفتني  األول يناسب   
يدخلهم يف متاهات احلرية الناجتة عن التخـيري        ، و نازلتهم بأي قسم من األقسام    

 لكن تصلح الطريقة الثانية يف كتابة       ، يف معرفة أصوب االختيار    مفيما ال طاقة هل   
مكن أن جييـب   فـي ،كان السؤال حيتاج إىل تفصيل    و  فمن سأل كتابة   ،الفتوى
ال ، و الفروق بني تلك األقـسام     و  ببيان التفصيل فيها   عن ذلك االستفتاء  كتابة  

يقول إن كـان     و التفصيلأرى أن من خالص البيان بيان حكم واحد مع ترك           
 ما مل يترجح لديه بقرينة أن قـصد الـسائل           ،املقصود كذا فاجلواب عليه كذا    

  .متوجه للقسم الذي أجاب املفيت عنه
إذا كانت املسألة فيها تفصيل مل يطلق        ":رمحه اهللا تعاىل   ن الصالح يقول اب 

                                 
، ومنهج  )٤/١٨٧( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٣٥( سابق    أدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٥٤١(

  ).٤/٢٨٤( سابق ، وأسىن املطالب، مرجع)٢٣٧( سابق اإلفتاء، مرجع
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  .اجلواب؛ فإنه خطأ
 مث  ، ويقيد السؤال يف رقعة االسـتفتاء      ،مث له أن يستفصل السائل إن حضر      

  .جييب عنه وهذا أوىل وأسلم وكثريا ما نتحراه حنن ونفعله
لسائل ولكـن  وله أن يقتصر على جواب أحد األقسام إذا علم أا الواقع ل           

  . يقول هذا إذا كان كذا وكذا
وحنن نكرهـه    ...وله أن يفصل األقسام يف جوابه ويذكر حكم كل قسم         

 وألن ازدحـام األقـسام   ،ألنه يفتح للخصوم باب التمحل واالحتيال الباطـل     
  .بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه

فصيل فليتثبت  وإذا مل جيد املفيت من يستفسره يف ذلك كان مدفوعا إىل الت           
  .)٥٤٢("وليجتهد يف استيفاء األقسام وأحكامها وحتريرها

لـيس  " :رمحه اهللا تعاىل بعض األمثلة على ذلك بقولـه         ويسوق ابن القيم  
للمفيت أن يطلق اجلواب يف مسألة فيها تفصيل إال إذا علم أن السائل إمنا سـأل               

.. . ،ل استفـصله بل إذا كانت املسألة حتتاج إىل التفصي   ،  عن أحد تلك األنواع   
 فإذا سئل املفيت عن رجل دفع ثوبه إىل قصرهار يقص ،ار الثوب مث أقر فأنكر القص

ارة أم ال؟ فاجلواب بـاإلطالق خطـأ نفيـا     صهل يستحق األجرة على القِ    ،  به
ألنه ؛ فإن كان قصره قبل اجلحود فله أجرة القصارة    ،  والصواب التفصيل ،  وإثباتا

ن قصره بعد جحوده فال أجرة له ألنه قصره لنفسهوإن كا، ره لصاحبهقص.  
مل جيز له أن    ،  ففعله،  وكذلك إذا سئل عن رجل حلف ال يفعل كذا وكذا         

 هل كان ثابت العقل وقت فعلـه أم ال؟ وإذا كـان             :يفيت حبنثه حىت يستفصله   
                                 

  ).١٣٥( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٤٢(
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ثابت العقل فهل كان خمتارا يف ميينه أم ال؟ وإذا كان خمتارا فهل استثىن عقيـب            
أم ال؟ وإذا مل يستثن فهل فعل احمللوف عليه عاملا ذاكرا خمتارا أم كان ناسيا               ميينه  

أو جاهال أو مكرها؟ وإذا كان عاملا خمتارا فهل كان احمللوف عليه داخـال يف               
قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيته أو مل يقصد دخوله وال نـوى               

  . فإن احلنث خيتلف باختالف ذلك كله؟ختصيصه
 هل جيوز لـه أن  :لك أن يستفتيه عن اجلمع بني الظهر والعصر مثال       ومن ذ 

وأن اجلمع إن كان يف وقت األوىل مل        ،  يفرق بينهما؟ فجوابه بتفصيل املسألتني    
إن مل  " ومن ذلك أنه لو قـال لـه          .وإن كان يف وقت الثانية جاز     ،  جيز التفريق 

 هـل  :ففعل" إال قتلتكو، حترق هذا املتاع أو دم هذه الدار أو تتلف هذا املال   
فإن كان املال املكره على إتالفـه للمكـره مل          ،  يضمن أم ال؟ جوابه بالتفصيل    

    .وإن كان لغريه ضمنه، يضمن
 هل يلزمه االستئناف أو :وكذلك لو سأله املظاهر إذا وطئ يف أثناء الكفارة    

ر بالـصيام فـوطئ يف أثنائـه لزمـه          يبين؟ فجوابه بالتفصيل أنه إن كان كفَّ      
 فإن حكم تتـابع  ؛وله البناء، ر باإلطعام مل يلزمه االستئناف وإن كفَّ ،  الستئنافا

   .وكونه قبل املسيس قد انقطع خبالف اإلطعام، الصوم
فجوابه ،  وكذلك لو سأله عن املكفر بالعتق إذا أعتق عبدا مقطوعة أصبعه          

 -صبعني   مقطوع األ  :فلو قال له  ،  وإال أجزأه ،  إن كان إاما مل جيزه    ،  بالتفصيل
،  إن كانا من يد واحدة مل جيـزه        :ومها اخلنصر والبنصر فجوابه بالتفصيل أيضا     

   .وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه
هل يقر يف يده؟ فجوابه     ،  وكذلك لو سأله عن فاسق التقط لقطة أو لقيطا        

وثبوت يده ، ألا كسب فال مينع منه امللتقط     ؛ تقر اللقطة دون اللقيط   ،  بالتفصيل
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اشتريت مسكة فوجـدت يف     " ولو قال له     .وليس من أهلها  ،  لقيط والية على ال 
 ألنـه   ؛؟ فجوابه إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد        "جوفها ماال ما أصنع به    

وإن كان خامتا أو دينارا فهو لقطـة        ،  ومل تطب نفسه لك به    ،  ملكه باالصطياد 
   .جيب تعريفها كغريها

فجوابه إن  " ت يف جوفه جوهرة   اشتريت حيوانا فوجد   ":وكذلك لو قال له   
وإن كـان  ، كانت شاة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حوال مث هي له بعده   

   .والفرق واضح، مسكة أو غريها من دواب البحر فهي ملك للصياد
؟  هل تتعلق بذمته أو برقبته :ومن ذلك لو سأله عن عبد التقط لقطة فأنفقها        

وإن أنفقها بعد حـول     ،  وال فهي يف رقبته   فجوابه أنه إن أنفقها قبل التعريف ح      
    التعريف فهي يف ذمته يتبا بعد العتق   ع  ،؛ قا بينـهما نص عليها اإلمام أمحد مفر

وبعد احلول غري ممنـوع     ،  ألنه قبل احلول ممنوع منها فإنفاقه هلا جناية منه عليها         
 بإذن مالكهـا    فإذا أنفقها يف هذه احلال فكأنه أنفقها      ،  منها بالنسبة إىل مالكها   
   .فتتعلق بذمته كديونه

       ومن ذلك لو سأله عن رجل جعل جع  ال ملن رفهل يستحقه  ،   عليه لقطته  د
 ألنه مل يلتقطها    ؛ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول اجلاعل مل يستحقه         ؟من ردها 

وإن التقطها بعد أن بلغـه      ،  وقد وجب عليه ردها بظهور مالكها     ،  ألجل اجلعل 
  .اجلعل استحقه

 هل جيوز للوالدين أن يتملكا مال ولـدمها أو          :ومن ذلك أن يسأل فيقول    
  .دون األم، يرجعان فيما وهباه؟ فاجلواب أن ذلك لألب

فاجلواب فيه  ،  وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غري األب واالبن باجلرح          
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 لعـدم  ؛وإن شهدا بعده قبلت  ،  فإن شهدا قبل االندمال مل يقبال للتهمة      ،  تفصيل
  .)٥٤٣(..".تهمةال

  :)٥٤٤( املفيت أن تكون الفتوى مطابقة للسؤال ال على تصور:اخلامسالفرع 
القاعدة العامة للفتوى أن ترتبط مبوضوع االستفتاء مطابقة لـه ليحـصل            

 فإذا وقع يف ذهن املفيت معنيان أو أكثر حيتملهما   ،املستفيت على بغيته من استفتائه    
     فيقدم قصد الـسائل يف      ،ن حالة دون حالة   ا احلكم م  ملفظ املستفيت قد يتغري 

 أو  ،أما إحالته حلكم آخر أنفـع لـه       ، و الفتوى ألنه إمنا طلب بيان ذلك احلكم      
 فهذا مجيعه ال خيـرج      ،زيادته فائدة ببيان حكم ظهر للمفيت احتياج املستفيت له        

 ويأيت إن شاء اهللا زيادة بيان لكل قسم منها قريبـا يف             ،عن هذه القاعدة العامة   
فإذا كان السؤال شفاها بني      ، وهذا شامل للفتوى شفاهة أو كتابة      ،ا املطلب هذ

 مث أجاب عنها قـال ابـن        الصورة اليت غلب على ظنه أا مقصود السائل أوالً        
وإذا فهم من السؤال صورة وهو حيتمل غريها فلينص         " :الصالح رمحه اهللا تعاىل   

 أو فعل كذا وكذا أو ما       عليها يف أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا          
  .)٥٤٥("أشبه هذا مث يذكر حكم ذلك
كان خمالفا لقصد السائل فعلى املفيت توضـيح         و وإذا كان السؤال مكتوبا   

 السؤال على الورقة مث اإلجابة عنه أو اإلجابة على ما يف الورقـة دون تغـيريه               
 أن ليحذر وإن كان قصد السائل كذا وكذا فإن احلكم كذا     و إضافة قول املفيت  و

                                 
  .وما بعدها) ٤/١٨٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٤٣(
  ).٤٥(  سابقمرجع أحكام الفتوى، ، ومباحث يف)١٤٤( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع:  انظر)٥٤٤(
  ).١٥١( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٤٥(
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يلحق جواب سؤال املستفيت شفاهة على سؤاله كتابة ومها متغايران دون بيـان             
التغاير ملا يفضي إىل نقل الفتوى عن املفيت بشكل غري صحيح فيقع النـاس يف               

ليس للمفيت أن يبين ما يكتبه       ": يقول ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل      ،إشكال عظيم 
ملستفىت عنها إذا مل يكن يف الرقعـة        من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة ا        

 وال له بـه     ، وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس يف الرقعة تعرض له           ،تعرض له 
 وال بأس بأن يضيفه إىل الـسؤال  ،تعلق فليس للمفيت أن يكتب جوابه يف الرقعة       

لو كتب بعد جوابه عما يف الرقعة زاد السائل من لفظه           أيضاً  وال بأس   .. .،خبطه
ا واجلواب عنه كذا وكذا وإذا كان املكتوب يف الرقعة على خـالف             كذا وكذ 

الرقعة وليقل هذا إن    الصورة الواقعة وعلم املفيت بذلك فليفت على ما وجد يف           
كان األمر على ما ذكر وإن كان كيت وكيت ويذكر ما علمه من الـصورة               

ا له بـه    وإذا زاد املفيت على جواب املذكور يف السؤال م        .. .فاحلكم كذا وكذا  
  .)٥٤٦("تعلق وحيتاج إىل التنبيه عليه فذلك حسن

  :)٥٤٧( ذكر الدليل على الفتوى:الفرع السادس
 املـستفيت   يفإن ذكر الدليل على الفتوى مع بيان وجه الداللة له أثر كبري             

 خاصة يف زماننا هذا الذي أضحى       ،العمل به عن قناعة    و من جهة قبوله للحكم   
د الرباهني واألدلة   قواع ارسوما و ، جماالت احلياة  غالب الناس فيه متعلمني يف شىت     
                                 

  ).١٤٥، ١٤٤( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٥٤٦(
، )٤/٢٥٩(ق   ساب ، وإعالم املوقعني، مرجع   )١٥١( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٥٤٧(

، )٢٦٥( سـابق    ، ومنـهج اإلفتـاء، مرجـع      )١٥٢( سابق   وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع   
 سـابق   ، والفقيه واملتفقه، مرجـع    )٥٥٢(و) ٥٠٥(و) ٥٤٩(و) ٥٤٢( سابق   واملصباح، مرجع 

)٢/٤٠٥.(  
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  .النظريات واألحكامعلى احلجج و
بنـاء  ، و صعوبة املدرك  و وأدلة األحكام تنقسم إىل قسمني من جهة سهولة       

 لـسهولة  ،عليه فإن بيان الدليل يف بعض األحيان يكون وجيها لكل من سـأل      
 وبعض األدلة مـن  ،وضوحهمدركه بل وقد ال حيتاج إىل بيان وجه الداللة منه ل  

دليـل  من   واالستنباطات من مجلة من األدلة أ      و األقيسة العقلية أو االستنتاجات   
واحد لكن عن طريق املفهوم أو غريه فإنه يف احلقيقة ال يستحسن بيان الـدليل               

  . حيث مل يبلغ عقله فهم الدليل على وجهه،للمستفيت حىت ال يقع يف حرية
وليس مبنكر أن يذكر املفيت يف فتواه احلجة عنده         " :يقول اخلطيب البغدادي  

كرجل سئل عمن طلق امرأته واحدة بعد الدخول ا أَلَه رجعتها           ...فيما أفىت به  
 وهكـذا   )٢٢٨:البقرة( a   ̀ _Z    ]  :فحسن أن يقول نعم قال اهللا تعاىل      

إذا سئل عن الوصية للوارث وعن اجلمع بني املرأة وعمتها أو بينـها وبـني               
ومل جتر العادة أن يذكر يف الفتوى طريق االجتهاد وال وجه القيـاس              ،لتهاخا

واالستدالل اللهم إالّ أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيـومىء             
فيها إىل طريق االجتهاد ويلوح بالنكتة اليت عليها رد اجلواب أو يكون غـريه              

ليقيم عذره يف خمالفتـه  قد أفىت فيها بفتوى غلط فيما عنده فيلوح للمفيت معه     
  . إليهأو لينبه على ما ذهب

فأما من أفىت عامياً فال يتعرض لشيء من ذلك ولكن رمبا اضطر املفـيت يف              
 يقـول  فتواه إىل أن يقول وهذا إمجاع املسلمني أو يقول ال أعلم اختالفاً يف هـذا أو         

 أو مثفقد فارق الواجب وعدل عن الصواب أو يقول فقـد أ    من خالف هذا اجلواب     
لزام األخذ جبوابنا أو ذه الفتوى وما قارب هذه األلفاظ          إواجب على السلطان    
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 .)٥٤٨("على حسب السؤال وما توجبه املصلحة وما تقتضيه احلال
 بفعل الصحابة    استدالالً ،فحكم بيان الدليل على الفتوى الندب يف اجلملة       

 قال  ، قال اهللا كذا    فيقول ،ن مسألة أفىت باحلجة نفسها    ع أحدهم   سئلفكانوا إذا   
r  مـن   وم اإلمجاع من قبل الصحابةل بل ذكر بعض أهل الع، كذا أو فعل كذا

ال  و للدليلتقليدهم بالعمل مبا يقولون دون طلب  و بعدهم على استفتاء اتهدين   
  .)٥٤٩(العامي للمفيت مطلقاباع تا، فكان إمجاعا على إنكار من اتهدين

تعاىل على تأكد بيان الدليل يف الفتوى رمحه اهللا  وقد استدل ابن القيم
، ينبغي للمفيت أن ينبه السائل على علة احلكم ومأخذه إن عرف ذلك" :فقال

آن يرشد سبحانه فيها إىل  وكذلك أحكام القر.وإال حرم عليه أن يفيت بال علم
x  w  v  u  t  sr  q   p  ]  :كقوله ،وعللها مداركها

z  y Z )نه نبيه أن يذكر هلم علة احلكم قبل فأمر سبحا )٢٢٢:البقرة
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _  `  c  b   a   ]  :وكذلك قوله، احلكم

n  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d Z )٧:احلشر(، 
/  0  1   2  3  4  5         6  7   ] :وكذلك قوله

                                 
 وما بعدها، وذكر حنوه ابن الـصالح يف أدب املفـيت      ) ٢/٤٠٥( سابق    الفقيه واملتفقه، مرجع   )٥٤٨(

  ).٦٦( سابق ، وابن محدان يف صفة الفتوى، مرجع)١٥٢( سابق واملستفيت، مرجع
 سابق  ، وتيسري التحرير، مرجع   )٣٧٢( سابق   يف من ذكر اإلمجاع يف املستصفى، مرجع      :  انظر )٥٤٩(

، وقد ذكر بن حزم أن ذكر الدليل واجب ومل يتابعه أحد عليه بل هـو علقـه                  )٢٤٧و٤/٢٤١(
 سـابق   اإلحكام البن حزم، مرجع   : انظر.  يقدر على البحث يف األدلة     باالستطاعة ألن العامي ال   

  ).٦/٢٩٧(و) ٥/٥٤(
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<    ;  :  98Z")٥٥٠(.  
د فيها الندب بذكر الـدليل علـى        وللعلماء تفصيل يف احلاالت اليت يتأك     

  :الفتوى أخلصها فيما يلي
  :من األحوال اليت يتأكد فيها ذكر الدليل على الفتوى

 حبيث ال حيتاج إىل     ،سهولة مدرك الدليل حبيث يكون احلكم منصوصا عليه        -١
  .توجيه داللة أو يكون توجيه الداللة ظاهرا جدا

توى سواء كان املخـالف قـد        فمىت وجد خمالف هلذه الف     ،وجود املخالف  -٢
 ذلك حىت يعلم املستفيت دليل احلكم الذي بىن عليه          ،أن استفيت أم ال    سبق

 ، التـرجيح  مع أين أرى أن العامي ليس له نظر يف األدلة من جهة            ،املفيت فتواه 
احلجة أقنع العامي ولو كان دليله ضعيفا أو        بفاملفيت املخالف إن كان أحلن      

  .احلالة هذه متأكد والدليل وإن بيان احلجةلئن قلنا ذلك ف، وواهيا
 إذا كان يف املسألة املستفىت عنها دليـل         ،وجود دليل آخر منتشر بني الناس      -٣

أي من   و سواء بسبب اإلعالم أو الصحف أ      ،ذائع ألي سبب كان    و منتشر
حىت من مصدر شرعي كما تقدم معنا يف مـسألة           و مصدر غري شرعي بل   

 الدليل   أن يذْكر املفيت   -واحلالة هذه -فيتأكد   ،الفتوى مبا يف كتب احلديث    
  .على الفتوى بل وذكر اجلواب عن ذلك الدليل املنتشر بني الناس

أن يكون املستفيت طالب علم أو رجل علم من علوم الدنيا التطبيقية الطبية              -٤
إن كان مصنفا على أنه من العوام يف أحكـام           و  فإنه ،أو غريها من العلوم   

نظر يف العلوم الطبيعية الـيت ال يقبـل          و نه تدرب أ إال   ،الميةالشريعة اإلس 
                                 

  ).٤/١٦١( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٥٠(
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أما طالب العلم فألنه ، واحلجة والربهان والنظرية فيها إال بالتجارب    و القول
  .يتدرب على استنباط األحكام من األدلة الشرعية

  :مأخذ احلكم وفوائد ذكر الدليل
لـى املـستفيت     منها ما يعود ع    ،لذكر الدليل على الفتوى فوائد متعددة     و

املنـافع   و أخلص تلك الفوائد  و،  منها ما يعود على املستفيت يف اآلخرة       و الدنيا يف
  :)٥٥١(فيما يلي
  .السنة وربط املستفيت بالكتاب -١
  . لوضوح مأخذ الدليل،اقتناعه باحلكم وانشراح صدر املستفيت -٢
 املصاحل أو إذعان املستفيت للعمل بالفتوى إذا علم ما يعود عليه باالمتثال من          -٣

  .يندفع منه من املفاسد
  .تتضح للمستفيت أبعاد الفتوى فال يقيس عليها غريها جهالو -٤
  .ما يفضي إليه ذكر الدليل من فهم احلكم على وجهه -٥

وأما ذكر مقارنات بني أحكام هذا الدين مع غريه من األديان خاصـة يف              
 إذا قلت بل من     ئاً خمط زماننا هذا الذي أصبح كثري من عوام الناس بل ال أكون          

 ويربطـون   ،تقدم و متعلميهم ينظرون نظرة تطلع ملا عليه أمة الكفر من حضارة         
 فناسب ربط احلكم املسؤول عنه بغريه من أحكام         ،ذلك مبا يعن هلم من أسباب     

موقف غريه مـن    ، و نة موقف اإلسالم من القضية املسؤول عنها      مقاِر،  اإلسالم
د  منفصال عن غريه ق    مكحلاذ   أخ روعته فإنّ  و م تتضح عدالة اإلسال   لكياألديان  

كذلك فـإن   ، و يعطي الصورة املضيئة لعدل اإلسالم فبضدها تعرف األشياء        ال
                                 

  ).٣٥٨( سابق ، وعمدة التحقيق، مرجع)١١٨( سابق الفتيا، مرجع:  انظر)٥٥١(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٣٥٠ 

هذا األسلوب ليس مقدما يف كل اتمعات بل حيسن اسـتخدامه يف جمتمـع              
ما هو عليه من تقدم فتكون هذه الطريقـة          و انتشرت فيه ظاهرة التطلع للكفار    

  .)٥٥٢(عقيدته وتزاز املسلم بدينهأحد أسباب اع
  :)٥٥٣(بالعكس وبيان حكم املسألة قبل الدليل

 فمىت يذكر دليل ،إذا تقرر ندب املفيت لبيان احلكم على فتواه كما سلف
 اجلواز قال اخلطيب : ذلك األصل يف؟احلكم قبل احلكم أو بعد احلكم

 وجيوز أن ،جيوز للمتكلم تقدمي علة احلكم مث يعقب ذلك باحلكم" :البغدادي
v  u  t  sr  q   p  ]  :يقدم احلكم مث يذكر علته قال اهللا تعاىل

z  y  x  w Z)لعلة قبل الفتوى حبكم ما سئل افقدم  )٢٢٢:البقرة
#  $  %  &  ]  :تعاىلوقدم احلكم يف موضع آخر فقال  ،عنه

  'Z )تعاىلمث علل فقال  )١:الطالق:  [  M  L  K  J   I  H  G
NZ )٥٥٤()"١:الطالق(. 

لكن يف الغالب يكون األفضل أن يأيت يف البداية حبكم املسألة بتعبري واضح             
ال يتعرض عند بيان احلكم لشيء من دالئله لينتفع املـستفيت      ، و يفهمه املخاطب 

 لكن إذا كان احلكم مستغربا فيناسب       ، مث يأيت بالدالئل   ،باجلواب يف مبدأ األمر   
  .التمهيد له بذكر الدليل أوالً

                                 
  ).١٣١(، مرجع سابق الفتوى بني االنضباط والتسيب:  انظر)٥٥٢(
  ).٥٠٥( سابق اح، مرجعاملصب:  انظر)٥٥٣(
  ).٢/١٠٢( سابق الفقيه واملتفقه، مرجع:  انظر)٥٥٤(
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  :)٥٥٥( التأين:رع السابعالف
تـساهل   و  خلل كـبري   ،التسرع يف إجابة السائلني    و إن العجلة يف الفتوى   

 فلنا سنة عن    ، اإلفتاء  إىل  وقد حذر العلماء من تسرع من تصدر للفتوى        ،عظيم
 فقد عقد اإلمام البخاري يف صـحيحه  ،قدوة يف إجابة السائلني   و rرسول اهللا   

 فيقـول ال    ،ل عليه الوحي  ز  ن يسأل مما مل ي    r باب ما كان النيب      :ترمجة بعنوان 
٥٥٦( ومل يقل برأي أو قياس،ل عليه الوحيز نب حىت يِجأدري أو مل ي(.  

التسرع  و وجاءت آثار عن السلف عديدة يف النهي عن اخلوض يف الفتوى          
  :منها ،فيها

عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من األنصار             ف -
سأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا         يr ول اهللا   من أصحاب رس  

يث إال ود    ما منهم من أحد حيدث حبد      :إىل هذا حىت ترجع إىل األول ويف رواية       
  .)٥٥٧(أن أخاه كفاه إياه وال يستفىت عن شيء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا

                                 
) ٢/٤٣٩( سـابق    ، والفقيه واملتفقـه، مرجـع     )١/٣٣( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٥٥٥(

 ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      )٦١(و) ٢١( سابق   ، واألصول العامة، مرجع   )٢/٣٩٥(و
 سابق  ، واملنهج الفريد، مرجع   )٥٢١(و) ٥٠٧(و) ٥٠٣(، واملصباح، مرجع سابق     )١٢٩(سابق  

، طبعـة  )٢٤(، واحملاذير الشرعية يف الفتاوى الفضائية، خالد بن سعود بن عبد اهللا الرشود،      )٥٦(
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار القاسم، الطبعة األوىل، 

  ).٦/٢٦٦٦( سابق  صحيح البخاري، مرجع)٥٥٦(
يف سنن الـدارمي،    : ، وانظر )٧٥(فيت، مرجع سابق     أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملست       )٥٥٧(

، ويف جـامع   )٦/١١٠(، مرجع سابق    ، ويف الطبقات الكربى   )١٣٥(برقم  ) ١/٦٥(مرجع سابق   
  ).٢/١٦٣(بيان العلم وفضله، مرجع سابق 
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 وردت وعن أيب حصني األسدي أنه قال إن أحدكم ليفيت يف املسألة ولو          -
  .)٥٥٨( جلمع هلا أهل بدرtعلى عمر بن اخلطاب 

عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهم أنـه جـاءه               و -
سنه فجعل الرجل يقـول إين دفعـت   حرجل فسأله عن شيء فقال القاسم ال أُ    

إليك ال أعرف غريك فقال القاسم ال تنظر إىل طول حلييت وكثرة الناس حـويل               
سنه فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه يا ابن أخي الزمها فواهللا ما             حواهللا ما أُ  

رأيتك يف جملس أنبل منك اليوم فقال القاسم واهللا ألن يقطع لساين أحـب إيل               
  .)٥٥٩(من أن أتكلم مبا ال علم يل به

وجاء رجل إىل مالك بن أنس رمحه اهللا يسأله عن شيء أياما ما جييبـه                -
أريد اخلروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويال مث          فقال يا أبا عبد اهللا إين       

رفع رأسه فقال ما شاء اهللا يا هذا إين إمنا أتكلم فيما أحتسب فيه اخلري ولست                
  .)٥٦٠(أحسن مسألتك هذه

عن الشافعي رمحه اهللا أنه سئل عن مسألة فسكت فقيل له أال جتيـب              و -
  .)٥٦١(واب فقال حىت أدري الفضل يف سكويت أو يف اجل!رمحك اهللا

                                 
يف صفة الفتـوى،    : ، وانظر )٧٦( أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق           )٥٥٨(

  ).١/٣٠٥( وشرح السنة، مرجع سابق ،)٧(مرجع سابق 
جامع بيان العلـم    : ، وانظر )٧٨( أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق           )٥٥٩(

  ).٧(صفة الفتوى، مرجع سابق : ، وانظر)٢/٥٣(وفضله، مرجع سابق 
م ، وإعـال )٦/٣٢٣(، واحللية، مرجع سـابق  )٧٨(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق :  انظر )٥٦٠(

  ).٣/٧٩٣(، وبدائع الفوائد، مرجع سابق )٢/١٨٦(املوقعني، مرجع سابق 
، )٣/٢١٨(، وإعالم املوقعني، مرجع سـابق       )٧٨(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق      :  انظر )٥٦١(

  .)١/٢٥( سابق وإحياء علوم الدين، مرجع
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وعن أيب بكر األثرم قال مسعت أمحد بن حنبل رمحه اهللا يستفىت فيكثـر               -
  .)٥٦٢(أن يقول ال أدري وذلك فيما قد عرف األقاويل فيه

وعن اهليثم بن مجيل قال شهدت مالك بن أنس رمحه اهللا سئل عن مثان               -
  .)٥٦٣(وأربعني مسألة فقال يف اثنتني وثالثني منها ال أدري

سأل عن مخسني مـسألة فـال   أنه رمبا كان يأيضاً ه اهللا   وعن مالك رمح   -
 من أجاب يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب         :وكان يقول جييب يف واحدة منها     

فيها أن يعرض نفسه على اجلنة أو النار وكيف يكون خالصـه يف اآلخـرة مث                
  .)٥٦٤(جييب فيها

الجتـهاد  حىت لو كان ذاكرا ل    أيضاً   وهذا   ،فهذا عمل السلف يف الفتوى    
 يظفر فيه خبطأ أو زيـادة       لعله بل حيركه    ،فينبغي أن ال يقتصر على جمرد الذكر      

 ألن اتهد ال بد لـه       ،)١٦:التغابن( z  y  x  wZ   ]  :مبقتضى قوله تعاىل  
 فإذا استقر له اجتهاد يف زمـن ال         ،ترك ذلك نوع من التقصري     و من بذل اجلهد  

  فيخلق يف نفسه علومـا     ،خالق على الدوام   بل اهللا تعاىل     ،يلزمه استقراره دائما  
  .)٥٦٥(مصاحل مل تكن على خلده يف اجتهاده األولو

وإن كنت أقول ذلك فإن املسألة إن كانت شديدة الظهور بـأن يكـون              
                                 

 يف الفقيه واملتفقـه،  :، وانظر)٧٩( أخرجه ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق           )٥٦٢(
  ).٢/٣٧١(مرجع سابق 

  ).٨/٧٧(، وسري أعالم النبالء، مرجع سابق )٧٩(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق :  انظر)٥٦٣(
واملفيت واملستفيت، مرجـع سـابق      ، وآداب الفتوى    )٧٩( أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق       )٥٦٤(

  ).٨(صفة الفتوى، مرجع سابق  و،)١٦(
  ).٥٤٣، ٥٤٢( سابق سودة، مرجعامل:  انظر)٥٦٥(
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احلالة هذه ال مينع من      و  فإنه ،النص صرحيا صحيحا أو كثرية التكرار لدى املفيت       
ملفتني يسبقون املـستفيت     لكن لألسف فإن بعض ا     ،ذكر اجلواب عقب السؤال   

 فقبل أن يكمل املستفيت السؤال إذا باملفيت يسبقه باجلواب وهذا أشد            ،باجلواب
ينبغي للمفيت أن ال جييب     ، و خطرا من التسرع الذي حنن بصدده يف هذا الفرع        

 وال جييب إن كان يف قلبه شبهة        ،إال بعد حصول الطمأنينة على صحة اجلواب      
 ذلك بإحلاح املستفيت على التعجيل يف اجلواب، يقـول           وال يتأثر يف   ،ولو يسرية 

وكان السلف من الـصحابة والتـابعني يكرهـون          ":ابن القيم رمحه اهللا تعاىل    
 قد أا فإذا رأى  :ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه       ،  التسرع يف الفتوى  

فـاء  تعينت عليه بذل اجتهاده يف معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول اخلل         
  .)٥٦٦("الراشدين مث أفىت

  :أداة التريث عن الفتوى
يتذكر سؤال اهللا عز     و النار و  ويعرض نفسه على اجلنة    ،تذكر خطر الفتوى   -١

  . لذلك السؤال جواباويحِضر ،وجل له عما سيبلغ عنه جل وعال
 فما غر املفتني أكثر من دعوى       ،أنه مل حيط جبميع الشريعة    ، و اإلقرار باجلهل  -٢

  .داالجتها
تكرار النظر يف األدلة حىت بعد اخللـوص إىل          و االزدياد من علوم الشريعة    -٣

  .اجتهاد فيها
 فإن املفيت إذا أعاد السؤال حصل على فائدتني         ،إعادة السؤال على املستفيت    -٤

الثانية التحقق من موافقة فهم     ، و هي األهم التأين يف إصدار اجلواب      و األوىل
                                 

  ).١/٣٣( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٦٦(
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  .املفيت قصد املستفيت
 إن بعض املستفتني يذكورن أقـواال  ،تأكد من األقوال اليت ساقها املستفيت   ال -٥

اسـتغرب    فيحسن بـاملفيت إن    ،عن جمتهدين أو عن فقهاء سابقني يف استفتاءام       
 إمـا   ، النـسبة   بل عليه التأكد من هذه     ،جل بالنفي العام هلا   عشيئا منها أن ال ي    

  .كتابه إن كان ميتابسؤال املنقول عنه نفسه إن كان حيا أو الرجوع ل
  : ما كل ما يعلم يقال:الفرع الثامن

 واحد من   ىليسوا على مستو   و الذهنية و  القدرات العقلية  ااملستفتون خمتلفو 
حد من جهـة    ا و ىأن الوقائع ليست كذلك على مستو       كما ،التحصيل العلمي 

لذا ناسب سكوت املفيت عن بعض الفتاوى ما مل جتـب عليـه             ،  دليل حكمها 
  :يف هذا املعىن جاءت آثار عن السلف منها، وناالفتوى عي

 أنه قال من أفىت الناس يف كل ما يـستفتونه فهـو             tعن ابن مسعود     -
  .)٥٦٧(جمنون

 ما جييبـه  ،وجاء رجل إىل مالك بن أنس رمحه اهللا يسأله عن شيء أياما         -
 فقال يا أبا عبد اهللا إين أريد اخلروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويال مث               
رفع رأسه فقال ما شاء اهللا يا هذا إين إمنا أتكلم فيما أحتسب فيه اخلري ولست                

  .)٥٦٨(أحسن مسألتك هذه
                                 

يف جامع بيان العلم    : ، وانظر )٧٥( أخرجه بن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق           )٥٦٧(
، ويف شـرح الـسنة      )٢/٤١٧(، مرجع سابق    ، ويف الفقيه واملتفقه   )٢/٥٥( سابق   وفضله، مرجع 
  ).١/٣٠٦( سابق للبغوي، مرجع

، وإعـالم  )٦/٣٢٣(، واحللية، مرجع سـابق  )٧٨(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق :  انظر )٥٦٨(
  ).٣/٧٩٣(، وبدائع الفوائد، مرجع سابق )٢/١٨٦(املوقعني، مرجع سابق 
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وعن اهليثم بن مجيل قال شهدت مالك بن أنس رمحه اهللا سئل عن مثان               -
  .)٥٦٩(وأربعني مسألة فقال يف اثنتني وثالثني منها ال أدري

ل عن مخسني مسألة فـال جييـب   أنه رمبا كان يسأأيضاً  وعن مالك رمحه اهللا      -
وكان يقول من أجاب يف مسألة فينبغي من قبل أن جييـب فيهـا أن               يف واحدة منها    

  .)٥٧٠( جييب فيها يف اآلخرة مثنفسه على اجلنة أو النار وكيف يكون خالصهيعرض 
 أدري فقيل أال تستحي مـن قولـك         وسئل الشعيب عن شيء فقال ال      -

R  ]  :قال لكن املالئكة مل تستحي حني قالت    أدري وأنت فقيه أهل العراق ف      ال
W  V  U  T  SZ )٥٧١()٣٢:البقرة(.  

 من عرض نفسه للفتيا فقد عرضـها        :وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل      -
  .)٥٧٢(ألمر عظيم إال أنه قد تلجئ الضرورة

عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة وثالثني شهرا وكان كثريا           وقال   -
  .)٥٧٣(دريما يسأل فيقول ال أ

 حدثوا الناس مبـا يعرفـون أحتبـون أن          :tوقال علي بن أيب طالب       -
                                 

  ).٨/٧٧(، وسري أعالم النبالء، مرجع سابق )٧٩(أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق :  انظر)٥٦٩(
  .)١٦(واملفيت واملستفيت، مرجع سابق ، وآداب الفتوى )٧٩(ستفيت، مرجع سابق املفيت وامل أدب )٥٧٠(
ء والبلغاء، مرجع سـابق  اوحماورات الشعر، وحماضرات األدباء )٩( سابق   صفة الفتوى، مرجع   )٥٧١(

  ).٤/٢١٨( سابق إعالم املوقعني، مرجع و،)١/٧١(
، والفقيه واملتفقه،   )١٠( سابق   ، مرجع ، وصفة الفتوى  )٤/٢١٨( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )٥٧٢(

  ).٢/٢٩( سابق مرجع
، ويف جـامع  )٤/٢١٨( سـابق  ، ويف إعالم املوقعني، مرجع)١٠( سابق  صفة الفتوى، مرجع )٥٧٣(

  ).٢/٥٤( سابق بيان العلم وفضله، مرجع
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  .)٥٧٤(!اهللا ورسوله يكذب
 قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم      ٍث ما أنت مبحد   : قال t وعن ابن مسعود   -

  .)٥٧٥(إال كان لبعضهم فتنة
  :)٥٧٦( هذا حكم اهللا:يقولال  عدم نسبة اجتهاده إىل الشارع ف:الفرع التاسع
احلكم قطعيا إما من نص صحيح       ومل يكن    ،املفيت احلكم للمستفيت  إذا بني   

 بـل   ،؛ فإنه ال ينسب فتواه إىل الـشارع        مما يفيد القطع   ،إمجاعمن   و، أ صريح
 أو يشري إىل اخلالف بقوله مثال وهذا هو األصح          ،يصرح بأن هذا رأيه واجتهاده    

اجتهاده  و  رأيه يتأكد التصريح بأن هذا   ، و حنوه و  أو والصواب  ،من قويل العلماء  
 كـأن يقـول     ، حكم الـشرع   بطلب بيان إذا تضمن سؤال املستفيت التصريح      

احلالة هـذه   و، فهنا يتأكد على املفيت؟املستفيت ما هو حكم الشرع يف كذا مثال   
يناسـب أن  ، وليس قطعا هو حكم الـشرع      و اجتهاده و التصريح بأن هذا رأيه   

  . له الدليل على تركهيبني وينصح املفيت املستفيت بترك هذا األسلوب
ل ِز  ن جيش أوصاه أن ال ي     ىر أمريا عل   أنه إذا أمr   ودليل ذلك ما ثبت عنه      

                                 
، )١٢٧(بـرقم  ) ١/٥٩( سـابق   أخرج البخاري يف الصحيح معلقا صحيح البخاري، مرجع        )٥٧٤(

) ١/١٦٦(ويف اجلمع بني الصحيحني     ،  قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا       باب من خص بالعلم   
  ).٥٩(، ويف أدب اإلمالء واالستمالء )١٣٨(برقم 

، باب النهي عن احلديث بكل ما       )٥(، برقم   )١/١١( سابق    أخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع     )٥٧٥(
اب ال حتدث قومـا  ، ب)٦١٠(برقم ) ١/٣٦٢( سابق   مسع، ويف املدخل إىل السنن الكربى، مرجع      

  .حديثا ال تبلغه عقوهلم
، )٤٦( سابق   ، واملنهج الفريد، مرجع   )٤/١٧٥(و) ١/٣٩( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٥٧٦(

  ).٩٧( سابق واألصول العامة، مرجع
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فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا      ( :rعدوه إذا حاصرهم على حكم اهللا وقال        
  .)٥٧٧() ولكن أنزهلم على حكمك،فيهم أم ال
دي أمـري   ومن هذا ملا كتب الكاتب بني ي       ":رمحه اهللا تعاىل   بن القيم اقال  

 هـذا مـا أرى اهللا أمـري       : حكما حكم به فقال    tاملؤمنني عمر بن اخلطاب     
 هذا ما رأى أمري املؤمنني عمر بن : ولكن قل، ال تقل هكذا   :فقال،  املؤمنني عمر 

  .)٥٧٨("اخلطاب
  :)٥٧٩(عدم النص على التحليل والتحرمي إال إذا علم:الفرع العاشر

ه إذا كانت تلك املسألة مـن       ينبغي للمفيت أن ال يقطع حبل شيء أو حرمت        
 ملا سبق أنه ال يعلم حكم اهللا حقا فيها بل هذا ما وصل إليه               ،املسائل االجتهادية 

 مل ،دها اجتـه ب يفا فاتهد إذا مل يقطع بالـصو   ،اجتهاده بأنه احلكم الصحيح   
 ينبغي هذاأو  ،ناد أو استحس ا أو اجته  ي إنه رأ  :قولي ولكن   ،مسال اإل ينسبه إىل 

 ، أو حنو ذلك مما يدل على املقـصود        ، وآمر ذا وأى عن هذا     ، هذا ال ينبغي و
أولياء األمـر   من   و فه ،وهو أن األمر أمر اتهد، املبين على النصوص الشرعية        

  .الذين أمر اهللا بطاعتهم يف اجتهادهم
التحـرمي   و  فال يقطع بالتحليل   ،كما ينبغي للمفيت أن يعتدل يف هذا األصل       

 ومن جهة أخرى ال يكون العامل مـن         ،سالم ما ليس منه    فينسب لإل  ،بال قاطع 
بطلـون  ال ي  و قون حقا ِحال ي  و  الذين يسوغون كل مقالة    ،املبالغني يف الوسوسة  

                                 
، يف كتـاب اجلهـاد      )١٧٣١(بـرقم   ) ٣/١٣٥٧(، مرجع سابق     أخرجه مسلم يف صحيحه    )٥٧٧(

  .مراءباب تأمر اإلمام األ، والسري
  ).١٩٩، ١٨٨( سابق ، وإيقاظ اهلمم، مرجع)١/٣٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٧٨(
  ).٤٦(، مرجع سابق املنهج الفريد:  انظر)٥٧٩(
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أـم   و وقد حيتج أحدهم بأن األمر واسع      ، ويترددون يف مواضع القطع    ،باطال
  .-زعموا-قست  وألفوا اخلالف فربدت قلوم واعتادوا

دميا وحديثا يقطعون احلكم الشرعي يف كثري من القضايا         وال يزال العلماء ق   
يف احلقيقة عند بعض العلماء     ، و غريها و األطعمة و األموال و الفقهية يف العبادات  

 فبعـضهم يظـن أن   ، كثرية ال أصل هلااً فوضعوا ظنون ،إمهال لضابط هذا املقام   
 ،هو ظـين  بعضهم يظن أن ما ليس فيه إمجاع ف       ، و األصل يف الفقهيات أا ظنية    

 حبيث يـصري ثبـوت الـنص أو         ،فلكأن خطأ آحاد العلماء حجة على النص      
  .مضمونه ظنيا رد أن فالنا من العلماء خالف الصواب فيه

واملقصود عدم اجلزم بالتحرمي أو التحليل إال إذا علم أن هذا هـو احلكـم    
ران  حبيث يصل العلم باقت، قطعي أو ظن غالب قريب جدا من القطعيسواء بأمرٍ 

احلكم للمحكوم عليه مرحلة من العلم ال يكون معها قول إن قـويل صـواب               
ما خالف ذلك فإن اجلزم بالتحرمي أو التحليـل خمـالف           أو ،حيتمل اخلطأ واردا  

ال جيوز للمفيت أن يشهد على اهللا       ": قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل      ،ألدب الفتوى 
هه إال ملا يعلم أن األمـر فيـه    ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كر         

وأما مـا    ،كذلك مما نص اهللا ورسوله على إباحته أو حترميه أو إجيابه أو كراهته            
وجده يف كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على اهللا ورسوله               

 قال غـري واحـد مـن        ،وال علم له حبكم اهللا ورسوله     ،  ويغر الناس بذلك  ،  به
فيقـول اهللا   ،  أو حرم اهللا كذا   ،   أحل اهللا كذا   :كم أن يقول   ليحذر أحد  :السلف

   .)٥٨٠("ومل أحرمه، مل أحل كذا،  كذبت:له
                                 

  ).٤/١٧٥( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٨٠(
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}  |  {    ~  �   ¡  ]  :ومستند ذلك كله قوله تعاىل
    ²   ±  °   ̄  ®  ¬    «   ª©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ³Z )١١٦:النحل(.  
 ،التحرمي إال إذا علم    و لولئن كان األمر ما ذكر من عدم النص على التحلي         

 ، مـصطلحه   يضبط  فكلٌّ ،أؤكد أنه جيب على املفتني مجيعا ضبط اصطالحام       فإين  
إذا قصد الوجوب قال يلزم أو حنو ذلـك          و مبعىن أنه إذا قصد الندب قال ينبغي      

  . اليت تفضي نتيجتها إىل فهم السائل اجلواب على وجهه،من االصطالحات
  :)٥٨١(توى بالقول وغريه تكون الف:الفرع احلادي عشر

 لكن ميكن أن يكون طريقهـا       ،الغالب يف الفتوى أن يكون طريقها القول      
  : ألمرين،اإلقرار واإلشارة والكتابة أيضا والفعل

اإلقـرار   و الفعل منالبيان حيصل بكل، و ألا بيان للحكم الشرعي   :األول
  .واإلشارة والكتابة كما حيصل بالقول

 ،أحكامها للمسلمني  و  يف تبيني الشريعة   r مقام النيب     ألن املفيت قائم   :الثاين
إقراره بالنسبة للعامي قرينـة لوجـود        و  فأضحى فعل املفيت   ، قدوة هلم  جيعلهمما  

 : على اجلواز   فيقول العامي استدالالً   ،النص الشرعي على ذلك الفعل أو اإلقرار      
إن كان هـذا    ، و  أو فُعل هذا الشيء أمام املفيت ومل ينكره        ،وجدت املفيت يفعله  

، اسـتطاعته املـأمور ـا    و إال أن هذه هي طاقة العامي  ،االستدالل فيه ما فيه   
أن أعني النـاس     و نستفيد منه أن املفيت ال بد أن يراعي كونه قدوة أمام الناس           و

                                 
، )٢/١٩٩( سـابق  ، والفروق مع هوامشه، مرجـع )٤/٢٦٤( سابق  املوافقات، مرجع :  انظر )٥٨١(

  ).٥٥٠( سابق ، واملصباح، مرجع)١٠٩( سابق ستفتاء، مرجعأحكام اإلفتاء واال
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  .ألفعاله متتبعة وعليه شاخصة
وذلك أن الفتـوى مـن املفـيت         ":رمحه اهللا تعاىل   يقول اإلمام الشاطيب  

 فهـو األمـر     ة القول والفعل واإلقرار فأما الفتـوى بـالقول        حتصل من جه  
  .املشهور وال كالم فيه

  :وأما بالفعل فمن وجهني
فهو قـائم مقـام     . )٥٨٢(معهود االستعمال  ما يقصد به اإلفهام يف       :أحدمها

  ...)٥٨٣( وأشار بيديه)هر هكذا وهكذا وهكذاالش (:rالقول املصرح به كقوله 
 به ومبعوثا لذلك قصدا وأصله قول ىوة يقتد ما يقتضيه كونه أس:والثاين

;  >  =  <  ?  @  G  F  E  D  C   B  A  ] :اهللا
   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H

 ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y  XZ )تعاىل وقال  )٣٧:األحزاب
  تعاىلوقال )٢١:األحزاب( È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  ÁZ  ]  قبل ذلك
إىل آخر  )٤:املمتحنة( w  v  u  t   sZ  ]  :عليه السالم يف إبراهيم

ولذلك جعل األصوليون ... . فعلهالذيالقصة والتأسي إيقاع الفعل على الوجه 
                                 

حيث أن استعمال هذا الفعل معهود بني الطرفني يف بيان هذا           ،  معناه يف عرف املفيت واملستفيت     )٥٨٢(
  .املعىن بعينه

، من حديث عمر بـن      )١٨٠٩(برقم  ) ٢/٦٤٨( سابق    أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع     )٥٨٣(
ذا رأيتهم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، من كتاب الصوم،    إ r، باب إذا قوله     tاخلطاب  

، كتاب الصوم، مـن     )ال نكتب وال حنسب   : (r، باب قوله النيب     )١٨١٤(برقم  ) ٢/٦٧٥(ويف  
، باب اللعان، ويف صحيح مسلم،      )٤٩٩٦(برقم  ) ٥/٢٠٣١(، ويف   tحديث عمر بن اخلطاب     

  .كون تسعا وعشرين، باب الشهر ي)١٠٨٦(برقم ) ٢/٧٦٤( سابق مرجع
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  .أفعاله يف بيان األحكام كأقواله
 ونائب منابه لزم من     r وإذا كان كذلك وثبت للمفيت أنه قائم مقام النيب        

فما قصد ا البيان واإلعالم فظـاهر ومـا مل   أيضاً  ذلك أن أفعاله حمل لالقتداء      
  :من وجهنيأيضاً يقصد به ذلك فاحلكم فيه كذلك 

 أنه وارث وقد كان املورث قدوة بقوله وفعله مطلقـا فكـذلك             :أحدمها
بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى ـا        ال مل يكن وارثا على احلقيقة فال      الوارث وإ 

  .كما انتصبت أقواله
م يف الناس سر مبثـوث يف      عظَّباألفعال بالنسبة إىل من ي     أن التأسي    :والثاين

عند االعتياد  ال سيما ،طباع البشر ال يقدرون على االنفكاك عنه بوجه وال حبال  
 به ومىت وجدت التأسي مبن هـذا        ىوالتكرار وإذا صادف حمبة وميال إىل املتأس      
ِرشأنه مفقودا يف بعض الناس فاعلم أنه إمنا تآخرك لتأس ...  

قتداء حمال بـال     كان معصوما فكان عمله لال     rولعل قائال يقول إن النيب      
والكفر فضال عن اإلميان   إشكال خبالف غريه فإنه حمل للخطأ والنسيان واملعصية       

 .فأفعاله ال يوثق ا فال تكون مقتدى ا
فاجلواب أنه إن اعترب هذا االحتمال يف نصب أفعاله حجة للمستفيت فليعترب            

 نصب أقواله فإنه ميكن فيها اخلطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا ألنه            مثله يف 
ليس مبعصوم وملا مل يكن ذلك معتربا يف األقوال مل يكـن معتـربا يف األفعـال         

فحق على املفيت أن ينتصب للفتـوى       .. .وألجل هذا تستعظم شرعا زلة العامل     
حىت جتري علـى قـانون      بفعله وقوله مبعىن أنه ال بد له من احملافظة على أفعاله            

  . الشرع ليتخذ فيها أسوة
وأما اإلقرار فراجع إىل الفعل ألن الكف فعل وكف املفيت عن اإلنكار إذا             
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 كتصرحيه جبوازه وقد أثبت األصوليون ذلك دلـيال          فهو رأى فعال من األفعال   
 ومـا   ، فكذلك يكون بالنسبة إىل املنتصب بالفتوى      rشرعيا بالنسبة إىل النيب     

 األدلة يف الفتوى الفعلية جار هنا بال إشكال ومن هنا ثابر السلف على             تقدم من 
القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومل يبالوا يف ذلك مبا ينشأ عنـه       

 رمن عود املضرات عليهم بالقتل فما دونه ومن أخذ بالرخصة يف ترك اإلنكار فَ             
 لإلخالل مبا هو أعظم مـن تـرك         بدينه واستخفى بنفسه ما مل يكن ذلك سببا       

اإلنكار فإن ارتكاب خري الشرين أوىل من ارتكاب شرمها وهو راجع يف احلقيقة           
  .)٥٨٤("والنهي عن املنكر إىل إعمال القاعدة يف األمر باملعروف

 فكان جوابـه أن  ، عن حكم لبس العقالسئلو قد مسعت أن أحد العلماء    
  . السؤال التايل:قال مث ،أخذ عقال من جاوره ووضعه على رأسه

 املـشافهة ومل يـسمعها   ة حكم قبول الفتوى إذا كانت على غري صف  :مسألة
  :املستفيت أو العامي من املفيت

 فمنها ما يبـث     ،لقد ظهر يف زماننا املعاصر أنواع شىت من وسائل اإلعالم         
منها ما يكون عن طريق الكتابة       و منها ما يبث الصوت فقط     و الصورة و الصوت

 أو  ،ت الكتابة بالصحف أو الرسائل القصرية باجلوال أو الكتب املؤلفة         سواء كان 
، مواقع اإلنترنت سواء كانت مواقع إسالمية عامة أو مواقـع للمفـيت نفـسه             

  .مجيعها تبث الفتاوى لعدد من املفتنيو
والضابط لقبول الفتوى فيها مجيعا بغري استثناء هو ثقة املـستفيت بتلـك              

                                 
  .وما بعدها) ٤/٢٤٦( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٥٨٤(
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، فمىت غلب على ظنه أن هذه الوسيلة لنقل         )٥٨٥(الفتوىالوسيلة اليت أوصلت له     
  :الثقة يف الغالب تزيد بأمور، و جاز له العمل ا،الفتوى سليمة

 ،مسعـه يف التلفـاز   وفإذا رأى املستفيت املفيت  ،  كثرة احلواس املتلقية للفتوى    -١
كان أقوى يف الظن بصحة نقل الفتوى عنه منها إذا مسعها حباسة الـسمع              

  . لطلب تيقن الصوت يف األخرية،اديو مثالفقط بالر
 مثل الصحف املعلقـة  ،معتمدة وإذا اقترن بالفتوى تصديق من جهة موثوقة   -٢

  .يف املساجد فهي حتتوي على ختم الوزارة املعنية
 أو يف كتاب مجع عددا      ،إذا كانت الفتوى ضمن كتاب لفتاوى املفيت نفسه        -٣

  .من الفتاوى لعدد من املفتني
  :)٥٨٦( ترمجة الفتوى:لثاين عشرالفرع ا

 مىت كـان املتـرجم    ،اتفق أهل العلم على جواز ترمجة الفتوى إىل أي لغة         
كذلك من جهة عمل املستفيت بالفتوى املترمجـة مـىت          ، و عارفا باللغتني مجيعا  

 لكن اختلف أهل ،توافرت ا شروط قبول الفتوى بشكل عام كان له العمل ا     
  :ل ترمجة الفتوى على قولنيالعلم يف عدد املطلوب لقبو

إخبار عـن احلكـم      و  ألن الفتوى بيان   ، تقبل ترمجة الواحد العدل    :األول
  . فهي كالرواية،بيان عن املترجم عنه وكذلك الترمجة إخبار والشرعي

                                 
 سـابق  يف هذه املسألة خالف ضعيف أشار إليه ابن القـيم يف إعـالم املـوقعني، مرجـع              و )٥٨٥(

)٤/٢٦٤.(  
، الفروق  )٥٤٥(و) ٥٣٧( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٢٤٤( سابق   منهج اإلفتاء، مرجع  :  انظر )٥٨٦(

  ).٦/٣٠٣( سابق ، وكشاف القناع، مرجع)١/١٩(ق  سابمع هوامشه، مرجع
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 قياسا على الشاهد فاملترجم شـاهد       ، يشترط لقبول الترمجة رجالن    :الثاين
 فإن كانت الفتـوى     ،د حينها من اثنني   حال إخباره عن املفيت فتوى معينة فال ب       

  .لة الرواية فيكتفى بواحدز ن فهي مب،ال ختتص مبعني وعامة جلميع الناس
 ألمرين األول أن الفتـوى      ،والذي يظهر عدم اشتراط اثنني لقبول الترمجة      

، الثاين عدم تعلق حق الغري ذه الفتوى بل هي خاصة باملـستفيت           ، و غري ملزمة 
  .ق بالغري فاملرجع فيه للقضاء ال لإلفتاءوما كان فيه تعلق ح

  فقد ظهرت الكتـب  ،والترمجة للفتوى ازدهرت يف هذا الزمان أميا ازدهار       
ومات وهي مترمجة بأغلب اللغات     لاملواقع على الشبكة العاملية للمع     و الكتيباتو

 كثرة املـسلمني  :أعزو انتشار حركة ترمجة الفتوى ألمور منها    ، و احلية يف العامل  
، وجود عدد من األقليات املسلمة يف أغلب بالد العـامل         و ،الناطقني للعربية غري  
غري املسلمني مـشقة     و ضعف املسلمني مما أدى إىل عدم تكلف املسلمني       أيضاً  و

، انتـشارها  و القواميس و فر أدوات الترمجة اآللية   اكذلك تو ، و تعلم اللغة العربية  
  .ة الفتوى إىل لغات متعددةنشاط ترمج وتلك العوامل وغريها أدت إىل انتشارو

  :)٥٨٧(الرخص ملن أراد نفعه أو غريه و عدم تتبع احليل:الفرع الثالث عشر
نـشوء املـذاهب    )٥٨٧(احملرمة بعد  و لقد نشأت ظاهرة اإلفتاء باحليل املكروهة     

                                 
، )٦/٣٠٧( سـابق  ، وكشاف القناع، مرجـع  )٤/٢٢٢( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٥٨٧(

، والفتـاوى  )١١/١١٠( سابق   ، وروضة الطالبني، مرجع   )٦/٤٤٧( سابق   مرجعومطالب أويل النهى،    
، )٦/٩٢( سـابق     ومواهب اجلليل، مرجـع    ، دار الفكر  ،)٤/١٨٣(، ابن حجر اهليتمي  الفقهية الكربى،   

، وصـفة  )١١١(، مرجـع سـابق    وأدب املفيت واملـستفيت ،)٨/٢٦٥( سابق  ومنح اجلليل، مرجع  
، )١/٥٩(، مرجـع سـابق   ، وتبصرة احلكام)٢٤٣(، وبدائع السلك )٣٢( سابق  الفتوى، مرجع 

  ).٣٨٠( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٢٨( سابق ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٣٦٦ 

 فأحدثوا حيال غري منصوص عليهـا يف  ،)٥٨٨( حيث ظهرت كتب احليل ،الفقهية
 أضحوا جييزون   ،مذاهبهم و نسبوها إىل أئمتهم   و ل ب ،مذاهبهم اليت أعلنوا تقليدها   

  .طة تلك احليلا جوازها بوسمأمورا متفقا على عد
 التفـنن يف وضـعها     و إىل انتشار احليل اإلكثار من املسائل     أيضاً  ومما أدى   

وضـع   فهذا جر كثريا من ضعاف النفوس إىل         ،خلقها على غري وقائع حقيقية    و
ئمتهم الذين مل يكـن يف خلـدهم أن         استنبطوها من كالم أ    و حيل استمدوها 

  .  تستخدم تلك املسائل هلذا األمر
   :الذي يظهر أن اخلطر احلقيقي للحيل املمنوعة يكمن يف ثالثة أمور

 فيتملص من تكاليف الدين بتلـك       ،نقض شرائع الدين بتلك احليل     و هدم -١
  .احليل املمنوعة

إضفاء صفة الـشرعية     و  بل ،تسويغ انتهاك احملرمات للناس   ، و حتليل احلرام  -٢
  .لتلك احملرمات

 ،يعلمها الناس هم ممن نصبوا أنفـسهم لإلفتـاء      و أن الذي يفيت ذه احليل     -٣
يعلمون من ال    و تلبيس و ما فيها من خداع    و حيث يقومون بنشر تلك احليل    

  .اهللا املستعان و مث بعد ذلك يضيفوا للشرع،حيسنها
  :)٥٨٩(أقسام احليل احملرمة
  : على ثالثة أقساماحليل احملرمة

  .يقصد ا احملرم و أن تكون احليلة حمرمة:األول
                                 

  . مثل كتاب احليل، أليب بكر األصفهاين)٥٨٨(
  ).٣/٣٣٤( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٥٨٩(
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 فيـصري حرامـا   ،يقصد ا احملرم و أن تكون احليلة مباحة يف نفسها   :الثاين
  .حترمي الوسائل
إمنا وضـعت لإلفـضاء إىل   ، و أن ال تكون احليلة مفضية إىل احملرم    :الثالث
  .املتحيل سلما للحرام فيتخذها ،النكاح و كاإلقرار بالبيع،املشروع

  :وينبين على حترمي تتبع احليل أمران
  . ومنع املفيت الذي هذا دأبه من إفتاء الناس، حترمي الفتوى ا:األول
  . حترمي استفتاء من هذا حاله من املفتني:الثاين

ال جيوز للمفـيت تتبـع احليـل احملرمـة           ":بن القيم رمحه اهللا تعاىل    ايقول  
وحـرم  ،  فإن تتبع ذلـك فـسق     ،  الرخص ملن أراد نفعه   تتبع   وال،  واملكروهة
  .)٥٩٠("استفتاؤه

التحيل بوجه سائغ مشروع يف الظـاهر أو        ":رمحه اهللا تعاىل   وقال الشاطيب 
 حبيـث ال يـسقط أو ال        ،غري سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إىل حكم آخر         

  مـع  ، فتفعل ليتوصل ا إىل ذلك الغرض املقصود       ،ينقلب إال مع تلك الواسطة    
مشتمل على مقدمتني إحـدامها قلـب    فكأن التحيل ،العلم بكوا مل تشرع له    

 ظاهر األمر واألخرى جعل األفعال املقصود       يفأحكام األفعال بعضها إىل بعض      
 احليل يف الـدين بـاملعىن       ... الشرع معان وسائل إىل قلب تلك األحكام       يفا  

  .)٥٩١("املذكور غري مشروعة يف اجلملة
ل العلم إىل تكفري من قال ببعض احليل اليت تـؤدي إىل    وقد ذهب بعض أه   

اهللا   فقد حكى ابن القيم رمحه اهللا تعاىل عن عبد         ،العقيدة و نقض عرى التوحيد  
                                 

  ).٤/٢٢٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٩٠(
  .وما بعدها) ٢/٣٧٨( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٥٩١(
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 فغضب رمحـه    ،بني من زوجها  فتيت باالرتداد لكي ت   يف قصة امرأة أُ    املبارك بنا
 كان هـذا    ومن،  مر ذا فهو كافر   ومن كان أَ  ،  أحدثوا يف اإلسالم   ":اهللا وقال 

        مـا  ": مث قال ، "يه ومل يأمر به فهو كافر     ِوالكتاب عنده أو يف بيته ليأمر به أو ه
حىت جاء هؤالء فأفادها منـهم فأشـاعها        ،   الشيطان كان حيسن مثل هذا     أرى
  .)٥٩٢("أو كان حيسنها ومل جيد من ميضيها فيهم حىت جاء هؤالء، حينئذ

  :تتبع احليل ليس قصرا على قصد املفيت
الفتوى باحليل قصرا على قصد املفيت بل قد يكون قـصد املفـيت             وليست  

على  و  فليست احليلة للحرام دائما    ،صحيحا سليما لكن قصد املستفيت غري ذلك      
 بل تكون أحيانا استدراجا من املستفيت للوصول مبـا          ،كل حال من قصد املفيت    
صل منه إىل    فدلس على املفيت أو حياول خداعه لكي حي        ،ظاهره اجلواز إىل احملرم   

بل ينبغي لـه أن يكـون       " :بن القيم رمحه اهللا تعاىل    ا قال   ،فتوى تبيح له احلرام   
بـل  ،  وال ينبغي له أن حيسن الظن م      ،  بصريا مبكر الناس وخداعهم وأحواهلم    

وإن مل  ،  يوازره فقهـه يف الـشرع     ،  يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم      
 وباطنـها مكـر   ،  ة ظاهرها ظـاهر مجيـل     وكم من مسأل  ،  يكن كذلك زاغ وأزاغ   

وذو البـصرية ينقـد   ،  فالغر ينظر إىل ظاهرها ويقضي جبـوازه      !وخداع وظلم 
فاألول يروج عليه زغل املسائل كما يروج علـى اجلاهـل           ؛ مقصدها وباطنها 
  .)٥٩٣("والثاين خيرج زيفها كما خيرج الناقد زيف النقود، بالنقد زغل الدراهم

                                 
ل يف تلـك    فيه من قال بتكفري من يفيت باحلي      : ، وانظر )٣/١٧٧( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )٥٩٢(

  .الصفحة وما بعدها
  ).٤/٢٢٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٩٣(
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  :احليل املشروعة
ضـابطها أن  ، و دل الدليل الشرعي على اعتبارها،ك حيل مشروعة نعم هنا 

ذلك لتخليص املـستفيت مـن      ، و ال جتر إىل مفسدة    و تكون حيلة ال شبهة فيها    
  .)٥٩٤(حرج وقع فيه

فإن حسن قصده يف حيلة جائزة ال شبهة         ":رمحه اهللا تعاىل   بن القيم ايقول  
وقـد  ،  بل استحب  ،فيها وال مفسدة لتخليص املستفيت ا من حرج جاز ذلك         

نبيه أيوب عليه السالم إىل التخلص من احلنث بأن يأخذ بيده  -تعاىل-أرشد اهللا   
 بالال إىل بيع التمـر      rوأرشد النيب   ،  )٥٩٥(ضغثا فيضرب به املرأة ضربة واحدة     

فأحسن املخـارج   ،)٥٩٦(بدراهم مث يشتري بالدراهم مترا آخر فيتخلص من الربا    
أو أسقط مـا أوجبـه اهللا       ،   ما أوقع يف احملارم    وأقبح احليل ،  ما خلص من املآمث   

  .)٥٩٧("ورسوله من احلق الالزم
ومن التساهل أن حتمله األغراض الفاسـدة        ":وقال النووي رمحه اهللا تعاىل    

احليل احملرمة أو املكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص ملن يـروم            على تتبع 
ه فاحتسب يف طلـب      وأما من صح قصد    ،نفعه أو التغليظ على من يريد ضره      

  .)٥٩٨("ها فذلك حسن مجيل من ورطة ميني وحنوحيلة ال شبهة فيها لتخليٍص
                                 

 ، وإعالم املوقعني، مرجـع    )١١١( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   : يف هذا الضابط  :  انظر )٥٩٤(
  ).٦/٣٠٧( سابق ، وكشاف القناع، مرجع)٤/٢٢٢(سابق 

  ).٤٤:ص (Z , -  . / 0 1 2] : ذلك يف قوله تعاىلو )٥٩٥(
  ).٢٢٣(احلديث تقدم خترجيه صحيفة : ظر ان)٥٩٦(
  ).٤/٢٢٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٥٩٧(
  ).٣٨، ٣٧( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٥٩٨(
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  :التمرن عليه وضبط طريقة اإلفتاء باحليل املشروعة
  :التمرن عليه فوائد منها وإن لضبط هذا األمر

  .التوسيع على الناس دون اخلوض يف احملرمات-
أحسنها  و يت على تلك الطريقة   خداعهم فإذا مترن املف    و الفطنة ملكر الناس   -

  .الفطنة هلا وتكونت له ملكة يف إدراكها وسلم من االستفتاءات املخادعة
التمرن عليه حيسن االطالع على احليل املشروعة اليت ذكرها          و لضبط هذا و

 فمن أمثلة احليل املشروعة اليت ساقها ابن القيم رمحه اهللا تعاىل            ،نوالعلماء املوثوق 
احليلـة يف   ، و  أنه ال يصح استئجار الدابة بعلفها ألنه جمهول        ،تيف باب املعامال  

 مث يوكلـه يف     ،مي ما يعلم أا حتتاج إليه من العلف فيجعله أجرة         سجوازه أن ي  
   .)٥٩٩(إنفاق ذلك عليها

  :)٦٠٠( أن يدل املستفيت على أبواب احلالل:الفرع الرابع عشر
مشتمالا  و الفتوىمن آداب الفتوى وضوابطها املستحسنة املتعلقة بصيغة        

                                 
ومـا بعـدها،    ) ٣/٣٣٧( سابق   هذا املثال وغريه من األمثلة يف إعالم املوقعني، مرجع        :  انظر )٥٩٩(

لى راتب التقاعد علـى موقـع   االحتيال للحصول ع  : يف بعض احليل املعاصرة فتوى بعنوان     : انظر
  على الرابط اإللكتروين) ٩٢٧١(الشبكة اإلسالمية برقم 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&O
ption=FatwaId&Id=9271 

على الرابط  ) ٣٣٧٣(احليل املشروعة يف موقع دار اإلفتاء املصرية اإللكتروين برقم          : وفتوى بعنوان   
  http://www.dar، alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=3373 اإللكتروين

 سـابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      )٤/١٥٩( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٦٠٠(
  ).٢٧٤( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٥٤٧(، واملصباح، مرجع سابق )١٣٠(

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&O
http://www.dar
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 ذلك أن املفيت ال بد أن تكون فتواه إجيابية ال           ،داللة املستفيت على أبواب احلالل    
 سلبية بنهي املستفيت عن اإلقدام على ما استفىت عنه بل ال بـد أن               ،سلبية فقط 

  فإن اإلسالم مل حيـرم شـيئا إال        ،بتوجيهه إىل أبوب احلالل   أيضاً  تكون إجيابية   
 وهذا الطريـق هـو    ، أكثر منه   هو له من احلالل بل يف احلقيقة     جعل له ما يقاب   و

بن القـيم   اطريق الرسل واألنبياء وطريق العلماء الناصحني من بعدهم يقول          
من فقه املفيت ونصحه إذا سأله املستفيت عن شـيء فمنعـه             ":رمحه اهللا تعاىل  

فيـسد  ، أن يدله على ما هو عوض له منـه      ،  وكانت حاجته تدعوه إليه    ،منه
وهذا ال يتأتى إال من عامل ناصـح        ،  ويفتح له باب املباح   ،  عليه باب احملظور  

 فمثاله يف العلماء مثـال الطبيـب العـامل        .مشفق قد تاجر اهللا وعامله بعلمه     
فهذا شـأن   ،  ويصف له ما ينفعه   ،  الناصح يف األطباء حيمي العليل عما يضره      

  .)٦٠١("أطباء األديان واألبدان
 وجد هـذا    r فمن تأمل فتاوى رسول اهللا       ،لرسلا و هذه طريقة األنبياء  و
 بالال أن يشتري صـاعا      r فمن ذلك منع النيب      ،الطريق واضحا جليا   و املسلك

 اجلمع  ِبع( : مث دله على الطريق املباح فقال      ،من التمر اجليد بصاعني من الرديء     
أرشـده إىل   ، و  منعه من الطريق احملـرم     )٦٠٢() مث اشتر بالدراهم جنيبا    ،بالدراهم

  .طريق املباحال
ه ملسلك  ئاروقد ضرب ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أمثلة كثرية بناء على استق           

 :الشارع عموما يف إغنائه عن احملرمات مبا يقابلها من املباحات فقال رمحـه اهللا             
                                 

  ).٤/١٥٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٠١(
  ).٢٢٣(فة  تقدم خترجيه، صحي)٦٠٢(
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أغنانا عن كل باطل وحمرم وضار مبا هو أنفع لنا منه من احلـق واملبـاح                 كما"
م عن أعياد الكفار واملشركني من أهـل الكتـاب           اإلسال بأعياد فأغنانا   ،النافع

 وأغنانا بوجوه التجارات واملكاسب احلالل      ،واوس والصابئني وعبدة األصنام   
عن الربا وامليسر والقمار، وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثىن وثـالث              

شربة  وأغنانا بأنواع األ   ، والفواحش ورباع والتسري مبا شئنا من اإلماء عن الزىن       
 ،اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن األشربة اخلبيثة املسكرة املذهبة للعقل والدين          

احملرمة وأغنانا بأنواع املالبس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن املالبس           
وأغنانا عن مساع األبيات وقرآن الشيطان بسماع اآليـات     ،من احلرير والذهب  

   .)٦٠٣("وكالم الرمحن
 ،اقتراضا و  فمن سأل عن التعامل بالربا احملرم إقراضا       :ة املعاصرة ومن األمثل 

، دل على املضاربة املشروعة، و منع من ذلك حىت ال يأذن حبرب من اهللا ورسوله         
بينت له   و من سأل عن االستخارة خبط الرمل أو ضرب الودع بينت له حرمته           و

  .)٦٠٤(طريق االستخارة الشرعية
 لكن يف هذا الزمان     ،لى بيان التحرمي سهل   االقتصار ع  و وإمهال هذا اجلانب  

الذي كثرت فيه الفنت حىت أضحت كثري من احملرمات يواقعها املسلمون صـبح        
 فالذي يسأل عن احلكم الشرعي يف هذا الزمـان          ،مساء إال من رحم اهللا تعاىل     

،  فينبغي أن تفتح له األبواب املباحة      ، من التقوى  ئاًيظهر من حاله أن يف قلبه شي      
                                 

  ).٧٠، ٢/٦٩( سابق  إغاثة اللهفان، مرجع)٦٠٣(
) ١٣٤( سـابق    الفتوى بني االنضباط والتسيب، مرجـع     : ملزيد من األمثلة املعاصرة يف    :  انظر )٦٠٤(

  .بعدها وما



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
٣٧٣ 

  .)٦٠٥(اآلخرة وسم عاقبة يف الدنياا وسلوكها ،أفسح وأيسر وبني أا أكثرأن يو
  :)٦٠٦( مما وقع فيه أن يرشد املستفيت إىل طريق التخلص:الفرع اخلامس عشر

 ينبغي للمفيت إذا رأى للمستفيت طريقا للتخلص مما وقع فيه مـن احلـرج             
نه بغـري أن    ه أن يرشده إىل طريق التخلص م      التكليف على نفسه بيمني أو غري     و

 : قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعـاىل       ،نظامه و خيل بشيء من أحكام الشرع    
مىت وجد املفيت للسائل خمرجاً يف مسألته وطريقاً يتخلص به أرشده إليه ونبهـه    "

عليه كرجل حلف أن ال ينفق على زوجته وال يطعمها شهراً أو شبه هذا فإنـه                
سـلعة  ا عليه أو يقرضها مثن بيوا أو يبيعها يفتيه بإعطائها من صداقها أو دين هل   

 يضرب زوجته   وينويها من الثمن وقد قال اهللا تعاىل أليوب عليه السالم ملا حلف أن            
  .)٦٠٧(")٤٤:ص( Z,  -   .  /  0  1  2] :فقال تعاىل

 مـشتمالت    ِمـن  يفترقان بأن األول  ، و وهذا الفرع قريب من الذي قبله     
في مشتمالت الفتوى   فأما هذا الفرع    ، و لفعلالفتوى ملن سأل قبل اخلوض يف ا      

  .ملن وقع يف الفعل
  :)٦٠٨( أن ال مييل مع املستفيت أو خصمه:الفرع السادس عشر

شـق آخـر علـى     وإذا تضمنت إجابة الفتوى شقني شق لصاحل املستفيت    
                                 

  ).١١٢( سابق الفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٦٠٥(
 سـابق  املتفقـه، مرجـع  ، والفقيـه و )١٣٠( سابق مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع:  انظر )٦٠٦(

  ).٥٥( سابق وآداب الفتوى، مرجع، )٢/٤١١(
  ).٢/٤١١( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٦٠٧(
  ).٦٧( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٥٣( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع:  انظر)٦٠٨(
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جيوز له أن يبني للمستفيت الشق الذي هو لـصاحله    و املستفيت فإن املفيت ال يسعه    
املفيت مبني للحكـم     و ليس من البيان يف شيء     و ن هذا من الغش    أل ،دون اآلخر 

 :رمحـه اهللا تعـاىل     الشرعي سواء رضي عنه الناس أو سخطوا قال النـووي         
 يف فتواه مع املستفيت أو خصمه ووجوه امليل كثرية ال ختفـى             مييلوليحذر أن   "

  .)٦٠٩(" ما عليهومنها أن يكتب يف جوابه ما هو له ويترك
  :)٦١٠( التمهيد للحكم املستغرب:الفرع السابع عشر

 ،إذا كان احلكم الذي انتهى إليه اجتهاد املفيت مستغربا لدى عموم النـاس            
 ببيـان   ،متهد لـه   و فيحسن أن ال يفيت به حىت يقدم له مقدمة تدل على احلكم           

 يقول ابن   ،غريها مما يهيء النفوس لتلقي ذلك احلكم املستغرب        و املصاحل و األدلة
إذا كان احلكم مستغربا جدا مما      " :عاىل مستدال على هذا األمر    القيم رمحه اهللا ت   

ال تألفه النفوس وإمنا ألفت خالفه فينبغي للمفيت أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنـا      
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخـراج       ،  به كالدليل عليه واملقدمة بني يديه     

، ولد ملثله يف العـادة    الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي ال ي          
  .)٦١١("فذكر قصته مقدمة بني يدي قصة املسيح ووالدته من غري أب

 فقد  ،اتمعات و أقول إن احلكم املستغرب للناس خيتلف باختالف البيئات       
 ،الكافرين من األمور املـستغربة     و تكون أحكام العقيدة اليت تفرق بني املؤمنني      

                                 
  ).٥٥، ٥٤( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٦٠٩(
، )٦/٣٠٢( سـابق  ، وكشاف القناع، مرجـع  )٤/١٦٣( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٦١٠(

  ).٢٥٨( سابق ومنهج اإلفتاء، مرجع
  ).٤/١٦٣( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦١١(
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القبور اليت تعبد مـن دون هللا        و ملزاراتبعض اتمعات اليت تكثر فيها ا     كما يف   
اعتقاد  و الدعاء و اخلوف واخلشية  و فتصرف هلا صنوف العبادة القلبية من الرجاء      

ـ  حنو ذلك فال شك أن تقدمي النصوص الدالة على احلكم          و النفع أو الضر    ستغرب امل
 لكن يف بعض اتمعات ينتشر قـول يف مـسألة           ،مشروعاحلالة هذه أمر مطلوب و    و

 يف  دية فرعية مثل حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيـام مـن الركـوع              اجتها
 الفتوى العامة على القول بالـسنية     انت املسألة من هذا النوع و      فإذا ك  ،الصالة

  :مستندة إىل دليل فإن اإلفتاء مبا عليه الفتوى بذلك البلد فيه نظر من وجوهو
الناس فيتركون ما عنده من      تضعفه ثقته عند   إن املفيت يف هذه احلالة       :األول

  يفتيهم ممـن يثقـون فيـه   إىل منالناس يف احلقيقة حباجة    و علم ملثل هذا   و خري
  .علمه يفو

 فقد يدخل يف ذم مـن       ،أن فيه تشويشا عليهم يف أمر دينهم      :والوجه الثاين 
 فإن قيل إن املفيت مأمور بالفتوى مبا علمه فكيف      .أفىت الناس مبا ال تدكه عقوهلم     

  فأقول إن املفيت له سبيل آخر لعدم كتم مـا علمـه            ،يهلك نفسه  و ريهيراعي غ 
أن املفيت ال يرى أن مـا    و آخر لعدم التشويش على الناس يف أمر دينهم خاصة        و

إمنا يراه خالف األوىل أو مرجوحا مما ال يـدخل يف            و عليه الناس خطأ أو بدعة    
،  إليـه فبعملـه     فأما سبيل عدم كتم العلم الذي انتـهى        ،باب اإلنكار للمنكر  

سبيله لعدم  ، و أقوال العلماء  و تعليمه لطالب العلم ممن ألفوا اخلالف      و بتدريسهو
، ترك السائل دون فتوى بإحالته لعامل آخر أو حبكاية الفتوى املعمول ا يف البلد             

ال شك أن باب السياسة الشرعية يف هذا اجلانب له مدخل كبري فاإلمام لـه               و
  .ةتقييد املباح حسب املصلح
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  :)٦١٢( تنبيه املستفيت إىل حمترزات الفتوى:الفرع الثامن عشر
جوه االحتراز مما قد يـذهب  وإذا أفىت املفيت السائل ينبغي له أن ينبهه على  

 فهذا من قبيل بيان املضار لتوقيها قبل الوقـوع         ،إليه الوهم منه خالف الصواب    
للسائل بشيء ينبغي لـه أن      ذا أفىت املفيت    أ ": قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل      ،فيها

،  خالف الـصواب مما هوينبهه على وجه االحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه      
ال ( :r ومثال هذا قوله     .وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح واإلرشاد       

 فتأمل كيف أتبع اجلملـة األوىل  )٦١٣()وال ذو عهد يف عهده    ،  يقتل مؤمن بكافر  
فإنـه ملـا   ؛ ر دماء الكفار مطلقا وإن كانوا يف عهدهم  رفعا لتوهم إهدا  ؛ بالثانية
وهلذا لو قتل ،  فرمبا ذهب الوهم إىل أن دماءهم هدر)ال يقتل مؤمن بكافر ( :قال
أحد٦١٤(") عهد يف عهدهوال ذو( :فرفع هذا التوهم بقوله، يقتل به مل هم مسلم(.  

                                 
، )٦/٣٠٢( سـابق  ، وكشاف القناع، مرجـع  )٤/١٦٠( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٦١٢(

  ).٢٥٩( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٥٨( سابق وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع
، باب يف السرية ترد على أهل    )٢٧٥٠(برقم  ) ٣/٨٠( سابق    أخرجه أبو داود يف سننه، مرجع      )٦١٣(

 ، باب ويل الدم يرضى بالدية، ويف سنن الترمذي، مرجع         )٤٥٠٦(برقم  ) ٤/١٧٣(العسكر، ويف   
، باب ما جاء ال يقتل مسلم بكافر، ويف سنن النـسائي اـتىب،              )١٤١٢(برقم  ) ٤/٢٤(سابق  
، باب القـود بـني األحـرار،        )٤٧٣٥(برقم  ) ٨/٢٠(و) ٤٧٣٤(برقم  ) ٨/١٩ (ابق س مرجع

، باب سقوط القود من املسلم للكافر، ويف سـنن          )٤٧٤٦(برقم  ) ٨/٢٤(واملماليك يف النفس و   
، باب ال يقتل مسلم بكافر، ويف مسند اإلمـام       )٢٦٦٠(برقم  ) ٢/٨٨٨( سابق   ابن ماجه، مرجع  

 سـابق   ، ويف سنن البيهقي الكربى، مرجع     )٩٩٣(و) ٩٩١(م  برق) ١/١٢٢(، مرجع سابق    أمحد
، باب أمان املرأة املسلمة والرجل املسلم حرا كان أو عبدا، وصححه            )١٦٥٩٠(برقم  ) ٨/١٩٣(

  .األلباين يف تعليقه على سنن أبو داود
  ).٣/١٦٠(، مرجع سابق  إعالم املوقعني)٦١٤(
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   :)٦١٥(مث ساق رمحه اهللا تعاىل أمثلة أخرى منها
1  2    3  4  5  76  8  9  :  ]  :نساء نبيه قوله تعاىل ل   -١

  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;Z )ــزاب  )٣٢:األحـ
فرمبا ذهب الوهم إىل اإلذن يف اإلغـالظ يف         ،  فنهاهن عن اخلضوع بالقول   

 D  C  B Z  ] :فرفـع هـذا التـوهم بقولـه       ،  القول والتجـاوز  
  ).٣٢:االحزاب(
 X  W  V  U  \  [   Z  Y ]  :ومن ذلك قوله تعاىل    -٢

  h    g  f  e      d  cb  a  `  _  ^  ]Z )ملـا أخـرب     )٢١:الطور
سبحانه بإحلاق الذرية وال عمل هلم بآبائهم يف الدرجة فرمبا توهم متوهم أن       

[  ^  _  `  ]  :فرفع هذا التوهم بقوله  ،  حيط اآلباء إىل درجة الذرية    
b  a Z )بـل  ،   من أجور أعماهلم    أي ما نقصنا من اآلباء شيئا      )٢١:الطور

 وملـا   .ومل حنطهم إىل درجتهم بنقص أجورهم     ،  رفعنا ذريتهم إىل درجتهم   
كان الوهم قد يذهب إىل أنه يفعل ذلك بأهل النار كما يفعله بأهل اجلنـة               

  .)٢١:الطور( h    g  f  e      d Z]: قطع هذا الوهم بقوله تعاىل
 أن ال يطلق الفتوى يف أمـر        وكذلك األمر يف واقعنا املعاصر ال بد للمفيت       

ضوابطه حىت ال يقع الوهم من السامع لشيء آخر فيكون  ودون أن يبني حمترزاته 
  .أخل بالبيان املطلوب يف الفتوى

                                 
  .املرجع السابق:  انظر)٦١٥(
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  :)٦١٦( احللف على الفتوى:الفرع التاسع عشر
حتقيقـا   وجيوز للمفيت احللف على الفتوى إذا تيقن الصواب فيها تأكيدا هلا        

 فاملستفيت إذا مسع املفيت حيلف على الفتوى اطمأن قلبـه           ،نللمراد منها من البيا   
بن القيم رمحه   ا يقول   ،عدم اإلعراض عنها   و دعى له لقبوهلا  أكان   و لتلك الفتوى 

 على أن هذا حكـم اهللا       احللفوأن اإلمام واحلاكم واملفيت جيوز له        ":اهللا تعاىل 
  .)٦١٧("وجل إذا حتقق ذلك وتيقنه بال ريب عز

وقد حيتاج املفيت يف بعـض     ":رمحهما اهللا تعاىل   ن الصالح اب و وقال النووي 
 املسلمني أو ال أعلـم يف هـذا         إمجاعالوقائع إىل أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا        

خالفا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو فقـد أمث               
فاظ وفسق أو وعلى ويل األمر أن يأخذ ذا وال يهمل األمر وما أشبه هذه األل              

  .)٦١٨("على حسب ما تقتضيه املصلحة وتوجبه احلال
وهذا األصل مبين على األدلة الشرعية جبواز احللف على الفتوى أو احلكم            

 أن حيلف على ثبوت     r فقد أمر اهللا عز وجل نبيه        ،الشرعي إذا تيقن الصواب   
Û   ] : أحدها قوله تعاىل   :احلق الذي جاء به يف ثالثة مواضع من كتابه        

ß  ÞÝ  Üã   â  á  à  Z )الثاين قوله تعاىل و)٥٣:يونس: [     J  I  H
T  S  R  Q  P  O   NM  L  K Z )قوله تعاىل و)٣:سبأ:  [  ~

                                 
 ، وآداب الفتوى، مرجع   )١٥٢( سابق   ، واملفيت، مرجع  )٥/٣٤( سابق   مرجعزاد املعاد،   :  انظر )٦١٦(

  ).٢٦١( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٦٦( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)٦٤(سابق 
  ).٥/٣٤( سابق  زاد املعاد، مرجع)٦١٧(
 ، وصفة الفتوى، مرجع   )٦٤( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )١٥٢( سابق    أدب املفيت، مرجع   )٦١٨(

  ).٦٦(سابق 
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  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡    �Z )٦١٩()٧:التغابن(.  
 ، الظن لدى املفـيت صـوابه    على ما يغلب أيضاً  واحللف يف الفتوى يشمل     

مـا مـسائل   أ ":بن القيم رمحه اهللا تعـاىل    اجائز يقول   فاحللف على غلبة الظن     
وأما مسائل الفروع فإنه ملا غلب      ،  األصول فال يسوغ فيها اختالف فهي إمجاع      

كما لو وجد يف دفتر أبيه أن له على فـالن           ،  على ظنه صحة ذلك حلف عليه     
  .)٦٢٠(دينا جاز له أن يدعيه لغلبة الظن بصدقه

  :)٦٢١(نصوص ما أمكن استعمال ألفاظ ال:الفرع العشرون
 فمىت كانت   ،حيسن باملفيت استعمال ألفاظ النصوص ما أمكن لذلك سبيال        

 فاالقتصار عليها يفيد بيان احلكم الشرعي مع ربطـه  ،داللة النص واضحة جلية  
ينبغـي  " : وقد قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف هذا الـشأن           ،بالدليل الشرعي 

فإنه يتضمن احلكم والدليل مع البيـان       ؛ هللمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكن      
، متضمن للدليل عليه يف أحـسن بيـان       ،  فهو حكم مضمون له الصواب    ،  التام

وقد كان الصحابة والتابعون واألئمـة الـذين   ،  وقول الفقيه املعني ليس كذلك    
حىت خلفت مـن بعـدهم      ،  سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري      

فأوجـب  ، تقوا هلم ألفاظا غري ألفاظ النصوصواش، خلوف رغبوا عن النصوص  
ومعلوم أن تلك األلفاظ ال تفي مبا تفي به النصوص مـن          ،  ذلك هجر النصوص  

                                 
  ).٤/١٦٥( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٦١٩(
وقد نقل خالف يف هذه املسألة بعدم جتويز احللـف          ، )٤/١٦٩( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )٦٢٠(

  ).٥/٢٦١( سابق مواهب اجلليل، مرجع: إال على يقني انظر
، )١١٨( سـابق  رجع، والفتيا ومناهج اإلفتاء، م)٤/١٧٠(، مرجع سابق   إعالم املوقعني :  انظر )٦٢١(

  ).٢٧٧( سابق ومنهج اإلفتاء، مرجع
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فتولد من هجران ألفاظ النصوص واإلقبال علـى    ،  احلكم والدليل وحسن البيان   
  .)٦٢٢("احلادثة وتعليق األحكام ا على األمة من الفساد ما ال يعلمه إال اهللا

استحداث ألفاظ جديدة    و  النصوص اإلعراض عن رمحه اهللا من    وما ذكره   
 ،يتجاذا أهل األهواء   و بني الناس أضحت الفتوى معها حتتمل احتماالت كثرية       

 ، بألفاظ النصوص ما أمكـن     مفكان إغالق ذلك الباب عليهم من خالل االلتزا       
أن وضـع الـشارع هلـا        ضعت مصطلحات جديدة حديثة ألمور سبق      و فإذا

اسـتخدموا األلفـاظ     و استغىن املتأخرون عن األلفاظ الـشرعية     و مصطلحات
 بنوا األحكام على تلك اآلراء     و اجلديدة مث ذهبوا مذاهب يف تفسري تلك األلفاظ       

 على النص مباشرة بل على تلك املـصطلحات الـيت           نباالجتهادات اليت مل ت   و
تعاىل مثاال يوضح   بن القيم رمحه اهللا     اقد ساق   ، و ةياستغين ا عن األلفاظ الشرع    

ـى   ":أثر ترك االلتزام بألفاظ النصوص على فهم الفتوى فقال رمحه اهللا تعاىل           
عن أن يهجر اسم العشاء وهو االسم الذي مساها اهللا به يف كتابه ويغلب عليها               

على األمساء اليت مسى اهللا ا العبادات فـال          rوهذا حمافظة منه    .. .اسم العتمة 
ها كما فعله املتأخرون يف هجران ألفاظ النصوص وإيثـار  جر ويؤثر عليها غري 

 )٦٢٣("هذا من اجلهل والفساد ما اهللا به عليم   عن  املصطلحات احلادثة عليها ونشأ     
 الكتاب والسنة وهو ضد الغىن      يف الفقر املذكور    يففهذا   ":قال يف موضع آخر   و

الح كثري  مث قد صار يف اصط      ال يوجب الزكاة   الذي يبيح أخذ الزكاة أو      الذي
ون من اتصف بذلك    مس وي  عبارة عن الزهد والعبادة واألخالق     الفقرمن الناس   

 مل يكـن لـه   نْإ كان ذا مال ومن مل يتصف بذلك قالوا ليس بفقري ونْإفقريا و 
                                 

  ).٤/١٧٠( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٢٢(
  ).٢/٣٥٠( سابق  زاد املعاد، مرجع)٦٢٣(
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 مـا   إىل احملدثة بل ينظر     األلفاظ إىل هذا الباب أنه ال ينظر       يفوالتحقيق   ...مال
  .)٦٢٤("اءاألمسجاء به الكتاب والسنة من 

  :مثال معاصر على استبدال النصوص بألفاظ حادثة
  فهذا اللفظ حادث   ،أمثلة ذلك املعاصرة لفظ املخيط يف لباس اإلحرام       ومن  

 السنة بل الوارد حتديد نوع اللباس املمنوع مـن قمـيص           و مل يرد يف الكتاب   و
ال  و ال السراويل  و ال يلبس القميص   (:rذلك بقوله    و برانس و سراويل و إزارو
 فمن استعمل لفظ املخيط يف استقاء الفتوى منع كل          .)٦٢٥()ال اخلفني  و لربنسا

، الـربانس  و القمص و ما فيه خياط ولو مل يكن مفصال على البدن كالسراويل         
 لكن عند االنصراف ،حنوها وجعل تثبيت اإلحرام بشيء غري خميط من املشابك  و

فكل ما صلح أن يكون     إىل النص ال جند ما ذهبوا إليه بل فيه توسعة على الناس             
إزارا استخدم ولو كان خميطا فإذا لف ثوبه أو قميصه على هيئة رداء أو               و رداءا

  .لو كان خميطا ما مل يلبسه على صفة مفصلة على البدن وإزار صح
 الشرعية الـيت    ظترك األلفا  و هذا من جهة االنصراف إىل األلفاظ احلديثة      

 من املفتني يف هذا العصر من       من جهة أخرى فإن هناك    و،  دلت عليها النصوص  
 حىت إنك متر يف مؤلـف  ،غلب عليهم إغفال ذكر النصوص جوابا أو استشهادا   

                                 
 املعروف بـابن  عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو     ،  عدة الصابرين وذخرية الشاكرين    )٦٢٤(

  . دار الكتب العلمية، بريوت،زكريا علي يوسف:  حتقيق،)١٥١، ١٥٠(، قيم اجلوزية
، باب من أجاب الـسائل      )١٣٤(برقم  ) ١/٦٢( سابق    أخرجه البخاري يف الصحيح، مرجع     )٦٢٥(

 والـسراويل  ، باب الصالة يف القميص)٣٥٩(برقم ) ١/١٤٣(بأكثر مما سأله من كتاب العلم وحنوه يف        
 لبس القمـيص مـن      ، باب )٥٤٥٨(برقم  ) ٥/٢١٨٤(والتبان والقباء من كتاب الصالة وحنوه       

  .، باب العمائم من كتاب اللباس)٥٤٦٩(برقم ) ٥/٢١٨٧(كتاب اللباس وحنوه يف 
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 دون أن   ،ضى كـذا  راإلسالم ال ي   و  يقول اإلسالم يأمر بكذا    ه فتجد ،يف ذلك ضخم  
 وإمنا يطمح مؤلفه إىل استعراض بالغتـه وقـوة          ، إال ما ندر   ،ر آية أو حديثا   كتراه يذ 
  .)٦٢٦(بني كالم العباد وة علمه بنسبة ما بني كالم الرب فيقل برك،بيانه

  :موهت إرشاد املفيت للمستفيت بترك ال:العشرون والفرع احلادي
يظهر للمفيت أحيانا من ثنايا سؤال املـستفيت أن املـستفيت موسـوس أو              

 ، ما حيصل هذا يف جانب النساء احلريصات على الطاعـة      اًكثري و صاحب أوهام 
عن اإلنسان يف جانب املعصية اجته له يف جانـب الطاعـة            فالشيطان إن عجز    

  حىت يقع يف هم كبري     ،يف شؤونه كلها   و يف صالته  و فأضحى يشككه يف طهارته   
 غم عظيم قد يؤدي يف النهاية إىل ترك العبادة طلبا للتخلص من ذلـك اهلـم               و
 أساسه الوسواس الذي بدأ بأوهام صغرية مث كرب مـع مـضي الـزمن       ، و الغمو
ينبه الـسائل إىل تـرك       و  فعلى املفيت أن يفطن ملثل هذه األسئلة       ،ابة له االستجو
  .لن يشاد الدين أحد إال غلبه وأن الدين يسربيان  وموهتال

 الغالب على النفس املهانـة      )٦٢٧( رأى فإنْ ":يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
ن  عليه فهو  لهواإلحجام أخذ يف تثبيطه وإضعاف مهته وإرادته عن املأمور به وثقَّ          

 وإن رأى الغالب عليـه      ،حىت يتركه مجلة أو يقصر فيه ويتهاون به        ،عليه تركه 
 أخذ يقلل عنده املأمور به ويومهه أنه ال يكفيـه وأنـه             ،قوة اإلقدام وعلو اهلمة   

الثاين كما قـال بعـض      بر باألول ويتجاوز    فيقص ،حيتاج معه إىل مبالغة وزيادة    
ر إال وللشيطان فيه نزغتان إما إىل تفريط وتقـصري          السلف ما أمر اهللا تعاىل بأم     

                                 
  ).١١٩( سابق الفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٦٢٦(
  . أي الشيطان)٦٢٧(
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 وقد اقتطع أكثر النـاس إال أقـل         ،وإما إىل جماوزة وغلو وال يبايل بأيهما ظفر       
 والقليل منهم . ووادي ااوزة والتعدي ، وادي التقصري  :القليل يف هذين الواديني   

 قـصر   فقوم،وأصحابه rجدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول اهللا    
 ،م عن اإلتيان بواجبات الطهارة وقوم جتاوز م إىل جماوزة احلد بالوسـواس            

وقوم قصر م عن إخراج الواجب من املال وقوم جتاوز م حىت أخرجوا مجيع              
  .)٦٢٨(" على الناس مستشرفني إىل ما بأيديهمالما يف أيديهم وقعدوا كَ

أو يشم منـها رائحـة       ضمنو يتعرف املفيت هلذا النوع من األسئلة اليت تت        
هذه ملكة تتكون للمفيت مع طول      ، و خمالطة الناس  و  بالدربة ،الوسوسة أو الوهم  

  .االطالع على أحوال الناس واتمع واملراس واالحتكاك باملستفتني

  املطلب الثاين
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال السائل

  :ويتضمن هذا املطلب أحد عشر فرعاً
  .ضعيف الفهمال أن يكون املفيت صبورا على املستفيت :الفرع األول
 أن يسأل املفيت املستفيت عن التفاصيل اليت تؤثر إذا رأى مـن             :الفرع الثاين 

  .حاله اجلهل
  .حال جمتمعه و مراعاة عرف السائل:الفرع الثالث
  .االستفزاز و احللم على املستفيت الذي من طبيعته اهلجوم:الفرع الرابع

  . اإلفتاء مبا فيه تغليظ للمصلحة:الفرع اخلامس
                                 

  ).١/١١٦( سابق  إغاثة اللهفان، مرجع)٦٢٨(
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  .يفشي سره وال يفضحه و أن يتلطف مع السائل العاصي:الفرع السادس
  . أن ال يفرق بني الناس يف الفتوى إال مبسوغ شرعي:الفرع السابع
  .خداعهم و أن يتفطن إىل مكر الناس:الفرع الثامن
  .تفيقهنيامل و أن يعرض عن جدال السفهاء:الفرع التاسع
  . مراعاة قصد السائل يف مصدر الفتوى:الفرع العاشر

 مسائل خاصة بالضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة        :الفرع احلادي عشر  
  .إىل حال السائل

  :)٦٢٩(ضعيف الفهمال أن يكون املفيت صبورا على املستفيت :الفرع األول
 الفهـم   وم سريع العقل بل بعضه   و  واحدة يف الفهم   حاٍل على   االناس ليسو 

ألن احلاجة إىل املفيت ليست مقتصرة على أفـراد دون          ، و آخرون بطيؤا الفهم  و
 ،لة هذه سيواجه بعض املستفتني ممن هم ضعفاء يف الفهم  ا فإن املفيت واحل   ،آخرين

إفتاؤهم على قدر ما تستوعبه عقوهلم ولو        و ،عدم الضجر منهم   و فعليه الرفق م  
اظهم العامية أحيانا لغرض بيان احلكم الشرعي       أدى ذلك إىل استعمال بعض ألف     

إذا كان املستفيت بعيد الفهـم فينبغـي    ":يقول ابن الصالح يف هذا اال    ، و هلم
للمفيت أن يكون رفيقا به صبورا عليه حسن التأين يف التفهم منه والتفهـيم لـه         

 حمتسبا أجـر ذلـك فإنـه    .حسن اإلقبال عليه ال سيما إذا كان ضعيف احلال        
  .)٦٣٠("لجزي

                                 
، وصفة )٤٦( سابق   ع، وآداب الفتوى، مرج   )١٣٥( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٦٢٩(

  ).٢٠٣( سابق ، والدر النضيد، مرجع)٥٨( سابق الفتوى، مرجع
  ).١٣٥( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٦٣٠(
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  :ومما يساعد يف هذا العصر على إفهام املستفيت للفتوى أمور
  .استخدام ألفاظ قريبة الفهم للمستفيت ولو كانت تلك األلفاظ عامية -١
  . لتكون أقرب لفهم املستفيت،إعادة الفتوى بعبارة أخرى -٢
 األدوات واإلشـارات  واستخدام وسائل غري اخلطاب املباشر مثل الكتابـة      -٣

  .اغريهو
  .ضرب األمثلة من الواقع الذي يعيشه املستفيت لكي يسهل عليه فيهم الفتوى -٤

 أن يسأل املفيت املستفيت عن التفاصيل اليت تؤثر إذا رأى مـن             :الفرع الثاين 
  :)٦٣١(حاله اجلهل

ال يطلـق   و)٦٣٢(قد مر معنا أن على املفيت أن يفصل فيما حيتاج إىل تفصيل           
عدم  و يتمكن السامع له من العمل به إلمجاله      اجلواب أو خيتصره بشكل خمل ال       

، اإلمجال ليس من البيان املطلوب يف الفتوى       و ، ذلك ألن الفتوى بيان    ،وضوحه
 وكذلك جيـب عليـه      ، فاملفيت يفصل يف اجلواب    ،أضيف هنا زيادة استفصال   و

إن كانت طبيعة الـسؤال يف       و االستفصال من املستفيت إذا رأى من حاله اجلهل       
 املوانـع  و  فاملستفتون ال يعرفون يف الغالب الـشروط       ،تمل التفصيل العادة ال حت  

ينبغي على املفيت مراعاة االستفصال      لذا   ، الفتوى يفغريها من األمور اليت تؤثر      و
 الفتاوى املباشرة سواء على التلفاز أو الراديوا        يفهذا ال يتأتى إال     ، و من املستفيت 

 الكتابية فعلى املفيت أن يفصل اجلواب      لكن يف األسئلة     ،أو مشافهة املفيت مباشرة   
                                 

، )٢٣٧( سـابق    ، ومنهج اإلفتاء، مرجـع    )١٤٢( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٦٣١(
  ).٥٠٤( سابق واملصباح، مرجع

  . األول من املبحث الثالث من الفصل األول، من هذا البحثالفرع الرابع من املطلب:  انظر)٦٣٢(
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يقيد احلكم ضمن الفتوى بقيوده الشرعية حىت يكون         و ،ال يتركه دون تفصيل   و
  .احلكم موجها لواقعة معينة حبد ذاا

  :)٦٣٣(حال جمتمعه و مراعاة عرف السائل:الفرع الثالث
قد مر معنا شيء من ذلك      ، و حال جمتمعه  و على املفيت مراعاة عرف السائل    

 فاملفيت جيب ،حال السائل و لكن املوضوع هنا مبا يتعلق حبال اتمع       )٦٣٤(قبلمن  
ذلك إما بعدم اإلفتاء مبا هـو       ، و أن يراعي حال اتمع الذي يصدر الفتوى فيه       

ا يفضي ذلك   رمب، و  بل هو مبين على اجتهاد سائغ      ،معمول به مما ال خيالف نصا     
 ال جيوز له أن يفـيت يف اإلقـرار     ":اىلبن القيم رمحه اهللا تع    ايقول  إىل مفاسد عظمية    

فهم تلك األلفـاظ     هو من واألميان والوصايا وغريها مما يتعلق باللفظ مبا اعتاده         
، دون أن يعرف عرف أهلها واملتكلمني ا فيحملها على ما اعتادوه وعرفـوه            

  .)٦٣٥("فمىت مل يفعل ذلك ضل وأضل، وإن كان خمالفا حلقائقها األصلية
مقاصدهم اليت   و احنرافام و أن يكون له معرفة بأخالق الناس     فينبغي للمفيت   

تـصرفات ظـاهرا     و اليت قد تكون فاسدة وخيفوا بتعبريات     ، و يدورون حوهلا 
 وممارسة احلياة معهم    ، وتتحصل تلك املعرفة مبالبسة الناس وخمالطتهم      ،السالمة

                                 
، ومباحث يف   )٥٢٨( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٤/٢٢٨( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٦٣٣(

، )١٣٣( سـابق  ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع)١٣٠(و) ٦٧( سابق أحكام الفتوى، مرجع 
، والفتـوى   )٤٣( سابق   ، أصول الفتوى، مرجع   )٤٣(و) ٣٢(و) ٩( سابق   وتغري الفتوى، مرجع  

، مكتبة الرشد،   )١٧(واالستفتاء يف الربامج اإلعالمية املباشرة، فريد بن عبد العزيز الزامل السليم،            
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، 

  .من هذا البحث) ٢٦٤(صحيفة : انظر )٦٣٤(
  ).٤/٢٢٨( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٣٥(
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  .دخائل نفوسهم وماحلضر لتنكشف له طبائعه ويف السفر
جهل املفيت حاله وجـب عليـه        و ك إذا جاء املستفيت للمفيت    وبناء على ذل  
 فإن كان من غري بلد املفيت توقف املفيت عن فتواه خاصـة إذا              ،السؤال عن بلده  

فينبغي للمفيت إذا ورد عليه مستفت ال يعلـم          ،جهل املعىن العريف للفظ املستفيت    
 به حىت يسأله عـن      أنه من أهل البلد الذي فيه املفيت أن ال يفتيه مبا عادته يفيت            

بلده وهل حدث هلم عرف يف ذلك اللفظ اللغوي أم ال وإن كان اللفظ عرفيـا        
فهل عرف ذلك البلد موافق هلذا البلد يف عرفه أم ال وهذا أمر متيقن واجب ال                

  .)٦٣٦( يف بلدين ليسا سواء خمتلفتنيخيتلف فيه العلماء وأن العادتني مىت كانتا
تغطيـة   وه النوع من الفتوى مسألة احلجـاب   التطبيقات املعاصرة هلذ  ومن  

 ،كفيها ليستا عورة مثال    و  فإن كان املفيت ممن ترجح لديه أن وجه املرأة         ،الوجه
معاقـب   و مث سألت سائلة من بالد غالب أهلها يرون أن كشف الوجه حمـرم            

ضع جمتمع السائلة أو حييلها      و  فإن احلكم أن يفيت باحلكاية أو يفيت مبراعاة        ،عليه
 فإنه يوقعها يف حرج شديد مع       ، لكن أن يفيت هلا باجلواز     ،فتاء علماء بلدها  الست

عقـوق   و غري ذلك من املفاسد احملرمة من قطيعة الـرحم         و أقارا و ويل أمرها 
أدت إىل   و  الستر الوالدين متسكا بتلك الفتوى اليت دلت على اجلواز ال وجوب         

ـ           املـستفتون ال   ، و سائلةتضييع عديد من الواجبات يف ذلك اتمع حبق تلك ال
 .ما يؤخرون فال يعرفون أن الواجب مقدم علـى املبـاح           و يعلمون ما يقدمون  

كذلك مراعـاة حـال    واملقصود أن على املفيت مراعاة عرف السائل من جهة      و
  .جمتمعه

                                 
  ).٢/٧٦( سابق كام، مرجعتبصرة احل:  انظر)٦٣٦(
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  :)٦٣٧( الفتوى يف بالد غري املسلمني:مسألة
ات أو  تطبيق األحكام الشرعية يف غري بالد املسلمني سواء كانـت عبـاد           

 كـل   ى فهي واجبة التطبيق عل    ،معامالت حكمها هو حكمها يف بالد املسلمني      
  مىت ما وجـدت األسـباب والـشروط        ،مكان وحال  و املكلفني يف كل زمان   

 ، فليس لدار الكفر أي أثر أو تأثري يف ترك واجب أو فعل حمظور         ،انتفت املوانع و
  .ما مل يكن هنالك عذر مبيح

 هـو خـامت     rرسولنا حممد    و رائع السماوية وهذه الشريعة هي ختام الش    
Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  ]  :النبيني قال تعاىل  
ÄZ )فلم تترك املـؤمن يف      ،مكان و  وهي صاحلة لكل زمان    ،)٤٠:األحزاب 

 أو يف   ، أو يف حال املرض واخلـوف      ،أمن و حرية من أمره سواء كان يف صحة      
دار الكفـر سـواء يف       و ام يف دار اإلسالم   بينت األحك ، و حال معتاد أو طارئ   

 وذلك ألن األصل يف أحكـام الـشريعة         ،تعامله مع املسلمني أو غري املسلمني     
 تنظم حيـاة    ،قواعد عامة راسخة   و شاملة و ة على أصول ثابتة   ياإلسالمية أا مبن  

  كما تنظم عالقته باملخلوقات علـى خمتلـف أنواعهـا          ،عالقته خبالقه  و املسلم
 األزمـان  والقواعد كل ما جيد يف خمتلف البقـاع   و تلك األصول يندرج حتت   و
  . األحوالو

ال يقـيم يف غريهـا إال       ، و واألصل يف املسلم أن يكون يف بالد املسلمني       
 هجرته إليها  و  مع نيته التحول إىل بالد املسلمني إما بانتقاله        ،لضرورة أو حاجة  

عندما تلجئ املـؤمن  ، و هاإما بزوال سيطرة أهل الكفر على الديار اليت يقيم في         و
                                 

  .وما بعدها) ٧٨( سابق  أصول الفتوى، مرجع)٦٣٧(
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اإلقامة يف بالد الكفار فإنه يبقى ملزما جبميع أحكام          و احلاجة أو الضرورة للبقاء   
ال حيل لـه   و فال جيوز له ترك واجب ،تتعني عليه  و الشريعة اإلسالمية اليت ختصه   

  .فعل حمظور اختيارا
ها ما  من، اإلقامة يف ديار الكفار ظروف استثنائية مؤقتة    بلكن قد تنشأ بسب   

  :الديار واالنتماء لتلك البالد ويتعلق بالعبادات أو باملعامالت أو بالوالء
  :)٦٣٨(فمن أمثلة ما يتعلق بالعبادات

واحلاجة إىل اجلمع بني الصالتني اللتني جيـوز   ،الصالة يف معابد أهل الكفر  
، املطـر  والـسفر  واجلمع بينهما يف حاالت أخرى فيها من احلرج ما يف املرض        

الـدفن يف   ، و عكسه و  كغسل الكافر للميت املسلم    ،ض أحكام اجلنائز  مثل بع و
  .الدفن يف تابوت عند اإللزام به يف أنظمة بعض الدول ومقابر غري املسلمني

  :أمثلة املعامالتومن 
املعامالت اليت تشتمل على الغرر كالتأمني      ، و بعض البيوع اليت يدخلها الربا    

مباشرة أعمال حمظـورة   ودى غري املسلمني ومنها تأجري املسلم نفسه ل  ،اإللزامي
املطاعم الـيت تقـدم      و  كالعمل يف الفنادق   ،غريه و  أو خليط بني احملظور    ،شرعا
  .اخلمر ويرز ناخل

  :ومن أمثلة األمور االجتماعية
 املشاركة يف احلكم حتت ظل الدساتري      و تويل الوظائف العامة يف تلك البالد     

التصرفات الناشـئة عـن      و لكم من األفعال   إىل غري ذ   ،القوانني غري اإلسالمية  و
جماورم يف ظروف الغلبة فيها لغـري       و مساكنتهم و اإلقامة يف ديار غري املسلمني    

                                 
  .ملخصا) ٨١( سابق أصول الفتوى، مرجع:  انظر)٦٣٨(
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أنكى اللجوء إىل ما يف ظاهره الوالء للبلد غري          و أشد من ذلكم كله   ، و شرع اهللا 
الـذي   مث التجنس جبنسية ذلك البلـد        ،االنتماء إليه  و اإلسالمي الذي يقيم فيه املسلم    
  . ولو كان ضد املسلمني،هنالدفاع ع وقوانينه ويقتضي االلتزام الكامل بنظمه

اسـتنباط ألحكـام     و اجتـهاد  و حنوها اليت حتتاج إىل نظر     و فهذه القضايا 
تطبيقهـا   وكتب الفقـه  وعة من أدلتها أو استخراجها من الكتاب والسنة    يالشر

ال يكفـي  ، وأوضاعهو نظمه وكل بدل ومالبساا وعلى الوقائع وفق كل حالة   
فيها التعميم لألحكام جبواز أو منع ما مل تعلم كل مسألة على حدة سواء كانت             

  .فردية أو جامعية
  :)٦٣٩(االستفزاز و احللم على املستفيت الذي من طبيعته اهلجوم:الفرع الرابع

 االنبـساط   ،هئإن من مجلة الضوابط الراجعة ملراعاة حال السائل عند إفتا         
مشاكلهم بطيب   وأ  سواء من جهة مساع مسائلهم     ،احللم و  الصدر رحابة و للناس

 األنـس بـه    و  ألن هذا املسلك سبب لتحبيب الناس يف العامل        ،نفس وسعة بال  
 عد عن العـامل   بامللل فهو حيملهم على ال     و التضجر و قبول فتواه خبالف التنفري   و
(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  ]  :علمه قال تعاىلو

67   Z  )١٥٩:آل عمران(.  
العنيف يف إلقاء    و فيجب على املفيت أن يكون حليما على املستفيت املتهجم        

، استجابته لالستفزاز منقصة له    و غضبه و  فحلمه يزيده مجاال   ،السؤال بغري أدب  
ففيه ) ٢١:ص( K   J  I  H  G  F  EZ]  :دليل ذلك قوله تعاىلو

                                 
، مرجع ، والفتوى واالستفتاء يف الربامج اإلعالمية املباشرة     )٥٠٨( سابق   املصباح، مرجع :  انظر )٦٣٩(

  ).١٠٧( سابق ، واألصول العامة، مرجع)٢٦، ٢٥(سابق 



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
٣٩١ 

 فـإن داود عليـه   ،املستفيت مهما أمكن جفوة  مادليل على أن املفيت يصرب على    
 :يف قول اهللا عنهم    و السالم مل يوخبهم على ارتكبوه من اجلفوة يف تسور احملراب         

 [     e  d      c    b   a  `Z )٢٢:ص.(   
 فمما جيب على املفيت أن يتحلى به ضبط النفس جتـاه مجيـع املـستفتني              

 فـال ينـدفع   ،التهكم و فزازخباصة جهة الطائشني أو الذين من طبيعتهم االست       و
 وقـد   ، سواء كانت متعمدة أم عفويـة      ،وراء أية حماولة استفزاز من املستفتني     

 فقد سأل سائل مفتيا يف برنامج مباشر        ،أدى إىل عواقب سيئة    و حصل مثل هذا  
 وانتقدهم  ،ض بعلماء بلد ذلك املفيت     وعر ،مسألة تتعلق بأمور سياسية   يف  لإلفتاء  

 فما كان من املفيت إال أن أجاب إجابة جيدة          ،مل يكن صرحيا  إن  ، و انتقادا ظاهرا 
 تغـري منـط اإلجابـة       ، لكنه ملا وصل إىل موضع االنتقاد من السؤال        ،منضبطة
  .)٦٤٠( فهم منه الدعاء على ذلك السائل، حىت وصل إىل كالم مبهم،جذريا

 الفتيـا  وفليس صاحب العلم" :بن القيم رمحه اهللا تعاىل يف هذا املقام       ايقول  
وإذا ،  فإا كسوة علمه ومجاله   ؛ إىل شيء أحوج منه إىل احللم والسكينة والوقار       

 ما قرن شيء    :وقال بعض السلف  ،  فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس      
 ه وضـد  ، فاحللم زينة العلم واؤه ومجاله     ...إىل شيء أحسن من علم إىل حلم      

وال ،  اتوليم ال يستفزه البد   فاحل؛ الطيش والعجلة واحلدة والتسرع وعدم الثبات     
 بل هو وقـور  ،وال يقلقه أهل الطيش واخلفة واجلهل، يستخفه الذين ال يعلمون   

، ثابت ذو أناة ميلك نفسه عند ورود أوائل األمور عليـه وال متلكـه أوائلـها               
فبـالعلم  ؛ ن أن تستخفه دواعي الغضب والـشهوة      ومالحظته للعواقب متنعه م   

                                 
  ).٢٦( سابق  مرجع،الفتوى واالستفتاء يف الربامج اإلعالمية املباشرة: نظر ا)٦٤٠(
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وباحللم يتمكن من تثبيـت     ،  الشر والصالح والفساد  تنكشف له مواقع اخلري و    
فالعلم يعرفه رشـده    ؛  عليه وعند الشر فيصرب عنه     رب ويص نفسه عند اخلري فيؤثره   

  .)٦٤١("واحللم يثبته عليه
مث ليحذر املفيت أن يكون سوء أدب املستفيت سببا يف تغلـيظ احلكـم أو               

رشاد فإن نفع فاحلمد اإل و بل سوء األدب يعاجل بالوعظ   ،التشديد عليه يف احلكم   
 من اإلعراض عن الفتوى مث       ينفع فالتأديب مبا يناسب ابتداءً     إن تعذر أو مل    و هللا

جلد إن كان للمفيت     و اللوم مث التقريع ووصوال إىل التأديب اجلسدي من حبس        
 فاستشار عمر   t عمر بن اخلطاب      فقد قال رجل آلخر استفتِ     ،سلطة بذلك 

 إن أمري املؤمنني مل حيسن أن يفتيك حـىت  :لكك الرجل بعد ذ امن حوله فقال ذ   
 بعض كالمه فعاله بالدرة ضـربا مث أقبـل علـى    tسأل الرجل فسمع عمر    

  .)٦٤٢( إمنا هو قاله فتركه،املستفيت ليضربه فقال املستفيت إين مل أقل شيئا
  :)٦٤٣( للمصلحة؛ اإلفتاء مبا فيه تغليظ:الفرع اخلامس

تشديد وهو ممـا     و العامي مبا فيه تغليظ   إذا رأى املفيت املصلحة يف أن يفيت        
سدا للذريعة القريبة القوية  وديدا و جاز ذلك زجرا  ،د ظاهره وله فيه تأويل    ييتق

                                 
  ).٤/٢٠٠( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٤١(
، وأدب  )٨٢٣٩(برقم  ) ٤/٤٠٦( سابق   القصة بالتفصيل يف مصنف عبد الرزاق، مرجع      :  انظر )٦٤٢(

  ).٩٥( سابق الفتيا للسيوطي، مرجع
، واملصباح، )٥٦( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع  )٢/٤٠٧(بق   سا الفقيه واملتفقه، مرجع  :  انظر )٦٤٣(

 ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      )٢٠٨( سابق   ، والدر النضيد، مرجع   )٥٢٢(مرجع سابق   
 سابق  ، وأسىن املطالب، مرجع   )١١/١٠٢( سابق   ، وروضة الطالبني، مرجع   )١٢٨(و) ٧٥(سابق  

)٤/٢٨١.(  
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ذلك يف مواضع احلاجة حيث ال يترتـب         و بالقرائن احلافة بالسائل أو مبا حوله     
 بل قد تكون املفسدة باإلفتاء بالقول الذي هو راجح عنـده         ،على ذلك مفسدة  

دليله مـا روي   و.له فيه تأويل   و ل يف هذه املسألة بعينها فيفيت بغريه ظاهرا       بالدلي
 ال توبة   : فقال ؟ رجالً سأله عن توبة القاتل     ماعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه      

أما األول فرأيت يف عينيه إرادة القتـل        :  مث قال  .له توبة :  وسأله آخر فقال   ،له
  .)٦٤٤(سهيؤ قتل فلم أ وأما الثاين فجاء مستكيناً وقد،فمنعته

 املفيت عن حكم استخدام اإلنترنـت  سئلأمثلة هذا يف هذا الزمان إذا    ومن  
احلالـة   و  فالفتوى تكون  ،كان املستفيت شابا صغريا حدث السن     ، و أو البلوتوث 

 فمثل حال الـسائل خيـشى   ،هذه بعدم اجلواز مراعاة جلانب التغليظ للمصلحة  
هـذا  ، وهزة املباحة إىل اإلفضاء إىل احملرم  األج و عليه من استخدام هذه األدوات    

، فقد جاء رجل إىل ابن عمر رضي اهللا تعـاىل           يف باب سد الذرائع   أيضاً  داخل  
باشـر   أُ : مث جاءه آخر فقـال     ، ال : فقال ؟أنا صائم  و باشر امرأيت  أُ : فقال ماعنه
  .)٦٤٥( إن هذا شيخ وهذا شاب:ر ذلك له فقالِك فذُ، نعم: فقال؟أنا صائمو امرأيت
على كل حال ليس للمفيت أن يكذب على الشرع لتحصيل تلك املصلحة            و

  .أو دفع تلك املفسدة
                                 

، وحنوه يف   )٥٦( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٢/٤٠٧( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  :  انظر )٦٤٤(
ال، إال النار فلمـا  : ملن قتل مؤمنا توبة؟ قال: جاء رجل إىل ابن عباس فقال    : مصنف ابن أيب شيبة   

ما هكذا كنت تفتينا كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا توبة مقبولة فمـا بـال   : ذهب قال له جلساؤه  
: انظر.  أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك       اليوم؟ قال إين أحسبه رجل مغضب يريد      

  .للقاتل توبة: ، باب من قال)٢٧٧٥٣(برقم ) ٥/٤٣٥( سابق مصنف ابن أيب شيبة، مرجع
، باب مـا ذكـر يف   )٩٤٣٤(برقم ) ٢/٣١٧( سابق  أخرجه يف مصنف ابن أيب شيبة، مرجع       )٦٤٥(

  .املباشرة للصائم كتاب الصوم
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  :)٦٤٦(يفشي سره وال يفضحه و أن يتلطف مع السائل العاصي:السادس الفرع
 مهمـا كانـت   ،إن سأله بعض الناس عن معصية وقع فيها أو كان يفعلها     

يفـشي   و ال يفضحه و فعليه أن يتلطف معه    ،اًجرمها كبري  و تلك املعصية عظمية  
 فما مضى ،الصالح و ملا فيه اخلري هيوجه و ال يتكرب عليه بل يلني له الكالم       و سره

 وينبهه ملا تكمل    ،املستفيت و  فال يكون املفيت سببا يف انتكاس هذا التائب        ،انقضى
 قال ابن القـيم     ،شروط التوبة  هو من حنوه مما    و به توبته من إعادة حقوق الناس     

ذا ما مل يعارض ذلك     ه ":فقال  معرض االستشارة قبل اإلفتاء    رمحه اهللا تعاىل يف   
، أو مفسدة لبعض احلاضـرين    ،  مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه لألذى       

فاملفيت واملعـرب   ،  وكذلك احلكم يف عابر الرؤيا    ،  فال ينبغي له أن يرتكب ذلك     
فعليهم ؛ رام على ما ال يطلع عليه غريهموالطيب يطلعون من أسرار الناس وعو     
  .)٦٤٧("استعمال الستر فيما ال حيسن إظهاره

  :)٦٤٨( أن ال يفرق بني الناس يف الفتوى إال مبسوغ شرعي:الفرع السابع
 الفروق املؤثرة بني كـل فـرد       و مما جيب على املفيت أن يراعي حال الناس       

 ليس أهال   ، فمن علم احلكم الشرعي ارد     ،يعتربها يف إخراج الفتوى   ، و آخرو
 يعلم كيف يفيت بذلك األمر الكلي مراعيا خـصوصيات األحـوال            للفتيا حىت 

ـ ، ووالناس بظروفها املؤثرة املعتربة شرعا يف حتقيق مناط احلكم  ـ اهات ن ان احلالت
اخلصوصيات الراجعة حلال املستفتني املعتربة      و  ممن عرف األحوال املؤثرة    :األوىل

                                 
  ).١٢٧( سابق ام الفتوى، مرجعمباحث يف أحك:  انظر)٦٤٦(
  ).٤/٢٥٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٤٧(
 سـابق   ، واملوافقات، مرجع  )٥٦٠،  ٥٥٩(و) ٥٤٦(و) ٥٢٢( سابق   املصباح، مرجع :  انظر )٦٤٨(

  ).٩٨( سابق ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع)٤/٢٣٢(
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ت دون النظـر يف  زئيـا اجل عكسه فطرد ذلك الكلي على مجيع     :الثاين و .شرعا
 فقال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا تعاىل عن هذين         ،خصوصيام و أحوال املستفتني 

ويسمى صاحب هذه املرتبة الرباين واحلكيم والراسخ يف العلم والعـامل           "املفتيني  
 ألنه يريب بصغار العلم قبل كباره ويوىف كل أحـد حقـه             )٦٤٩(والفقيه والعاقل 

لم وصار له كالوصف ابول عليه وفهم عـن اهللا  حسبما يليق به وقد حتقق بالع 
مراده ومن خاصته أمران أحدمها أنه جييب السائل على ما يليق به يف حالته على               
اخلصوص إن كان له يف املسألة حكم خاص خبالف صاحب الرتبة الثانية فإنـه              

    قبـل   يف املآالت إمنا جييب من رأس الكلية من غري اعتبار خباص والثاين أنه ناظر
إذا ورد  اجلواب عن السؤاالت وصاحب الثانية ال ينظر يف ذلك وال يبايل باملآل             

 .)٦٥٠("عليه أمر أو ي أو غريمها وكان يف مساقه كليا
وأؤكد على أن املعترب يف مراعاة اخلصوصيات هو ما اعتربه الشارع مـن             

 الكـرب يف   و كذلك الـصغر   و احلج و الغىن يف أحكام الزكاة    و فروق مثل الفقر  
  احلكم الـشرعي   يفحنوها من الفروق اليت تؤثر       و االختالط بالنساء  و التكاليف

 لكن إذا كان يف املسألة قوالن أحدمها فيه         ،هي راجعة إىل املكلف أو املستفيت     و
 واخلاص من   ، فال ينبغي للمفيت أن يفيت العامة بالتشديد       ،تشديد واآلخر ختفيف  

والتالعب ،ق واخليانة يف الـدين    وذلك قريب من الفسو   ، بالتخفيف األموروالة  
 ، وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم اهللا تعـاىل وإجاللـه وتقـواه             ،باملسلمني

وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إىل اخللق دون اخلالق نعوذ باهللا مـن             
                                 

املوافقـات،  : انظر. فتوى هذا هو األول الذي أعمل الفروق واخلصوصيات املؤثرة شرعا يف ال           )٦٤٩(
  .وما بعدها) ٤/٢٢٤( سابق مرجع

  ).٢٣٣، ٤/٢٣٢( سابق  املوافقات، مرجع)٦٥٠(
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  .)٦٥١(صفات الغافلني
  :)٦٥٢(خداعهم و أن يتفطن إىل مكر الناس:الفرع الثامن

 إمـا بزيـادة أو      ،ر الوقائع  أن من الناس من قد حيو      على املفيت أن ينتبه إىل    
يتخذ ذلك عذرا أمام الناس بأن املفـيت        ، و نقصان ليكون اجلواب على ما يهواه     

  .أفتاه بكذا
 فإذا أحس املفيت بذلك فإما أن يعرض عن اجلواب أو يزيـد االستفـصال             

أسـلوب  مناقشة املستفيت حىت يظهر ما كان خيفيه من أمور تؤثر يف الفتوى ب            و
 ظنـه أن     علـى  أو جييب بشكل مفصل على كل احلاالت اليت يغلـب         ،  ذكي

ال حترم   و حل حراما ينبهه أن الفتوى ال ت    ، و املستفيت خمف هلا إما عمدا أو جهال      
فبعض املستفتني يدلـسون  ،أن الفتوى إمنا تكون على االستفتاء كما هو  و حالال

 أفتاهم بنـاء     ويظنون أنه إنْ   ،يبينون له خالف الواقع    و شأن الواقعة على املفيت   
احلقيقة أنه حجة هلم إن بينوا للمفـيت        ، و  اهللا م حجة هلم أما   هعلى ذلك بشيء أن   

  لكـن إن دلـسوا     ،هذه استطاعتهم  و  ألم مأمورون بقدر االستطاعة    ،احلقيقة
أخفوا احلقيقة كلها أو جزءا منها فإن الفتوى ال تنفعهم أمام اهللا لعدم مطابقتها             و

رمحه اهللا   بن القيم ا يقول   ،م وقوع حكمها على واقعهم املسئول عنه      عد و حلاهلم
حرم عليه إذا جاءته مسألة فيها حتيل على إسقاط واجب أو حتليل حمرم             " :تعاىل

     أو يفتيه بالظاهر   ،  ويرشده إىل مطلوبه  ،  ني املستفيت فيها  ِعأو مكر أو خداع أن ي
                                 

 سـابق   ، وتبـصرة احلكـام، مرجـع      )٢٥٠( سابق   اإلحكام يف متييز الفتاوى، مرجع    :  انظر )٦٥١(
)١/٥١.(  

، )٦/٤٣٨( سابق   ، ومطالب أويل النهى، مرجع    )٤/٢٠٥( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٦٥٢(
  ).١٠٥( سابق ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع)٥٤١( سابق واملصباح، مرجع
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بـصريا مبكـر النـاس      بل ينبغي له أن يكـون       ،  الذي يتوصل به إىل مقصوده    
بل يكون حذرا فطنـا     ،  وال ينبغي له أن حيسن الظن م      ،  وخداعهم وأحواهلم 

وإن مل يكن كذلك زاغ     ،  ازره فقهه يف الشرع   ؤي،  فقيها بأحوال الناس وأمورهم   
 فالغر ؟وباطنها مكر وخداع وظلم ،  وكم من مسألة ظاهرها ظاهر مجيل     ،  وأزاغ

فـاألول  ؛ البصرية ينقد مقصدها وباطنهاوذو  ،  ينظر إىل ظاهرها ويقضي جبوازه    
ير     وج عليه زغل املسائل كما يوالثـاين  ،  وج على اجلاهل بالنقد زغل الدراهم     ر

 وكم من باطل خيرجه الرجل حبسن       ،خيرج زيفها كما خيرج الناقد زيف النقود      
لفظه وتنميقه وإبرازه يف صورة حق؟ وكم من حق خيرجه بتهجينه وسوء تعبريه             

بل هذا أغلـب    ،  اطل؟ ومن له أدىن فطنة وخربة ال خيفى عليه ذلك         يف صورة ب  
  .)٦٥٣("ولكثرته وشهرته يستغىن عن األمثلة، أحوال الناس

 سؤال املرأة عن حكم ذهاب ابنها البالغ مخسة       :ومن األمثلة املعاصرة لذلك   
عشر عاما للصالة مجاعة مع وجود خوف من اختطافه أو أذاه لضعف األمن يف              

بعد االستفصال معها اتضح أا هي ترسله إلحـضار         ، و ي تقيم فيه  اتمع الذ 
 ، الفتـوى يف فانظر كيف أخفت أمرا ميكن أن يـؤثر    ،لز  نبعض احلاجيات للم  

  .املستعان اهللاو
  :)٦٥٤(املتفيقهني و أن يعرض عن جدال السفهاء:الفرع التاسع

 ،يقهنياملتف و من اآلداب اليت يتحلى ا املفيت اإلعراض عن جدال السفهاء         
 فإن املفيت   ، أو سفيها جاهال   ، أو جمادال معاندا   ،فإذا كان املستفيت خماصما فاجرا    
                                 

  ).٢٣٠، ٤/٢٢٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٥٣(
، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل،    )١٠٥(حممد حسن هيتو،    .املتفيقهون، د :  انظر )٦٥٤(

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٣٩٨ 

الكالم يفيدان عندما تكون هناك قواعـد        و  فالنقاش ،ال يسعه سوى السكوت   
 وتكون بينـهما    ، ويعوالن عليها  ، ومبادئ ثابتة يرجع املتناقشان إليها     ،مشتركة
  كما هو احلـال بـني املفـيت        ،واعد أما إذا عدمت هذه الق     ،الفيصل و احلكم

قد تكون الغلبة للفـاجر     ، و فإن النقاش يف هذه احلالة ينقلب إىل عناد        ،العاميو
  .فجوره لكثرة

وقال ) ١٩٩:األعراف( K  J  IZ]  :ودليل ذلك قوله تعاىل
¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨  ©  ª  »  ] :تعاىل

  ®  ¬Z )٦٣:الفرقان(.  
 فإنه بذلك   ،فيت بأن املستفيت معاند جاهل فإنه يعرض عنه       فمىت ما أحس امل   

  .يرفع بنفسه عن اخلوض معه يف كالم ال اية له ويؤدبه
  :)٦٥٥( مراعاة قصد السائل يف مصدر الفتوى:الفرع العاشر

 سواء كـان    ،قد تكون فتوى املستفيت أحيانا متضمنة حتديد مصدر الفتيا        
السنة أو حنو    و نتسب له هذا املفيت أو الكتاب      آخر ا  اًاملصدر املفيت عينه أو جمتهد    

اعتقـاده   و أن يراعي ذلك ألن العامي إمنا طلب ذلك لثقته به           فعلى املفيت  ،ذلك
 لكن املفيت إن كان املصدر الذي       ،أن ما ذهب إليه من االختيار أقرب للصواب       

سه فإنه   ملا انتهى إليه اجتهاد املفيت نف      اً خمالف ، كمجتهد آخر مثال   ،حدده املستفيت 
 ،حييل املستفيت أو يذكر ذلك القول على سبيل احلكايـة          و إما أن يترك اجلواب   

ذكر القول الـذي    في ،الدليل و ويضيف إليه إن استطاع املستفيت تعقل اخلالف      
                                 

  ).٤/١٧٦(  سابقإعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٦٥٥(
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  .انتهى إليه اجتهاد املفيت بدليله
وأحيانا أخرى ال تتضمن الفتوى حتديد مصدر الفتوى فإعمـال الظـاهر            

 ملفيت جمتهدا فإن الظاهر أن املستفيت يسأله عن اجتهاده خاصة          فإذا كان ا   ،مقدم
إن كان معلنا تقليد مذهب معني فإن الظاهر أن املستفيت يسأله عن املـذهب              و

إن كان ممن انتسب إىل مذهب معني لكنـه جيتهـد يف العمـل              ، و الذي قلده 
قليد أو ما    فإنه يفتيه مبا انتهى إليه من ت       ،باألقوى دليال ولو كان من غري مذهبه      

املفيت إذا سئل عن مـسألة      " : يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل      ،كان أرجح دليال  
وإمـا أن   ،  فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم اهللا ورسوله لـيس إال            

 وتقليـده دون    باعهتاباملفيت نفسه    يكون قصده معرفة ما قاله اإلمام الذي شهر       
ومـا  ، صوده معرفة ما ترجح عند ذلك املفيت   وإما أن يكون مق   ،  غريه من األئمة  

وليس له غـرض  ، فهو يرضى تقليده  ،  العتقاده علمه ودينه وأمانته   ؛ يعتقده فيها 
  . فهذه أجناس الفتيا اليت ترد على املفتني؛يف قول إمام بعينه

 أن جييب حبكـم اهللا ورسـوله إذا عرفـه    : ففرض املفيت يف القسم األول    
  .ال يسعه غري ذلك، وتيقنه

وال ،   فإذا عرف قول اإلمام نفسه وسعه أن خيرب بـه          :وأما يف القسم الثاين   
حيل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله مبجرد ما يراه يف بعض الكتب                

 فإنه قد اختلطت أقوال األئمـة       ؛اليت حفظها أو طالعها من كالم املنتسبني إليه       
    فليس كل ما يف كتبهم منـصوصا        ؛موفتاويهم بأقوال املنتسبني إليهم واختيارا 

  . ...وكثري منه ال نص هلم فيه، بل كثري منه خيالف نصوصهم، عن األئمة
 فإنه يسعه أن خيرب املستفيت مبا عنده يف ذلك مما يغلـب    :وأما القسم الثالث  
ومع هذا فـال يلـزم      ،  بعد بذل جهده واستفراغ وسعه    ،  على ظنه أنه الصواب   
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لة ز نل املفيت نفسه يف مز نفلي، غايته أنه يسوغ له األخذ بهو، املستفيت األخذ بقوله  
 فإن الدين دين اهللا واهللا سبحانه وال بد         ؛وليقم بواجبها ،  من هذه املنازل الثالث   
  .)٦٥٦("وحماسب وال بد، رة عليهقَو ميوه، سائله عن كل ما أفىت به

ى الراجعة   مسائل خاصة بالضوابط املتعلقة بإلقاء الفتو      :الفرع احلادي عشر  
  :إىل حال السائل

يف هذا الفرع أسوق عددا من املسائل املتعلقة بالضوابط الراجعة إىل إلقـاء       
، الفتوى باعتبار حال السائل مما ال يندرج ضمن فرع مـن الفـروع الـسابقة      

إمنا عالقتها ذا الفرع عالقة      و إفرادها يف مسائل ألا ال تتضمن ضابطا معينا       و
  .ضوابط املرادة يف املطلب بشكل عامبيانية لل وتكميلية
  :)٦٥٧( إحالة املستفيت إىل مفت آخر:مسألة

ذلك ال  ، و  ألمر يراه  عن مسألته املفيت أن ال جييب املستفيت       و قد يرى العامل  
 لكن هل للمفيت إحالة     ،يكون إال يف حالة عدم وجوب الفتوى عينا على املفيت         

 مث إن جاز ذلك فمـا       ،؟تائهم أم ال  العلماء الستف  و املستفيت إىل غريه من املفتني    
 كل هذه األسئلة سـنتطرق  ،؟ما هي العبارة املناسبة لذلك و؟صفة من حييل إليه 

  :إليها يف ثالث إجابات

                                 
  ).٤/١٧٦( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٦٥٦(
، أدب  )٢/٣٦٠( سابق   ، والفقيه واملتفقه، مرجع   )٤/٢٠٧( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٦٥٧(

، والفتيا ومنـاهج    )٥٦١(و) ٥٤٩( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٧٥(، مرجع سابق    املفيت واملستفيت 
  ).١٩٦( سابق فتاء، مرجع، منهج اإل)٨٤(، مرجع سابق اإلفتاء
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  :دواعي إحالة املفيت املستفيت لغريه من العلماء وأسباب
أن يكون املفيت احملال إليه أوسع علما إما بشكل عام أو يف هـذه املـسألة                 -١

احملال إليه جمتهـد     و األموالب مثل أن يكون سؤاال متعلقا       ،أو يف باا  بعينها  
  أو يكون سؤاال يف األحـوال الشخـصية        ،االقتصاد و جزئي يف املعامالت  

 هذا النوع من  هذا الباب أو مشهور باإلجابة عن  املفيت احملال إليه خمتص يف    و
يء مما لـه     وكذلك املفيت يف مسائل الفقه بشكل عام ال يفيت بش          ،الفتاوى

 يقول اخلطيب البغدادي رمحه اهللا      ،تعلق بالقرآن مما ليس من آيات األحكام      
 القرآن فـإن كانـت تتعلـق        تفسريولو سئل فقيه عن مسألة من       " :تعاىل

باألحكام أجاب عنها وكتب خبطه بذلك كمن سئل عن الصالة الوسـطى        
   ما إذا سئل   دة النكاح وعن أوسط الطعام يف الكفارة وأ       قْوعن الذي بيده ع

 الزقوم والغسلني والفتيل والنقري والقطمري واحلنان رد ذلـك إىل           تفسريعن  
  .)٦٥٨("أهله ووكله إىل من نصب نفسه له

ذلك حني يكـون    ، و احتياطه و  إىل ورع املفيت   اًأن يكون ترك اإلفتاء راجع     -٢
هـذا  ، واجلواب عن الفتوى اجتهاديا فيعتقد احمليل أن احملال إليه يقوم مقامه          

 الفتيا من هاـا  هاب" قال ابن الصالح     ،هو دأب السلف يف تدافع الفتوى     
من أكابر العلماء العاملني وأفاضل السالفني واخلالفني وكان أحدهم ال متنعه          
شهرته باألمانة واضطالعه مبعرفة املعضالت يف اعتقاد من يسأله من العامـة    

ب إىل حـني  من أن يدافع باجلواب أو يقـول ال أدري أو يـؤخر اجلـوا        
توضح تلك اخلشية  وأسوق يف هذا املقام بعض اآلثار اليت تبني       و )٦٥٩("يدري

                                 
  ).٢/٤٠٢( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٦٥٨(
  ).١/٧٤( أدب املفيت واملستفيت، مرجع سابق )٦٥٩(
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  :طلب السالمة منها ومن الولوج يف الفتوى
 أنه قال من أفىت الناس يف كل ما يـستفتونه فهـو             tعن ابن مسعود     -

  .)٦٦٠(جمنون
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من األنصار          و -

يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا  rأصحاب رسول اهللا    من  
 ما منهم من أحد حيدث      :وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول ويف رواية        

حبديث إال ود أن أخاه كفاه إياه وال يستفىت عن شيء إال ود أن أخـاه          
  .)٦٦١(كفاه الفتيا

،  غالبا يف البلـد    أن يكون موضوع الفتوى مما قد خالف فيه املفيت اجتهادا          -٣
مفاسد أرجى مـن     و العوام و  حصول تشويش للناس   ،ه به ئخشي من إفتا  و

  .تلك املصلحة اليت تغياها
، أن يكون السائل قد أرسل االستفتاء رسالة من بلد آخر غري بلـد املفـيت     -٤

 فيحيلـه إىل مفـت    ،غريه و تكون املسألة حباجة إىل استفصال من السائل      و
  .ببلده لئال يطول األمر

  . فيحيله ملن يطمئن املستفيت بفتواه،أن يكون املستفيت مل يقنع بفتوى املفيت -٥
  :صفة احملال إليه وضوابط إحالة املفيت املستفيت ملفت آخر

 فاحملال إليه قد يكـون      ،ليس كل من تصدر لإلفتاء هو أهل بأن حيال إليه         
  أو تغلبـه العجلـة     اًسقفا و اً أو ماجن  اً أو مبتدع  اً جزئي اً أو جمتهد  ياًأعلم أو مساو  

                                 
  ).٥٦( تقدم خترجيه، صحيفة )٦٦٠(
  ).٥٧(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٦٦١(
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اً بني ما سبق كـان      إن كان حال احملال إليه متردد     ، و القول على اهللا بغري علم    و
  :بد من ضوابط لتلك اإلحالةال
 فال يصح أن حييل املفيت املستفيت إىل غريه مـن           ،وجود سبب لتلك اإلحالة    -١

  فال فيحيله ألجل   ،ال بد أن يكون السبب مشروعا     ، و املفتني من غري سبب   
 أو على حسب هواه أو حييلـه إىل غـريه           ،إرشاد املستفيت ملن يفتيه لغرضه    

  .حنو ذلكولقصد املشقة باملستفيت أو إحلاق العنت به 
العدالة حبسب أهل    و فر يف احملال إليه صفة املفيت املشروعة من العلم        اأن تتو  -٢

  . أو مفت ماجن فاسق، فال حييله إىل مفت جاهل،ذلك الزمان
 أو مشهورا بالتسهيل ،كون املفيت احملال إليه داعية إىل بدعة أو ضاللةأن ال ي   -٣

  بـل ، فال حييل إليه مطلقا،من غري دليل أو تتبع الرخص أو العجلة بالفتوى        
يزيد على ذلك بالنهي عن استفتائه إما على حنو الصفة بأن يقـول مـن               و

شـتهر  أو إن ا   اذهب لغريه  و  كذا وكذا فال تذهب الستفتائه     تهكانت صف 
  . بالتنصيص عليهفعليهأمره 

ال تضر اإلحالة إىل من خيالف املفيت االجتهاد يف مسألة اجتهادية تتجاذـا            -٤
غـري   و النصوص ال يف غريها مما يكون فيها اخلالف شاذا أو منكرا           و األدلة
 عن مسألة يف الطالق فقال     اإلمام أمحد رضي اهللا عنه       سئلقد   و ،)٦٦٢(معترب

 قـال  ؟ إن أفتاين إنسان ال أحنـث :فقال السائل  . حنث  إن فعل  :رمحه اهللا 
                                 

بأن  هذه املسألة حمل خالف بني أهل العلم فقال بعدم اجلواز الزركشي وابن عابدين واحتجوا                )٦٦٢(
ما وصل إليه اتهد واملفيت هو حكم الشرعي يف حقه وحق من قلده فيجب عليه اإلجابـة بنـاء               

 سـابق  البحـر احملـيط، مرجـع   : انظر. على ما يعتقده وليس له أن يدله على ما يهدم به مذهبه 
  ).٣/٣٤٧( سابق ، وحاشية ابن عابدين، مرجع)٤/٥٩٥(
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 :رمحـه اهللا قـال   .؟فإن أفتوين حل :قال .؟ تعرف حلقة املدنيني   :رمحه اهللا 
 فدل اإلمام أمحد السائل إىل مفت آخر خيالفه القـول يف املـسألة          )٦٦٣(نعم
  .احملال إليه أهل للفتيا يف نظر اإلمام أمحدو

  :طريقة اإلحالة ووقتها
  :من جهة توجيه اإلحالةالطريقة 

ترك  و اإلعراض و  تكون اإلحالة بالكالم أو اإلشارة أو الكتابة أو الصمت        
ـ  افيت للمستفيت   الكالم مشهور بأن يقول امل     و اجلواب،  يف مـسألتك    اًسأل فالن

باإلشارة بأن يكون هناك مفتيان يف حمل واحد أو جملس فإذا           ، و  وحنو ذلك  ،هذه
، حنو ذلـك   و اًفيت للمستفيت بيده أن اسأل فالن      أحدمها عن مسألة أشار امل     سئل
الكتابة مثل ذلك فإذا استفيت املفيت بالكتابة فيكتب املفيت يف جوابه اسأل مفيت             و

الصمت طريق ضمين لإلحالـة ألنـه إن        ، و  أو حنو ذلك   اًديارك أو بلدك فالن   
أعرض عنها كأنه يقول للمستفيت اذهـب اسـتفت          و صمت املفيت عن الفتوى   

  .ن السكوت يف معرض احلاجة إىل بيان بيان أل،غريي
   :الطريقة من جهة النص على احملال إليه

ميكن للمفيت إن أحال أن ينص على املفيت احملال إليه بعينه أو يذكر صفته أو      
ـ           ،حييل املستفيت بإمجال   ، اً فأما األول فكأن يقول اسأل يف مسألتك هـذه فالن

الـورع أو خمتـصا      و ن علم بالتقى  الصفة كأن يقول اسأل يف مسألتك هذه م       و
                                 

 ، واملسودة، مرجع  )٦/٣٠١( سابق   ف القناع، مرجع  من ذكره عن اإلمام أمحد يف كشا      :  انظر )٦٦٣(
 سابق  ، والبحر احمليط يف أصول الفقه، مرجع      )٣٨٦( سابق   ، وروضة الناظر، مرجع   )٤١٢(سابق  

  ).٨/٤٠٩٩( سابق ، والتحبري شرح التحرير، مرجع)٤/٥٩٦(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
٤٠٥ 

أمـا   و حنو ذلـك   و بالتفسري أو بعلوم احلديث أو القضاء أو األحوال الشخصية        
مجيع ما ذكـر    ، و حنو ذلك  و باإلمجال فكأن يقول اسأل يف مسألتك هذه غريي       

 أو بالسلب   اً فإما أن ينص على املفيت بعينه اسأل فالن        ،السلب و يكون باإلجياب 
حنو ذلك يف طريقة اإلحالة بالنص على       و،   يف مسألتك هذه   اًمبعىن ال تسأل فالن   
  .احملال إليه من عدمه

  :وقت اإلحالة
 فـسواء أفـىت     ،بعد إفتاء املفيت   و  فقد تكون قبل   ،ليس لإلحالة وقت معني   

 فإنـه ميكـن   ،مل جيبه عن سـؤاله  و أجابه عن سؤاله أو مل يفته      و املفيت املستفيت 
 اإلمام أمحد رضي اهللا عنه سئل فقد ، من املفتني  للمفيت أن حييل املستفيت إىل غريه     

 إن أفتـاين    :فقال السائل  . إن فعل حنث   : رمحه اهللا  عن مسألة يف الطالق فقال    
 .؟فإن أفتوين حل   :قال .؟ تعرف حلقة املدنيني   : رمحه اهللا  قال .؟إنسان ال أحنث  

ه بعد أن   أحاله إلي  و  فاإلمام أمحد دل املستفيت على غريه      .)٦٦٤(نعم :رمحه اهللا قال  
عمله بعلم   و هذا له فوائد منها زيادة اقتناع املستفيت مبا أفيت به         ، و أفتاه يف مسألته  

  .أو ظن غالب أنه الصواب
 انتـشار وسـائل   : ألمور منها،احلمد هللا متيسرة  و واإلحالة يف هذا الوقت   

العلماء يف اامع    و املفتني الجتماع، و ال عسر  و املواصالت بغري مشقة   و االتصال
غريها أثر كبري يف إحالة املستفتني ذلك ألن العلمـاء بفـضل هـذه               و فقيهةال

، االسـتنباط  و طرائق بعضهم يف االجتهاد    و االجتماعات يتعرفون على بعضهم   
                                 

  ).٤٠٤-٤٠٣( تقدم ذكر اخلرب وبيان موضعه صحيفة )٦٦٤(
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 كذلك اإلحالة إىل كتاب معني درس مؤلفه املسألة بعينـها بـشكل موسـع             و
وهـو   لكن اإلحالة للكتاب ليست لكل من استفىت بل ملن استفىت            ،مستفيضو

  .األدلة وة اليت تذكر اخلالفيمؤهل للقراءة يف الكتب العلم
            ني على احلـق أو     ِعوعلى كل حال فإن املفيت احمليل ال بد أن يعلم أنه إما م

وذلك بالنظر إىل نتيجة ما قام بـه         ،إما آمث  و  فهو إما مأجور   ،ني على الباطل  ِعم 
 فاملفيت احمليل   ،إحالتهعن   و  عن عمله   فهو مسؤول أمام اهللا جل وعال      ،من إحالة 

 الـسنة  و يكون معينا على احلق إذا أحال على مفت يتبع النصوص من الكتاب           
املصلحة قبل   و االستحسان و ال يتعجل باإلفتاء بالرأي    و يستنبط األحكام منهما  و

أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده يف البحث عن النصوص الواردة حول املـسألة             
 فإن للمحيـل    ،حاله إىل مفت ماجن أو متعجل     إن أ ، و املستفىت عنها يف مظاا   

 :رمحـه اهللا تعـاىل    قال ابن القـيم    ، من اإلمث ألنه دال على معصية وشر       اًنصيب
وهو موضـع   ،   يف داللة العامل للمستفيت على غريه      :لفائدة اخلامسة والعشرون  ا"

فلينظر الرجل ما حيدث من ذلك فإنه متسبب بداللته إما إىل الكذب ، خطر جدا 
فهـو معـني علـى اإلمث       ،  هللا ورسوله يف أحكامه أو القول عليه بال علم        على ا 

وليتق ،  فلينظر اإلنسان إىل من يدل عليه     ،  والعدوان وإما معني على الرب والتقوى     
ودللت مـرة   ،  شديد التجنب لذلك   -قدس اهللا روحه     -اهللا ربه فكان شيخنا     

ففهمت مـن   ،  ه ما لك وله؟ دع    :فانتهرين وقال ،  حبضرته على مفت أو مذهب    
  .)٦٦٥("نك لتبوء مبا عساه حيصل له من اإلمث وملن أفتاهإ :كالمه

                                 
  ).٤/٢٠٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٦٥(
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  :)٦٦٦(مسألة زيادة املستفيت عما سأل
أحيانا ترد للمفيت استفتاءات من أصحاب مهن أو أعمال يـسألون عـن             

 فيحسن باملفيت إذا كانت احلالة هذه       ،أحكام شرعية يف أعماهلم ميارسوا يوميا     
حكام اليت مل يسألوا عنها مما حيتاجونه يف أعمـاهلم أو يف            أن يبني هلم بعض األ    

ضوابط تستقل ا عن جمرد إجابـة        و هلذه الزيادة أحكام  ، و حيام بشكل عام  
  :هي وتضاف إليها والفتوى
يـستطيع إدراكـه   ، وأن تكون الزيادة يف الفتوى عما سأله مما يتقبله عقله          -١

إذا كانت الزيادة على ما سأله       و ن فاملقصود األول من الفتوى البيا     ،بسهولة
لو تأثريا بسيطا فإا     و املستفيت تؤدي إىل إضعاف جانب البيان أو تؤثر عليه        

 وكما أن الفتوى اليت ال يطيقهـا عقـل          ،تترك لكيال يشوش على املستفيت    
 ومن مراعـاة    ،)٦٦٧(أيضاًاملستفيت ممنوعة فكذلك الزيادة على الفتوى متنع        

رفة جهله يف بعض املسائل اليت سأل عنـها يعطـي      عقله مع  و حال املستفيت 
 فيبينه للمستفيت   ،املفيت قرينة ملعرفة أن غريها مما هو أهم منها قد خيفى عليه           

  .زيادة على إجابة الفتوى
أن تظهر للمفيت مصلحة للمستفيت يف هذه الزيادة سواء كانت املـصلحة             -٢

ن الوضوء من مـاء      ع سئل عندما   r قول   : فمثال األول  ،دنيوية أو أخروية  
                                 

 ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجـع     )٤/١٥٨( سابق   يف هذه املسألة إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٦٦٦(
، )٥٤٧( سابق  ، واملصباح، مرجع  )٤٥( سابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )١٠١(سابق  

  ).٢٨١( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٥٦( سابق وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع
أن يكون املفيت صبورا علـى     :  ويف فرع  ،)٢٥٥(ما كل ما يعلم يقال صحيفة       : يف فرع : انظر )٦٦٧(

  ).٣٨٤(املستفيت الضعيف الفهم صحيفة 
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 فكان السؤال عن الوضوء مـن       ،)٦٦٨()هو الطهور ماؤه احلل ميتته     (:البحر
أضاف إليه أن ميتـة البحـر        و  عن ذلك  rماء البحر فأجاب رسول اهللا      

 فقـد   ، فكانت الزيادة متضمنة حكما للمستفيت فيه مصلحة ظاهرة        ،حالل
ينفد عنا املـاء    و  إننا قوم خنرج يف البحر     :جاء يف احلديث أن املستفيت قال     
 مما قد يوهم أن هـذا       ، نعم أو ال بأس    :rفهل نتوضأ مباء البحر فلم يقل       

 )هو الطهور ماؤه  ( :r بل قال    ،األمر خاص مبن وقعت هلم مثل هذه احلالة       
 املستفيت للحكم الصحيح بشكل واضـح      و توجيها للسامع  و رفعا لإلشكال 

  .خمتصرو
فتاء صاحيب الـسجن نـيب اهللا       وأما مثال املصلحة األخروية ففي قصة است        

ـ       و يوسف عليه الصالة    لكنـه   ،االسالم فهما استفتياه بشأن تأويل رؤيامه
 وجههما إىل التوحيـد    و زادمها على اجلواب حبكم ما مها عليه من الشرك        

وإذا زاد املفيت على     ": يقول ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل      ،عبادة اهللا وحده  و
به تعلق وحيتاج إىل التنبيه عليه فذلك حسن جواب املذكور يف السؤال ما له     

  .)٦٦٩("واهللا أعلم
قد  والزيادة عما سأله املستفيت قد تكون قبل اإلجابة عن سؤال الفتوىو -٣

 )هو الطهور ماؤه احلل ميتته( :r فمثل ما كان بعدها قوله ،يكون بعدها
يب السالم لصاح وومثل ما يكون قبلها ما كان من إفتاء يوسف عليه الصالة

 فيقدم اجلواب إذا كان املستفيت مشتاقا ،ضابط ذلك املصلحة، والسجن
 أو إذا كانت الزيادة قصرية ،يرغب بالسماع منه على كل حال وللمفيت

                                 
  ).٤٨( تقدم خترجيه، صحيفة )٦٦٨(
  ).١٤٥( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٦٦٩(
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 فإن تأخري ،تقدم الزيادة إذا كان املستفيت جاهال أو واقعا يف منكر وواضحة
ترط  لكن يش،اجلواب حىت ينكر عليه أو ينصح أو يعلم مطلوب ووارد

تقدمي الزيادة التصريح بالعلم باجلواب حىت ال حيبس  ولتأخري اجلواب
ل من املستفيت يف انتظار اإلجابة عن فتواه لسماع ما لدى املفيت مث ال حيص

يشعر  و بل، وهذا أمر غري حمبب للطبائع السليمة، سؤالهنانتظاره جوابا ع
ة به أو إضعاف الثقة بأن املفيت قد غش املستفيت وقد يؤدي إىل إضعاف الثق

ب فإنه يقدم ذلك قبل ا فإن مل يعلم اجلو،جبميع املفتني على كل حال
 بيان أو إنكار لسماع ما لدى املفيت من زيادة و فإن انتظر املستفيت،الزيادة

هذا ، وإال انصرف من غري أن حيبسه املفيت مومها إياه أن جوابه لديهو
السالم لصاحيب  وليه الصالةالشرط مستقى من إفتاء نيب اهللا يوسف ع

 فقد قدم جوابه بالتصريح مبعرفة اجلواب مث شرع يف الزيادة عن ،السجن
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 فـإن   ،أن حيرص املفيت يف الزيادة على جواب الفتوى على إخالص النيـة            -٤
بعلمه مما   و  يفضي إىل إعجاب املفيت بنفسه      قد ،إعجاب الناس بتلك الزيادة   

عند الزيادة  والشيطان يف كل وقت و إخالصه فعليه جماهدة نفسه   يفقد يؤثر   
  .يف جواب املستفيت بشكل خاص

 :يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف حكم زيادة املفيت على سؤال املـستفيت             
 كمال نـصحه وعلمـه      من هوو،  أن جييب السائل بأكثر مما سأله عنه      جيوز للمفيت   "

وقد ترجم  ،  ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه        ،  وإرشاده
  .)٦٧٠(" باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه:البخاري لذلك يف صحيحه فقال

بن تيمية رمحه اهللا تعـاىل    اوقال رمحه اهللا يف موضع آخر عن شيخ اإلسالم          
سالم ابن تيمية قدس اهللا روحـه يف        ولقد شاهدت من شيخ اإل    " :واصفا فتاواه 

ذلك أمرا عجيبا كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر يف جواا مذاهب األئمة              
األربعة إذا قدر ومأخذ اخلالف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات املـسألة          
اليت رمبا تكون أنفع للسائل من مسألته فيكون فرحه بتلك املتعلقات واللـوازم             

مبسألته وهذه فتاويه رمحه اهللا بني الناس فمن أحب الوقـوف           أعظم من فرحه    
عليها رأى ذلك فمن جود اإلنسان بالعلم أنه ال يقتصر على مسألة السائل بـل     

  وكان خـصومه   ... يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها حبيث يشفيه ويكفيه       
                                 

  ).١٥٩، ٤/١٥٨( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٧٠(
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 طريق  سأله السائل عن   : يعيبونه بذلك ويقولون   -يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية    -
مصر مثال فيذكر له معها طريق مكة واملدينة وخراسان والعـراق واهلنـد وأي           

ولعمر اهللا ليس ذلك بعيب وإمنا العيب اجلهل والكرب          ،حاجة بالسائل إىل ذلك   
  .)٦٧١(" لقبوه حبامض وهو خل:وهذا موضع املثل املشهور

  :)٦٧٢( يف اإلجابة عن غري سؤال املستفيت مما هو أنفع له:مسألة
  مما يظن املفـيت أنـه أنفـع   ، للمفيت أن يعدل عن جواب الفتوى إىل غريها  جيوز

 أو إذا تضمن جواب سؤاله أمورا ال طاقة لعقله بإدراكهـا  ،للمستفيت من سؤاله  
إيضاح يطول جدا ومع هذا قـد ال         و يف وقت قصري بل ال بد لبياا من تفصيل        

 ،)٦٧٣(ب احلكـيم  هذا ما يسمى بأسلوب احلكيم أو جوا      ، و يدركها عقله أيضا  
 املسلك يف القرآن الكرمي يف موضعني ذكرمها ابن القيم رمحـه اهللا     اوقد وقع هذ  

                                 
  ).٢٩٥، ٢/٢٩٤( سابق  مرجعمدارج السالكني،:  انظر)٦٧١(
) ٥٤٦( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٤/١٥٨( سابق   يف هذه املسألة إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٦٧٢(

، والفتيا ومنـاهج اإلفتـاء،      )١٢٩(و) ٤٥( سابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )٥٦١(و
  ).٢٨٤( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٠٨( سابق مرجع

هو إما تلقي املخاطب بغري ما يترقب بسبب محـل كـالم            : كم، واصطالحاً  هو كل كالم حم    )٦٧٣(
املخاطب على خالف ما أراده تنبيها على أنه األوىل بالقصد واإلرادة وهذا عني القول باملوجـب               
ألن حقيقته محل لفظ وقع يف كالم الغري على خالف مراده مما حيتمله بذكر متعلقه وإمـا تلقـي                   

نبيها على أن األوىل له واألهم إمنا هو السؤال عما أجيب عنه وقيـل هـو       السائل بغري ما يطلب ت    
معجـم يف   كتـاب الكليـات     : انظـر . عبارة عن ذكر األهم تعريضا باملتكلم على تركه األهم        

:  حتقيـق  ،)١١١(، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفـوي       ،  املصطلحات والفروق اللغوية  
والتعريفـات،  ، .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة،     بريوت ،عدنان درويش، حممد املصري   

  ).٣٩( سابق ، والتعاريف، مرجع)٣٩(، مرجع سابق اجلرجاين
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جيوز للمفيت أن يعدل عن جواب املستفيت عما سأله عنه إىل ما هو أنفع              " :تعاىل
وذلك من كمال علم املفيت     ،  وال سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه        ،  له منه 

  .وفقهه ونصحه
Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç  ]  :ىلوقد قال تعا -

  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  ÑZ  
، إذ هو أهم مما سألوه عنه؛ ق فأجام بذكر املصرففسألوه عن املنفَ )٢١٥:البقرة(

: وهو قوله تعاىل، مع ذكره هلم يف موضع آخر، ونبههم عليه بالسياق
[É  È  Ç  Æ  ÅZ  )سهل عليهم إنفاقه وهو ما )٢١٩:البقرة 

  .وال يضرهم إخراجه
~   �  ¡¢  £  ¤  ] : وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعاىل        -

§  ¦  ¥Z )فسألوه عن سبب ظهور اهلالل خفيا مث ال          )١٨٩:البقرة 
فأجام عن  ،  يزال يتزايد فيه النور على التدريج حىت يكمل مث يأخذ يف النقصان           

اليت ـا متـام مـصاحلهم يف أحـواهلم     حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس     
وإن كانوا قد سألوا عن الـسبب       ،  ومعاشهم ومواقيت أكرب عبادم وهو احلج     

وإن كانوا إمنا سألوا عن حكمة ذلك       ،  فقد أجيبوا مبا هو أنفع هلم مما سألوا عنه        
 مـا بـال   : فإم قالوا  ؛لولفظ سؤاهلم حمتمِ  ،  فقد أجيبوا عن عني ما سألوا عنه      

  .)٦٧٤("دو دقيقا مث يأخذ يف الزيادة حىت يتم مث يأخذ يف النقص؟اهلالل يب

                                 
  ).٤/١٥٨( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٧٤(
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  :)٦٧٥()كذلكة املفيت(  إذا اطلع املفيت على فتوى غريه لدى املستفيت:مسألة
 كـون ذلـك الـسائل أو        ، إلقاء الفتوى  يفمن أحوال السائلني اليت تؤثر      

، كـذا  و بكذاأن أفيت يف املسألة عينها       يظهر له أنه سبق    و املستفيت يربز للمفيت  
مسألة كذلكة املفيت مبعىن أن املفيت األخري إذا اطلـع          أيضاً  تسمى هذه املسألة    و

  .على فتوى املفيت األول يقول كذلك أقول أو حنو ذلك
فإذا اطلع املفيت على جواب الفتوى سواء كان اطالعه عن طريق السماع            

     ب تلك اإلجابـة  نس ون سؤاله إجابة السؤال   من املستفيت حبيث أن املستفيت ضم
ه من قبل مفت    ناإلجابة ع  و  أو أبرز املستفيت ورقة متضمنة االستفتاء      ،ملفت آخر 

 والنظر  ، من جهة املفيت األول    : النظر األول  :نظرينومن   فإن املسألة ال ختل    ،آخر
  .عن املسألة من جهة اجلواب :الثاين

 باإلفتاء أو   ملفيت األول يليق  فأما من جهة املفيت فالواجب أوال أن ينظر هل ا         
إن كان اجلـواب     و ؟ فإن كان ال يليق باإلفتاء فال يكتب تصديقه على فتواه          ال

ك التصديق على فتواه خوف الفتنة به       تر و . بل يكتب جوابه على حدة     ،صحيحا
ـ     ،الشهادة له باألهلية   و ملا يتضمنه من التقرير له باإلفتاء      فيت ست لكن ال يترك امل
يكتـب   و أن يبني وجه احلق الذي يدين اهللا به       دون فتوى هلذا السبب بل عليه       

فال خيلو املبتدئ إما أن     " : يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل      ،اجلواب بشكل مستقل  
فإن كان الثاين فتركه الكذلكة     ،  يكون أهال أو متسلقا متعاطيا ما ليس له بأهل        

                                 
، مرجـع  ، وأدب املفيت واملستفيت )٤/٢٠٨( سابق   يف هذه املسألة إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٦٧٥(

، )٦٤( سـابق  ، وصفة الفتوى، مرجـع    )٢/٤٠٣( سابق   جع، والفقيه واملتفقه، مر   )١٤٥(سابق  
، ومنهج اإلفتـاء،    )٢٠٩( سابق   ، والدر النضيد، مرجع   )٥٤١(و) ٥٠٨( سابق   واملصباح، مرجع 

  ).٥٢( سابق ، واملفيت يف الشريعة اإلسالمية، مرجع)٢٢٦( سابق مرجع
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، هليـة وهو كالشهادة له باأل   ،  إذ يف كذلكته تقرير له على اإلفتاء      ؛ أوىل مطلقا 
فإن مل يتمكن   ،  وكان بعض أهل العلم يضرب على فتوى من كتب وليس بأهل          

، ويـرد الـسائل   ،   ال يكتب معه يف الورقة     :من ذلك خوف الفتنة منه فقد قيل      
وال يأنف من اإلخبار ،  والصواب أنه يكتب يف الورقة اجلواب      .وهذا نوع حتامل  

فإن هذا ليس عذرا    ؛ يس بأهل  لكتابة من ل   ،بدين اهللا الذي جيب عليه اإلخبار به      
، بل هذا نـوع رياسـة وكـرب       ،  عند اهللا ورسوله وأهل العلم يف كتمان احلق       

فكيف جيوز أن يعطل حق اهللا ويكتم دينه ألجل كتابة من           ،  هللا عز وجل   واحلق
  .)٦٧٦("؟أهلليس ب

 إمـا أن    : كان ذلك املفيت يليق باإلفتاء فال خيلو       وأما من جهة اجلواب فإنْ    
إمـا أن  :  فإن مل يكن صحيحا عنده فال خيلو       ،صحيحا عنده أو ال   يكون جوابه   

 فإن مل يكن دليله ،أو ال أيضاً  يكون الدليل الذي استدل به املفيت األول صحيحا         
 مـع تـصحيح     ةتغيري فيكتب جوابه على حد     و  أو حيتاج إىل إصالح    ،صحيحا

فحينئـذ   أيـضاً أما إذا كان الدليل صحيحا عنده       ، و الدليل يف هذه احلالة أيضا    
 فال جيوز للمفيت    ، اجلواب صحيح أو كذلكته أو حنو ذلك       :يسوغ له أن يكتب   

رمحـه اهللا   بن القـيم االثاين تقليد األول يف الفتوى ما مل يعلم صوابه فيها يقول       
إذ لعله أن يكون قد     ؛ فإن مل يعلم صوابه مل جيز له أن يكذلك تقليدا له          " :تعاىل
، بل مفت بغري علم   ،  وليس املكذلك معذورا   ،وهو معذور ،  ولو نبه لرجع  ،  غلط

املفتني الثالثة الـذين ثلثـاهم   وهو أحد ،  بغري علم فإمثه على من أفتاه    فيتومن أُ 
  .)٦٧٧("النار يف

                                 
  ).٤/٢٠٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٦٧٦(
  ).٤/٢٠٩(ق  ساب إعالم املوقعني، مرجع)٦٧٧(
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إذا رأى املفيت رقعة االستفتاء قد سـبق         ":قال ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل     
يمري رضـي اهللا  باجلواب فيها من ليس أهال للفتوى فعن اإلمام أيب القاسم الص    

ألن فيه تقريرا ملنكر بل يضرب على ذلك بإذن صـاحب           عنه أنه ال يفيت معه      
ن ليس لـه احتبـاس الرقعـة إال          ولو مل يستأذنه يف هذا القدر جاز لك        .الرقعة
  .صاحبها بإذن

وأنه قد كان واجبا عليـه       ،وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه       
  .من يستحق ذلكالبحث عن أهل الفتوى وطلب 

 فإن مل يعرفه فواسـع أن ميتنـع         وإن رأى فيها اسم من ال يعرفه سأل عنه        
بعضهم يف مثل هـذا يكتـب علـى         الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان         من

 أىب ذلـك    واألوىل يف هذه املواضع أن يشار على صاحبها بإبداهلا فـإنْ           ظهرها
  .أجابه شفاها

نة من الضرب على فتيا العادم لألهليـة         وإذا خاف فت   :مث قال ابن الصالح   
وإن غلبت فتاويه لتغلبه علـى        عدل إىل االمتناع من الفتيا معه      ،ومل تكن خطأ  

منصبها جباه أو تلبيس أو غري ذلك حبيث صار امتناع األهل من الفتيا معه ضارا               
 فليفت معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك يف إظهـار             ،باملستفتني
  .)٦٧٨(" جيهلهقصوره ملن

من جهة اجلواب إذا وجد فتيا من أهل وهي خطأ مطلقا ملخالفتـها            أيضاً  و
 وهو ممـن    ، أو خطأ على مذهب من يفيت ذلك املفيت على مذهبه قطعا           ،القاطع

 إذا ،فال جيوز له االمتناع عن الفتوى تاركا للتنبيه على خطئها       صرح بالتقليد فيه  
عليه تقطيـع الورقـة بـإذن       ، و د للصواب  بغريه ممن يبني اخلطأ ويرش     فمل يكْ 

                                 
  ).١٤٧، ١٤٦( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٦٧٨(
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  .إذا تعذر ذلك كتب اجلواب الصحيح عندهو ،صاحبها أو حنو ذلك
 فيقتصر يف هذه    ،وأما إن كانت املخالفة يف مسألة اجتهادية ليس فيها قاطع         

جييـب   وال ختطئه واحلال على بيان اجلواب عنده دون التعرض جلواب غريه برد  
 ئـاً  وذلك ألن املفـيت األول مل يكـن خمط         ،)٦٧٩(ةمبا عنده من موافقة أو خمالف     

 باجتهاده بل ظهر اخلطأ يف نظر املفيت الثاين يف احلكم الذي انتـهى لـه األول،         
 ،الترجيح بينـها  وليس من شأنه النظر يف األدلة     ، و حيث أن العامي مقلد ملفتيه    و

 ألن ،اديـة اخلالف بينهم أمام العوام يف مسألة اجته واع بني العلماء  ز  نفال يثار ال  
إذا كان للمفيت   ، و ليس فقط املنكر عليه    و ذلك مدعاة لفقد الثقة بالعلماء مجيعا     

 فليس له مـصلحة     ،ليس للعامي  و املفيت األول  و الثاين وجهة نظر فليبينها للعامل    
 ما ذهب   نّإ هذا إن قلنا     ،ال األول مصلحة يف ذلك     و بذلك وليس للمفيت الثاين   

أقـرب   و يكف إذا كان األول اجتهاده أصـوب       ف ،إليه الثاين باجتهاده أصوب   
  .مقاصد الشارع وللدليل

 بل  ،واملستفتون يف الغالب إذا أمهتهم مسألة فإم ال يستفتون مفتيا واحدا          
لكن قليل من  ، و  إما طلبا للرخصة أو طلبا لالطمئنان      ،يتنقلون من مفت إىل آخر    

ى غريبـة علـى     هؤالء من يصرح بالفتوى السابقة يف سؤاله إال أن تكون فتو          
كـال  ، و باب حماجة املفيت الثاين بـالفتوى األوىل      من   والسائل فيستفسر عنها أ   

 بل على املستفيت املستغرب من الفتوى أن يـسأل عنـها مـن         ،الطريقني خطأ 
طلـب   وأما احملاجة، ويبني وجهها أو ينفيها و فإما أن يؤكدها ،أصدرها ال غريه  

ال  و ال طائـل منـه ال للمفـيت        و رعااجلدال يف الباطل فهذا أمر منهي عنه ش       
  .أوىل ويف هذه احلالة يكون اإلعراض عن الفتوى أسلم، وللمستفيت

                                 
  ).٦٦( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)٢/٤٠٣( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٦٧٩(
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  املطلب الثالث
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل طبيعة السؤال 

  :فيه أربعة عشر فرعاًو
  . سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر املسئول عنه أو حيسن بدعه:الفرع األول

  . سؤال يتعلق بطالق:ع الثاينالفر
  . سؤال يتعلق خبصومة أو دعوى قضائية:الفرع الثالث
  .رب العمل أو يف األسرة و سؤال يتعلق بتنظيمات بني عامل:الفرع الرابع

  .العملية و سؤال يف املسائل االعتقادية:الفرع اخلامس
  .فيهم من يفتيهم و سؤال من رفقة:الفرع السادس
  . يف مسألة مل تقع سؤال:الفرع السابع
  . مفهوم غري سؤال غري واضح أو:الفرع الثامن
  .مستجدة و سؤال يف مسألة حادثة:الفرع التاسع
  .سؤال يتعلق باملتشابه من القرآن: الفرع العاشر

  . سؤال ال نفع فيه للمستفيت:الفرع احلادي عشر
  . سؤال من األغلوطات:الفرع الثاين عشر
  .لق بشيء من املصاحل العامةسؤال يتع: الفرع الثالث عشر
  . سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد:الفرع الرابع عشر
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  :هـتوطئ
يف هذا املطلب أتطرق للضوابط اخلاصة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل طبيعـة            

 ولكل موضـوع طريقـة      ، فأسئلة املستفتني ليست يف موضوع واحد      ،السؤال
األسلوب من موقف إىل     و ك الطريقة  وختتلف تل  ،بيانه للمستفيت  و مناسبة ملعاجلته 

آخر حبسب طبيعة السؤال بالدرجة األوىل مما ال ينضبط وفق ضابط بعينه إال أن              
 التقسيم إىل أغلب اجلزئيات قد يفي بالغرض املطلوب من إيضاح تلك الضوابط           

 فأسـوق   ،مراعاـا  و بيان معناها الدقيق املؤدي إىل حسن االستفادة منـها        و
 كل سؤال من أسئلة املستفتني فأسوق مضمون السؤال مث          الضوابط ضمن طبيعة  

مل أسق الضابط مث أبني ما يندرج حتته من جزئيات ذلك أين            ، و أبني الضابط فيه  
 ،سـهولة  و رأيت أن بالطريقة األوىل يتمكن املطلع من الوصول إىل الضابط بكل يسر           

 مث أمجـع    ،بطعناء يف البحث عن اجلزئية اليت تندرج ضمن أفراد الـضا           و دون مشقة 
إن كـان   و فاملطلب، اإلفتاءالضوابط بصيغة ائية إن شاء اهللا يف طريقة املفيت وصفة   

 يف احلقيقة من خالل أنـواع موضـوعات       ةمعنونا بالضوابط فإن الضوابط مبين    
، حىت ال ختفى هذه الطريقة قدمت ـا  واألسئلة وليس من خالل فروع املطلب 

  . خاصة يف هذا اال،أوىل وهي اجتهاد مين رأيته أصوبو
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ن حـس  سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر املسئول عنـه أو ي           :الفرع األول 
  :)٦٨٠(ةًبدع

ال حيسن جبميـع     و قد يفضي إىل مزالق    و هذا النوع من األسئلة دقيق جدا     
بيان  و املفتني اإلعراض عنه بل ال بد ملفيت الديار أو كبار العلماء من التصدي له             

  : وله ضابطان،ه ميسورة حبمد اهللاناإلجابة ع، وللناساحلكم الشرعي يف 
،  حبيث ال يفهم من اجلواب غري مـا أراد املفـيت      ، الدقة يف اجلواب   :األول

 قـال   .احملترزات املطلوبة  و تكون اإلجابة مفصلة تفصيال دقيقا متضمنة القيود      و
 بن   أصدق من حممد   أناوإذا سئل عمن قال      ":اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل    

عبد اهللا أو عمن قال الصالة لعب وعبث أو قال لقصيدة بعض الشعراء أحسن              
من القرآن فيجب أن ال يبادر املفيت بأن يقول هذا حالل الدم أو مباح النفس أو          

 استتابه السلطان فـإن     باإلقرار بالبينة أو    إماعليه القتل بل يقول إذا صح ذلك        
 .كذا وبالغ يف ذلك وأشفعهوتاب قبل توبته وإن مل يتب أنزل به كذا 

ن سئل عمن قال كذا وكذا مما حيتمل أموراً ال يكون بعـضها كفـراً               إو
فينبغي للمفيت أن يقول يسأل هذا عما أراد مبا قال فإن أراد كذا فاجلواب كذا               

   .)٦٨١("وإن أراد كذا فاجلواب كذا
                                 

 سابق  ، والفقيه واملتفقه، مرجع   )١٤٢( سابق   يف هذا الفرع أدب املفيت واملستفيت، مرجع      :  انظر )٦٨٠(
وما بعدها، ومباحث يف أحكام الفتـوى،       ) ١٢٢(  سابق ، والفتوى يف اإلسالم، مرجع    )٢/٤٠٣(

، )٥٠٣( سـابق    ، واملصباح، مرجع  )٢٠٦( سابق   ، والدري النضيد، مرجع   )١٣٠( سابق   مرجع
  ).٥٥٧(و) ٥٢٩(و

وقال حنوه ابن الصالح يف أدب املفـيت واملـستفيت،          ، )٢/٤٠٣( سابق    الفقيه واملتفقه، مرجع   )٦٨١(
  ).١٤٢( سابق مرجع
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تركه   وإرشاده إىل   املستفيت ظوعب أو اإلجابة    ، اإلعراض عن اجلواب   :الثاين
 املـستفيت  ذلك يتأكـد إذا أراد  وتبيني أن هذا مرجعه ليس له بل لغريه،        و ما ال يعنيه  
 فإما أن يرد عليه     ، وعلم املفيت ذلك بقرائن واضحة وشهد بذلك قلبه        ،إثارة فتنة 
  . كما سبق، أو جييبه مبا يقطع مادة الفتنة،يعتذر عن اجلواب والسؤال

ممـا  ، و ج هلا ترو و ن البدع ليت حتس على الفتاوى ا  أيضاً  وتنسحب الضوابط   
 فقال بشأن   ،قيل يف ذلك من الفتاوى ما أفىت به أحد املفتني املزينني لتلك البدع            

 أرأيت إن أردت أن تدخل علـى أحـد          :اب األضرحة حدعاء غري اهللا من أص    
 أم من اخلري أن تصحب إنـسانا        ،حدك و  أتدخل عليه  :الرؤساء يف مصلحة لك   

 ، يا سيدة، يا رسول اهللا يا حسني: فهكذا أنت تقول ؟با عنده  حمبو ،قريبا إىل قلبه  
كما تبتغي الوسائل عند أهل الزلفى      ،توسطي يل عند ربك   ...يا الغوث األعظم  

ويف أحـشاء كالمهـم     ،  فانظر كيف ضرب هللا مثل السوء فضلوا       ،  ه.أ.من الرؤساء 
  .)٦٨٢(ا ضرب للمثل ال غريذإيراد ه، ومن الفساد ما يغين عن تكلف مناقشته

  :)٦٨٣( سؤال يتعلق بطالق:الفرع الثاين
يف  و املفتون قدميا وحديثا من اخلوض يف الفتوى بشكل عام         و خشي العلماء 

 وذلك لعظم خطـر     ،الفروج بشكل خاص   و اخلوض يف الفتوى بأمور الطالق    
من جهة هدم األسر أو إبقائها على صفة ال          و التحرمي و األخرية من جهة التحليل   

 ن أسباب جتعل اخلوض يف تلك املسائل عسريا وشاقا جدا         جتوز شرعا وغريها م   
  :مما جاء عن السلف يف هذا النوع من األسئلةو

                                 
  ).٥٥٨( سابق ، واملصباح، مرجع)١٢٢( سابق اإلسالم، مرجعالفتوى يف :  انظر)٦٨٢(
  ).٥٢٨( سابق ، واملصباح، مرجع)٦٩( سابق أدب الفتيا للسيوطي، مرجع:  انظر)٦٨٣(
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عن حممد بن سريين رمحه اهللا أنه كان ال يفيت يف الفرج بـشيء فيـه                 -
  .)٦٨٤(اختالف
 قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا كان سفيان ال يكاد يفيت يف الطالق              -

  .)٦٨٥(من حيسن ذا؟ ؟من حيسن ذا: يقولو
 واهلـرب منـه    ،فإذا تقرر هذا املبدأ وهو عدم اخلوض يف مسائل الطالق         

لئن كان األمر ما ذكر لكين أقول ال يترك الناس          ، و اإلعراض عنه قدر اإلمكان   و
، سدى بل ال بد من أن يتصدر كبار املفتني إلجابة السائلني حول تلك املسائل             

  :يراعى فيها أمورو
عن ، ويستجوب املفيت املستفيت عن نص ما قاله  ، و ل مشافهة أن يكون السؤا   -١

،  ـا أو ال    عن صفة املطلقة كأن تكون مـدخوالً       و عن تاريخ اللفظ   و نيته
ـ  مما ال ميكن اإلجابـة ع      ،غريها من األمور املؤثرة يف لفظ الطالق      و ه إال  ن

 ألن املستفيت يف الغالب ال يعرف األمور املـؤثرة مـن            ،التحري و باملناقشة
  .ها يف األحكام الشرعيةغري

 بـأي قرينـة     ، أحس املفيت أو أوجس رائحة خصومة خلف االستفتاء        إنْ -٢
  . االستفتاء بل حييلهم إىل القضاءنكانت فإنه ال جييب ع

االحتياط ليس بالتشديد لكـن     ، و األخذ جبانب االحتياط للفروج    و العمل -٣
حيتاط يف كـل     و يتروى و  فمما جيب على املفيت أن يتحرى      ،باألقوى دليال 

،  أو قوي الدليل فيه معقوال أو منقـوال        همسائل الطالق ما أمجع على وقوع     
                                 

  ).٥٦(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٦٨٤(
  ).٥٦(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٦٨٥(
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 غري جممع عليه أو مـدرك يف        أما التسرع بالفتوى حبل العصمة رد قولٍ      و
ت الويالت على كـثري مـن    فهذا التسرع من األمور اليت جر ، حنوه ،سواه

ال يلتقـي مـع     رع و الشاكم أفضت إىل التحليل مبا ال يرضاه        ، و العائالت
  .أصول الشريعة

  :)٦٨٦( سؤال يتعلق خبصومة أو دعوى قضائية:الفرع الثالث
كأن ، سواء كان التعلق ظاهرا ،إن الفتوى يف املسائل اليت تتعلق باخلصومات      

 أو خفيا لكن يظهـر تعلـق        ،بني غريه  و يصرح املستفيت بوجود اخلصومة بينه    
 الفتوى يف هذا النوع مـن األسـئلة        و،   لشخص آخر غري املستفيت    الفتوى حبق

يفضي إىل استطالة املستفيت على خصمه وقهره مبجرد قوله أفتاين املفيت بأن احلق             
ما هي الصيغة اليت سأل املستفيت       و  واخلصم جاهل ال يدري ما يف الفتوى       ،معي

ا املفيت حبيث يقول املستفيت خلصمه سألت املفيت الفالين عن مسألتنا هذه فأفىت             
 فاملستفيت ال يقول    ،وقد يكون سؤاله للمفيت بطريقة تغاير احلقيقة      ،  ن احلق يل  بأ

أحيانا يكون اخلصم جاهال بالفرق     ، و صيغة االستفتاء لتتضح له املسألة    خلصمه  
نص سؤال املستفيت للمفيت فيتوصل املـستفيت        و بني مسألتهم اليت اختصموا فيها    

 بد أن يكون املفيت متيقظا يعلـم         فال ،بتلك الفتوى ألخذ أموال الناس بالباطل     
 فاألوىل ملن تصدر هلذا النوع من الفتوى أن جيمع بـني        ،حيل الناس ودسائسهم  

                                 
 ، وحاشية بن عابدين، مرجـع )١٥٣( سابق يف هذا الفرع أدب املفيت واملستفيت، مرجع   :  انظر )٦٨٦(

، )٥٤( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع )٦/٢٩٦( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٥/٣٥٩(سابق  
، ومباحـث يف أحكـام      )٢٠٨( سابق   ، والدر النضيد، مرجع   )٦٧(، مرجع سابق    وصفة الفتوى 

ابق  س ، واملصباح، مرجع  )٢٠٥( سابق   ، واالجتهاد والتقليد، مرجع   )١٢٩( سابق   الفتوى، مرجع 
  ).٥٤٨(و) ٥١٩(
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املستفيت وبني خصمه فإذا ظهر له احلق مع أحدمها كتب الفتوى لصاحب احلق             
وليحترز من الوكالء يف اخلصومات فإن أحدهم ال يرضى إال بإثبـات دعـواه          

هلم مهارة يف احليل والتزوير وقلب الكـالم وتـصوير       ملوكله بأي وجه أمكن و    
ووصل إىل غرضه الفاسد فال     الفتوى قهر خصمه    الباطل بصورة احلق فإذا أخذ      
  .حيل للمفيت أن يعينه على ضالله

ليحذر أن مييل    ":رمحهم اهللا تعاىل   ابن محدان  و النووي و يقول ابن الصالح  
يل كثرية ال ختفى ومنها أن يكتب        ووجوه امل  .يف فتياه مع املستفيت أو مع خصمه      

وليس له أن يبتـدىء يف مـسائل         ،يف جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه        
الدعاوي والبينات بذكر وجوه املخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء            

وكذا أو بينة كذا وكذا مل جيبه كيال يتوصل بذلك إىل إبطال            تندفع دعوى كذا    
فه مبا فيه من دافع     له فيما ادعي عليه فإذا شرحه له عر       حق وله أن يسأله عن حا     

  .)٦٨٧("وغري دافع
، وهذا يشمل مجيع املفتني فال يتوهم أن هذا خاص باملفيت القاضي فقـط            

، لئن كان املنع من الفتوى يف مسائل اخلصومات متوجها لكيال تضيع احلقوق           و
  املوضوعة للدعوى   احلقوق يفيستثىن من ذلك ما تعلق باخلصومات مما ال يؤثر          و
بيان ما جيب عليـه لتـسمع     و حقوق املرافعة  و اخلصومة مثل بيان االختصاص   و

 األنظمـة  و ونظاما إن كان املفيت مطلعا على تلـك القـوانني          ،الدعوى شرعا 
  .التعليماتو

                                 
، وصـفة   )٥٤( سـابق    ، وآداب الفتوى، مرجع   )١٥٣( سابق    أدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٦٨٧(

  ).٦٧(، مرجع سابق الفتوى
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 وأقبح من ذلك من تصدر لذلك من القضاة يف بيـان وجـه املخـالص              
 ليضيع بذلك حقـوق     ،يه من الناس  من يعز عل   و االفتكاك من الدعاوى ألقاربه   و

يقول أنا ال أفـيت يف مـسائل         و منهم من يفعل ذلك   ، و حفظ حق قريبه   و الناس
نا خارج واليـيت    ااخلصمان ضمن والييت أما إن ك      و اخلصام إذا كان املترافعان   

 أن تقـول   لك فليس، أقول إن هذا القائل محل العبارة على غري حمملها    .فأفتيهم
 أو أن   ،أن األصل فيه أنه ملكك وعلى مدعي املكلية البينة        ملن كان حبوزته شيء     

ليست الـشفعة    و شتراك املرافق صحيحة  اتقول إن شفعة اجلار على جاره عند        
 لكن املمنـوع    ، فهذا غري ممنوع ما دام خارج والية القاضي        ،خاصة بالشركاء 

و حن و إفتاء أحد اخلصوم مبا يتخلص به من الدعوى ضده         و تضييع احلقوق بتعليم  
 اخلطب يف هذا جلل سواء بني القـضاة       ، و ذلك مما يترتب عليه ضياع احلقوق     

الرباهني ليكون بذلك   و  يتفنن أحدهم يف صياغة احلجج     نالوكالء الذي  و احملامنيو
  .اهللا املستعان واملستفيت هلم أحلن حبجته من صاحبه

  :رب العمل أو يف األسرة و سؤال يتعلق بتنظيمات بني عامل:الفرع الرابع
، قـوانني العمـل    و بعض األسئلة تأيت من املوظفني للمفتني تتعلق بأعماهلم       

بعض تلـك   ، و من دولة إىل أخرى    و ختتلف تلك القوانني من جهة إىل أخرى      و
التعليمات قد ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية مبخالفتها حكما قطعيا أو قريبـا       

 طرافهـا النـصوص   أحيانا ختالف يف مسألة اجتهادية تتجاذب أ      ، و من القطعي 
  :ضابط اإلفتاء هلذا النوع من املواضيع ثالثة أمور، واجتهاد اتهدينو

 توجيه املستفيت أن هذا السؤال ال يسمع إال من قبل تلـك اجلهـة              :األول
ذلك ألن املوظفني يستخدمون الفتوى سالحا على       ، و احلكومية ال من املوظفني   

ل مفاسـد   حتـص ، و ة يف تلك املنشأة   رؤسائهم ليخالفوا أوامرهم مما يعود بالفتن     
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  .كل ذلك بسبب تلك الفتوى ولزمالئه ولذلك املوظف وللعمل
 أن يرشد املفيت املستفيت للسبيل األسلم لترك تلـك املخالفـة دون             :الثاين

 أو ختفيف الشر قـدر      ، كاالستئذان من رئيسه املباشر    ،اإلخالل بأنظمة العمل  
 كما ينبهه على عدم التطاول على       ،اإلمكان بفعل املوظف للحسن دون السيئ     

كذلك ينبهه على أن النصيحة ال تكون فقط بالقول بل أحيانا تكون            ، و رؤسائه
  .أوقع يف القلب من النصيحة باللسان و أقوى وأابالفعل

املتضمن خمالفـة    و  أن يبني للمستفيت أن هذا األمر الذي سأل عنه         :الثالث
 ،ال يسأل عنه يف العلـن      و بني املفيت  و را بينه اجلهة اليت يعمل عندها جيب أن يكون س       

  .بياا للمِإل وملا يف ذلك من نشر املعائب اليت ليس من صاحل أحد نشرها
وكذلك املرأة يف بيت زوجها إذا سألت عن خمالفة يقع فيهـا الـزوج يف               

لـيس   و أل عنه الزوج نفسه   سه بأن هذا السؤال ي    حنو ذلك فإا توج    و مكسبه
ك حىت ال تتخذ املرأة تلك الفتوى سالحا ضد زوجها مما قد يهـدد              ذل، و املرأة

 لكن إن علمت أن ما يقع به زوجهـا حمـرم فتعظـه              ،ة باخلطر يحياا الزوج 
اإلمث علـى    و إن مل تعلم حكمه فليس عليها شيء      ، و املوعظة احلسنة  و باحلكمة

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã ]  :املكتسب ال عليها لقوله تعـاىل     

ÎZ )١٤٦:األنعام(.  
واملقصود أن ال تؤدي الفتيا يف هذا األمر ألمر أشد ضررا على املستفيت أو              
على املسلمني بتعطيل مصاحلهم بذلك القطاع بسبب املشاكل الـيت حـصلت            

 وافقت هوى لدى بعض املوظفني فوجدوها ذريعة للفتنـة   و بسبب تلك الفتوى  
ال يدخل  ، و ملفيت أن يتفطن ملثل هذا     فعلى ا  ،نسبوا عملهم إىل الدين اإلسالمي    و
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 فـإذا كـان   ،األمر الشرعي ويف املنع ما ميكن التوفيق فيه بني النظام املعمول به  
هناك توفيق بوجه من الوجوه فيبني املفيت للمستفيت ذلك التوفيق الذي تتحقق به             

  .املصلحة دون الضرر بالعمل
 املدرسـني  و الطالبو الوظائف و مراعاة حال املوظفني   و ويتأكد هذا األمر  

غريهم يف البالد غري إسالمية اليت مل تراع يف األصل وضع أنظمتـها مبوافقـة               و
إشكاالت املغتربني يف البالد غري اإلسـالمية ال         و فمشاكل ،الشريعة اإلسالمية 

 سـواء يف العبـادات أو       ،هي داخلة يف مجيع أبواب الفقه اإلسالمي      ، و حتصى
غريهـا مـن     و الـرباء  و ية أو القضاء أو الوالء    املعامالت أو األحوال االجتماع   

  . فرياعى ختفيف املنكر قدر اإلمكان ما مل ميكن اخلالص منه،األبواب
األسئلة اليت ترد للمفتني من قبل املـوظفني         و أمثلة تلك االستفتاءات  ومن  

منع املوظفني من    و  الصالة يف املصليات اليت تعدها بعض الدوائر احلكومية        ،مثال
 لدى املفيت أن صالة اجلماعـة يف املـساجد          ح فإذا ترج  ،رج العمل الصالة خا 

يفتيه باخلروج من العمـل     ، و  فقد يفيت بأن هذا األمر باطل      ،واجبة على األعيان  
 مث يقوم هـذا املوظـف أو   ،للصالة يف املساجد اليت يصلى ا الفروض اخلمسة    

د يستخدم غريه    وق ،نعه من ذلك  متغريه باستخدام هذه الفتوى ضد الدائرة اليت        
تلك الفتوى حجة للخروج من العمل مث ال يعود حىت يقوم ببعض األعمـال              

 إدارة العمـل     وتكـونُ  ،غريه بتلك احلجة   و لز  نقد يذهب إىل امل    و اخلارجية
أعدت أماكن للصالة بداخل العمل لوجـود مثـل          و منعت اخلروج للصالة  

  .هذه الظاهرة
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  :)٦٨٨(العملية وية سؤال يف املسائل االعتقاد:الفرع اخلامس
 األصولية و  أن اإلفتاء يكون يف األحكام االعتقادية      )٦٨٩(مر معنا يف التمهيد   

األصل ، و  فإن القضاء ال يكون إال يف األحكام الفقهية        ،الفقهية خالفا للقضاء  و
 فال  ،يف العقائد عدم التقليد فال بد أن يكون إميان املؤمن على علم ال على تقليد              

   يف معرفة ما جيب له من األوصاف      ، و عرفة اهللا تعاىل  م  ل يف يسوغ ألحد أن يعو 
  .)٦٩٠(ما جيوز عليه وما يتقدس عنه على التقليدو

   :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
اإلمجاع على وجوب معرفة اهللا تعاىل وال حتصل بتقليد جلـواز كـذب      -

  .املخرب واستحالة حصوله ملن قلد يف حدوث العامل
وإما بالنظر فيستلزم ، علما فإما بالضرورة وهو باطلوألن التقليد لو أفاد      -
والعلم حيصل بالنظر واحتمال اخلطأ لعدم متام مراعـاة         ،  واألصل عدمه ،  الدليل

   .القانون الصحيح
-  .   /  0  1  2  3  ] : ذم التقليد بقوله تعـاىل     وألن اهللا تعاىل   -

                                 
 سـابق  ، والدر النضيد، مرجع)١٥٣( سابق يف هذا الفرع أدب املفيت واملستفيت، مرجع    :  انظر )٦٨٨(

  ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع      ،)١٠٥( سابق   ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع    )٢١١(
، )٢٧( سـابق    ، مرجع r، فتاوى رسول اهللا     )١٣٦( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )٤١(سابق  

  ).٥٤٤(و) ٥٠٧( سابق واملصباح، مرجع
  .من هذا البحث) ٦٨(صحيفة :  انظر)٦٨٩(
، )٤/١٦٨( سـابق  يف منع التقليد يف األصول العقدية أحكام القرآن، للجصاص، مرجع:  انظر )٦٩٠(

، وكـشاف القنـاع،     )٤/٥٦٠( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٣٧٠( سابق   واملستصفى، مرجع 
 سابق  ، واملسودة، مرجع  )٤/٥٣٣( سابق   ، وشرح الكوكب املنري، مرجع    )٦/٣٠٧( سابق   مرجع

  ).١٣/١٦٠( سابق ، واملوسوعة الفقهية، مرجع)٤٥٨(
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  5  4Z ) ال  ف،مياناإل و كالعقائد،وهي فيما يطلب للعلم )٢٣:الزخـرف
إذ ما الفرق بـني     ،  يكفي التعويل يف ذلك على سكون النفس إىل صدق املقلد         

أسـالفهم  ذلك وبني سكون أنفس النصارى واليهود واملشركني الذين قلـدوا           
  .فعاب اهللا عليهم ذلك، وسكنت قلوم إىل ما كان عليه آباؤهم من قبل

فيها ممنوع قال اآلمدي    كما أن التقليد يف العقائد ممنوع فكذلك االستفتاء         
 القـضايا  فال خيلو إما أن يكـون مـن   ،وأما ما فيه االستفتاء    ":رمحه اهللا تعاىل  

يف جواز اتبـاع    أيضاً  العلمية أو الظنية االجتهادية فإن كان األول فقد اختلف          
فتاء وإن كان الثاين فهو املخصوص جبواز االست       ،...قول الغري فيه واحلق امتناعه    

  .)٦٩١("اع قول املفيتعنه ووجوب اتب
إال أن املالحظ أن مستندهم يف هذا املنع أي منع االستفتاء إمنا هو عـدم               

 نظـر  و  ألن املطلوب أن يكون إميان العامة مبنيا على اقتناع         ،جواز التقليد فيها  
 فاملنع راجع لالستفتاء ال للفتـوى       ،)٦٩٢(فكر فال مانع من إفتاء املفيت يف ذلك       و

ث يكون إميانه غري راجع لقول املفيت بـل لقـول اهللا            ألمر راجع للمستفيت حبي   
 : ألمرين ،عدم التوسع فيه قدر اإلمكان     و ينبغي االقتصاد يف ذلك   ، و rورسوله  
 ألن اخلطأ فيها خطري جدا قـد يفـضي          :الثاين، و  صعوبة هذه الفتاوى   :األول

لذلك األوىل أن يكون اجلواب فيها مقتصرا على        ، و للكفر أو الوقوع يف البدعة    
 ألا أمور   ، مع النص يف الفتوى على الدليل الذي بنيت عليه         ،ةالقواعد اإلمجالي 

  .)٦٩٣(املطلوب فيها االعتقاد اجلازم، وال تبىن على الظنون
                                 

  ).٤/٢٢٨( سابق  اإلحكام، لآلمدي، مرجع)٦٩١(
  ).١٤٨( سابق اريخ الفتوى يف اإلسالم، مرجعت:  انظر)٦٩٢(
  ).٣٧( سابق الفتيا، مرجع:  انظر)٦٩٣(
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احلديثة وجدناها مليئـة بالفتـاوى       و وحنن إذا رجعنا لكتب اإلفتاء القدمية     
الـبني   و الـشرعي بيان العقيدة الصحيحة للمستفتني بالدليل      ، و املتعلقة بالعقائد 

  .الظاهر مع توجيه داللته
  :الفتوى يف املسائل الكالمية

 أما من جهة املسائل الكالمية اليت اختلف فيها سواء          ،هذا من جهة العقائد   
 هل اإلنـسان    : مثل ،بني املبتدعة من خمتلف الطوائف     و بني أهل السنة أو بينهم    

 ؟اعة مطلقا أم بتفـصيل له استط و هل اإلنسان قادر بنفسه    :مثل و خمري أم مسري؟  
فإن املفيت   ، أو سؤال متعلق باملتشابه يف القرآن      ؟هل مرتكب الكبرية كافر أم ال     و

يصرف املستفيت ملا هو أنفع له منها فإن         و يعرض عن اجلواب عنها    و ال يفيت فيها  
 قـال  ،أجاب فيجيب جبواب جممل عام حىت ال يشوش على املسلمني أمر دينهم    

 استفيت يف شيء من املسائل الكالميـة        اليس له إذ  " : تعاىل رمحه اهللا  ابن الصالح 
أن يفيت بالتفصيل بل مينع مستفتيه وسائر العامة من اخلوض يف ذلـك أصـال               
ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على اإلميان مجلة من غري تفصيل ويقولوا فيها وفيما             

كل مـا هـو      واألخبار املتشاة إن الثابت فيها يف نفس األمر          ورد من اآليات  
قني وذلك هو معتقدنا فيها ولـيس       لَالالئق فيها جبالل اهللا وكماله وتقديسه املطْ      

         ل علم تفـصيله إىل اهللا      ِكعلينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل ن
تبارك وتعاىل ونصرف عن اخلوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا وحنوه عنـد أئمـة              

يل سلف األمة وأئمة املـذاهب املعتـربة        الفتوى هو الصواب يف ذلك وهو سب      
وأكابر الفقهاء والصاحلني وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدغل قلبـه            
باخلوض يف ذلك ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطال تفصيال ففي إلزامه ـذا              
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  .)٦٩٤("صرف له عن ذلك االعتقاد الباطل مبا هو أهون وأيسر وأسلم
ليس له أن يفيت  ":هللا تعاىل حنوا من هذا الكالم فقال وقال ابن محدان رمحه ا    

يف شيء من مسائل الكالم مفصال بل مينع السائل وسائر العامة من اخلـوض يف      
ذلك أصال ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على اإلميان امل من غري تفـصيل وأن              

يف نفـس  خبار املتشاة إن الثابت فيهـا  يقولوا فيها وفيما ورد من اآليات واأل      
األمر كل ما هو الالئق فيها باهللا تعاىل وبكماله وعظمته وجالله وتقديسه مـن              

وال تفسري وال تعطيل وليس علينـا     غري تشبيه وال جتسيم وال تكييف وال تأويل         
           ل علم تفصيله   ِكتفصيل املراد وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا يف األكثر بل ن

يه قلوبنا وألسنتنا فهذا وحنوه هو الـصواب        إىل اهللا تعاىل ونصرف عن اخلوض ف      
عند أئمة الفتوى وهو مذهب السلف الصاحل وأئمة املذاهب املعتـربة وأكـابر             
العلماء منا ومن غرينا وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يـدخل قلبـه              

 إلزامـه  باطال مفصال ففي    اعتقاداباخلوض يف ذلك ومن كان منهم قد اعتقد         
ف له عن ذلك االعتقاد الباطل مبا هو أهون وأيسر وأسـلم            ذا الطريق صر  

وإذا عزر ويل األمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمـر ابـن                
  .)٦٩٥("tاخلطاب 

وليس اإلعراض عن الفتوى أو الفتوى بامل يف العقائد ممنوع على كـل             
ك املسائل  حال فقد استثىن بعض أهل العلم حاالت جيوز فيها بيان احلكم يف تل            

  .)٦٩٦(العقلية بالدليل العقلي منها
                                 

  ).١٥٣( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٦٩٤(
  ).٤٥، ٤٤( سابق  صفة الفتوى، مرجع)٦٩٥(
  ).٥٠( سابق صفة الفتوى، مرجع:  انظر)٦٩٦(
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 وال حبـديث    ،لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكالم قريب وعظي         -
نقلي فيجوز أن يكون القول املرتب الكالمي رافعا شبهته ودواء له من مرضـه              

  .ذلكفيستعمل معه وحيرس عنه مسع الصحيح الذي ليس ك
 ،ابت اإلميان كأنوار الـيقني     ث ،لرجل كامل العقل راسخ القدم يف الدين       -

 ويفحـم بـه     ،يريد أن حيصل هذا العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة           
 فتعلم ذلك هلـذا  ، وليحرس به معتقدة إذا قصد مبتدع أن يغويه     ،مبتدعا إذا نبغ  

الغرض فرض كفاية وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة يف حـق املـشكك               
فمن وقعت له   بطريق آخر سواه، بهتقاده ازومفرض عني إذا مل ميكن إعادة اع      

  ".شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه وعلى غري من التشويش

 فقد ظهر من أبناء جلدتنا من حيكمون  ،ينسحب يف زماننا  أيضاً  وهذا األمر   
ما رده تركوه إما صراحة أو       و  فما قبله العقل عملوا به     ،على النصوص بعقوهلم  

 ، أو بغري قصد باستخدام الفتـوى يف هـذا اـال            مث يقومون قصدا   ،تلميحا
 فما يكون من املسلمات عند الناس ممـا ال  ،إفساد دينهم و للتشويش على الناس  

يلقي سـؤاال يـشكك      و هم مؤمنون به إميانا جازما يأيت أحدهم       و يقبل اجلدل 
ليس كل النـاس ممـن يتحمـل       ، و يفسد عليهم أمر دينهم    و الناس يف عقيدم  

يقع يف حرية فكيف     و  فأدىن خالف يف مسألة فرعية جيعله يتخبط       اخلالف مطلقا 
الكالمية اليت قد ال تظهر داللة النصوص عليهـا          و األمر إذن يف املسائل العقدية    

 أو تكون واضحة لكن مل يستطع املفيت بيـان وجـه الداللـة              ،بشكل واضح 
، طـري خ و  فالشأن يف هذه النوع من املسائل جلل       ،للمستفيت يقبل عقل السامع   

   : هذا النوع من األسئلة ضوابط منهانعند اإلجابة عو
تبسيط األدلة للناس بأسهل مـا تـدرك   ، و العقلية و ذكر األدلة الشرعية   -
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  ينهى عن هذا الـسؤال ابتـداء       ،كيفيته مثال  و  فمن سأل عن وجه اهللا     ،عقوهلم
لـه أن    مث يبني    ،يبني له الدليل على إثبات الوجه هللا تعاىل من الكتاب والسنة          و

أن  وتبني له األدلة على أن اهللا ليس كمثلـه شـيء   و السؤال عن الكيفية ممنوع   
إال نـزل إىل     و  أحس املفيت أن املستفيت قنع      فإنْ ،الكيفية جمهولة مع العلم باملعىن    

 اً بل يقول له مثال إن لإلنسان وجه       ال يترك املفيت املستفيت مهالً     و أدىن من ذلك  
 ه اجلمل؟ فكذلك وجه اهللا جل وعـال سان كوج اإلن اً فهل وجه  ،للجمل وجه و

حنو ذلك من األدلة البـسيطة الـيت        و. ليس كوجه شيء من خملوقاته     و له وجه 
  .يفهمون اجلواب منها ويدركها العوام

 اجلـواب علـى     ، إن رأى  ،ترك التفصيل يف تلك املسائل بل يكتفـي        -
 أشد تعقيـدا   و  ألن التفصيل خيلق يف ذهن املستفيت مسائل أخرى أدق         ،اإلمجال

  .ليس خلق اإلشكال وغرض املفيت البيانو
 إن أحس أن اجلواب لن ينفع املستفيت أو كـان           ،اإلعراض عن اجلواب   -

حييل سؤاله إىل أمـر   والسؤال عن طريق تعنت أو طلب الزلة من العامل أو املفيت        
  .قريب يكون أنفع للسائل من سؤاله

  :همفيهم من يفتي ون رفقة سؤال ِم:الفرع السادس
إذا كان املستفيت من فرقة معينة كحمالت احلج مثال أو أشخاص مسافرين            

كان لديهم من يفتيهم ممن هو أهل للفتوى سواء كـان           ، و ألي مكان يف العامل   
 فاألوىل باملفيت من خارج تلك الفرقة أن حييـل          ،جمتهدا مطلقا أو مفيت ضرورة    

الفتاوى النصية الواضحة اليت يكتفي ب وال يفتيهم يف مسألة اجتهادية ، و الفتوى له 
، غري معترب ملعارضة األدلة القويـة لـه   وال خالف فيها أو اخلالف فيها ضعيف     

درءا للفتنة الـيت     و عدم خروجهم عن بعض    و ذلك حفظا لترابط تلك اجلماعة    و
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 فـإن احلكـم     ،قد حتصل جراء الفتوى يف املسائل اخلالفية ملثل هذا املـستفيت          
ه مل يطمئن له أو مل يوافق هوى يف نفسه فذهب يطلب  لكن إما أن  ،الشرعي بلغه 

 فعلى املفيت أن يتنبه     ،الفتوى من غري املفيت الذي بني تلك الفرقة لتحقيق غرضه         
أن املفيت الذي يكون مع الفرقة أو اجلماعة يف احلج إذا          أيضاً  ن أثر ذلك    ِم، و هلذا

ال يلزم  ، و روا به شرعا  أفىت هلم يف مسألة اجتهادية مث عملوا بفتواه فهذا الذي أم          
 بل هم مأمورون بـسؤال أهـل   ،مجيع املكلفني معرفة كثري من الفروع الفقهية     

كذلك فاملفيت يف الفرقة املرافـق هلـم   ، وليهإقد فعلوا فيجزئهم ما انتهوا   و العلم
 فهو أقدر يف احلقيقـة  ،أصدر الفتوى بناء عليه وقع الذي أفىت فيهامطلع على الو 

  .األشخاص وحلكم املناسب لتلك احلالةعلى حتقيق مناط ا
 فالنظر يعود ملا أجاب به فإن كـان         ،وأما إن كان معهم مفت غري مؤهل      

إن كان خمالفـا لظـين أو        و يبني اخلطأ  و خمالفا لقطعي فإن املفيت يفيت بالصواب     
 ملـا  ،يسكت عن تصديقه أو موافقته حلكمـه  وصوابا فإنه يبني الصواب بديليه   

  .تزكيته وهو غري أهل لذلك والعتداد به ذلك من ا إليهيفضي
  :)٦٩٩( سؤال يف مسألة مل تقع:الفرع السابع
  :صورة املسألة

إما بنصه على أـا مل      )٦٩٧(،مل حتدث بعد   و إذا سأل املستفيت عن مسألة مل تقع      
                                 

 سابق  لفقيه واملتفقه، مرجع  ، وا )١٠٩( سابق   يف هذا الفرع أدب املفيت واملستفيت، مرجع      :  انظر )٦٩٧(
، واملـصباح،  )٤٨٤( سابق ، واملسودة، مرجع)٤/٢٢١( سابق ، وإعالم املوقعني، مرجع )٢/١١(

 سـابق   ، واألصول العامـة، مرجـع     )٢١٤( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )٥٥٥( سابق   مرجع
، وخمتصر  )٨٧٣( سابق   ، واالجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، مرجع         )١٠٩(

، وتغليظ املالم على املتسرعني إىل الفتيا وتغيري األحكام، محـود بـن             )٣٧( سابق   املؤمل، مرجع 
، الرياض، دار الصميعي للنـشر والتوزيـع، الطبعـة األوىل،           )٢٣(اهللا بن محود التوجيري،      عبد

=  
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 أيا كان قـصد املـستفيت       ،من غرابة االستفتاء  ذلك  تقع بعد أو استشف املفيت      
 اختبار املفيت أو تعجيزه أو غري ذلك من املقاصـد            أو ملفسواء كان قصده التعا   

  .اليت قد تدفع املستفيت عن البحث عن حكم شيء مل يقع بعد
  :زاع حترير حمل الن

لـيس يف اجتـهاده يف     ، و املسألة يف إفتاء املفيت يف املسائل اليت مل تقـع          -
تقع من بـاب   فاالجتهاد يف املسائل اليت مل ،املسائل اليت مل تقع دون اإلفتاء فيها    

وجه املداخل واملخارج منه أمـر       و معرفة حكمه  و االستعداد للشيء قبل وقوعه   
خمتلف عن اإلفتاء يف ذلك النوع من املسائل ألنه ال فائدة ترجى للمـستفيت أو               

 سؤاله كما أنه قد مر معنا شيء من هذا يف الفـرق             نحاجة تنقضي باإلجابة ع   
  .)٦٩٨(االجتهاد وبني الفتوى

لماء على عدم وجوب إجابة املستفيت عن املسائل الـيت مل           قد نص الع  و -
  املسائل اليت مل تقـع علـى االسـتحباب          مث وقع خالفهم يف اإلجابة عن      ،تقع
  .التخيري والكراهةو

   :أدلتهم واألقوال يف املسألة
  :)٧٠٠(استدلوا بأدلة منها، و)٦٩٩( الكراهية مطلقا:القول األول

                                 =  
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

  .بحثمن هذا ال) ٣٤(يف الفرق بني الفتوى واالجتهاد صحيفة :  انظر)٦٩٨(
األم، اإلمام حممد بن إدريس الـشافعي       : انظر. الشافعي رمحه اهللا والدارمي   :  وقال ذا القول   )٦٩٩(

 وسنن الدارمي، مرجـع    هـ،١٣٩٣ دار املعرفة، الطبعة الثانية،      ،بريوت،  )٥/١٢٧(اهللا   عبد أبو
  ).١/٦٢(سابق 

، وإعـالم  )١/٦٢(سابق  ، سنن الدارمي، مرجع  )٥/١٢٧( سابق   يف األدلة األم، مرجع   :  انظر )٧٠٠(
=  
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 ،نهي عن السؤال عما مل يقـع       من ال  tما روي عن عمر بن اخلطاب        -
  .ولعن من يسأل عن ذلك

~  �  ¡  ¢  £   ]  :احتج الشافعي على ذلك بقوله تعاىلو -
  ̧   ¶µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤

  º  ¹Z )١٠١:املائدة.( 
  .قد حكي عن كثري من السلف أنه كان ال يتكلم فيما مل يقع -
 هل كان ذلك؟ فإن :ذا سأله الرجل عن مسألة قالوكان بعض السلف إ   -

   . دعنا يف عافية:وإال قال،  نعم تكلف له اجلواب:قال
  . إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام:وقال اإلمام أمحد لبعض أصحابه -

  .)٧٠١(جيوز له ردها و فيجوز للمفيت اإلجابة، التخيري:القول الثاين
  :تلف القائلون به على طريقنياخ، و التفصيل:القول الثالث

ال مـتعلم    و  متفقه ري وإذا سأل غ   ،العلم فال بأس    إذا سأل راغبا يف    :األول
  .)٧٠٢(حيل فال

 الوقوع جدا فال يستحب اإلجابـة   إذا كانت املسألة نادرة أو بعيدة     :الثاين
                                 =  

  ).٤/٢٢١( سابق املوقعني، مرجع
، )٨/٢٨٠(، مرجع سابق    نسبة هذا القول له يف فتح الباري      :  اختار هذا القول ابن العريب انظر      )٧٠١(

حممد عبد الرمحن   ،  بشرح جامع الترمذي  ، وحتفة األحوذي    )٨/١٢١(، مرجع سابق    ونيل األوطار 
  . دار الكتب العلمية، بريوت،)٣٣٥، ٨/٣٣٤(، عبد الرحيم املباركفوري أبو العال بنا

نسبة هذا  : ، وانظر )٣٠( سابق   صفة الفتوى، مرجع  : انظر. اختاره ابن محدان وابن عبد الرب     و )٧٠٢(
  ).٦/٣٣٣( سابق القول البن عبد الرب يف تفسري القرطيب، مرجع
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  .)٧٠٣( وإذا كانت غري بعيدة الوقوع فهذه تستحب إذا أراد املنفعة،نهاع
الـيت مل    و استحباب إجابة السائل عن املـسائل املفترضـة        :القول الرابع 

  :)٧٠٥(استدلوا بأدلة منها و،)٧٠٤(تقع
كراهية رسول اهللا املسائل فإمنا كان ذلك إشفاقاً على أمته ورأفـة ـا           -

وحتننا عليها وختوفاً أن حيرم اهللا عند سؤال سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله عنه               
ا كان لألمة منفعة يف إباحته فتدخل بذلك املشقة        فيكون السؤال سبباً يف حظر م     

وهذا املعىن قد ارتفع مبوت رسول اهللا واستقرت أحكـام           ،ضرار م عليهم واإل 
  .الشريعة فال حاظر وال مبيح بعده

هي مل حتدث بعد فأجام     ، و  عما يكون بعده من أمور     سئل rأن النيب    -
 tحذَيفَةَ بن الْيمـاِن     ديث   مثل ح  ،مل ينكر عليهم السؤال عما مل يقع       و عنها
عن الْخيِر وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ  r كان الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَِّه      :قال

 فَجاَءنـا اهللا ـذا      ، يا رسولَ اللَِّه ِإنا كنا يف جاِهِليٍة وشر        : فقلت ،أَنْ يدِركَِني 
وهلْ بعد ذلك الشر من     :  قلت ،)نعم( :قال؟هذا الْخيِر من شر    فَهلْ بعد    ،الْخيِر
قَوم يهدونَ ِبغيِر هـدِيي     (:  قال ؟وما دخنه :  قلت ) وِفيِه دخن  ،نعم(:  قال ؟خيٍر

  ِكرنتمنهم و ِرفعت( لْ:  قلتفَه  رِر من شيذلك الْخ دع؟ قال ب :)ـاةٌ إىل  ،نعمعد 
: فقال.يا رسولَ اللَِّه ِصفْهم لنا    :  قلت )أَبواِب جهنم من أَجابهم ِإلَيها قَذَفُوه فيها      

                                 
، وفتح البـاري،    )٤/٢٢١( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  : اختاره ابن القيم وابن حجر انظر     و )٧٠٣(

  ).١٢/١٩٠( سابق مرجع
  ).٢/١٦( سابق الفقيه واملتفقه، مرجع: انظر.  اختار هذا القول اخلطيب البغدادي)٧٠٤(
 سابق  ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٢/١٦( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  : يف أدلة هذا القول   :  انظر )٧٠٥(

  ).١١/١٩٠( سابق ، واإلنصاف، مرجع)٤/٢٢١(
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)ما   ،هِتنونَ ِبأَلِْسنكَلَّمتيا وِتنكَِني ذلك؟ قال:  قلت،) من ِجلْدرِني إن أَدرأْمفما ت :
)   مهامِإمو ِلِمنيسةَ الْماعمج ملْز؟         :  قلت ،)تـامـةٌ وال ِإماعمهلم ج كُنفَِإنْ مل ي

فَاعتِزلْ ِتلْك الِْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض ِبأَصِل شجرٍة حىت يدِركَك الْموت       (: قال
  .)٧٠٦()وأَنت على ذلك

هذا من السؤال عن    ، و فقد سأله عن العمل يف تلك احلال اليت مل تأت بعد          
  .ل وقوعهاالوقائع قب

 جبانبيه مجيعا بعد إخراج النظر يف جانب        ، التفصيل :-واهللا أعلم - الراجح
 لقوة  ؛ترجيح التفصيل ، و السؤال عن الوقائع اليت مل تقع يف عصر النبوة النقضائه         

 .لقوة أدلة من قال باستحباب ذلك      و ،أدلة الطرفني الكارهني للفتوى مبا مل يقع      
  : التفصيل مهاابجاِنو

 أو ممن هـو     ، فإن كان املستفيت طالب علم     :نظر يف حال املستفيت    ال :أوالً
احلال هذه يبذل جهـده يف       و  فإن املفيت  ،الوقائع اجلديدة  و أهل للنظر يف النوازل   

 لوجـود   ،ال حرج عليه يف ذلك     و بيان احلكم الشرعي الذي يصل إليه اجتهاده      
  .عدم املفسدة واملصلحة فيه
فإن كانـت تلـك   : اليت مل تقع بعد    و ل عنها  النظر يف الواقعة املسؤو    :ثانياً

 خبالف ما إذا    ،إن مل تقع   و ،الواقعة قريبة الوقوع جدا فإن املفيت يبني احلكم فيها        
  .يعرض عنها وكانت الواقعة بعيدة الوقوع فال يفيت فيها بشيء

                                 
 r، باب كان الـنيب      )٣٤١١(برقم) ٣/١٣١٩( سابق   خاري يف الصحيح، مرجع    أخرجه الب  )٧٠٦(

، بـاب   )١٨١٤(بـرقم   ) ٣/١٤٧٦( سـابق    تنام عينه وال ينام قلبه، ويف صحيح مسلم، مرجع        
وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، ويف كل حال، ويف حترمي اخلروج على الطاعـة                

  .ومفارقة اجلماعة
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 فيجعلوا اشتغاهلم   ،وعلى املؤمنني االجتهاد بفعل األوامر واجتناب النواهي      
 فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء   ،الشتغال بالسؤال عما مل يقع    ا عوضا عن ا   

عن اهللا ورسوله مث جيتهد يف تفهم ذلك والوقوف على املراد بـه مث يتـشاغل                
 كان من   نْإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته و        إبالعمل به ف  

ائدا على ذلك فال  وجد وقتا زنْإ ف،العمليات بذل وسعه يف القيام به فعال وتركاً      
بأس بأن يصرفه يف االشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن وقع               

األمر والنهي إىل فرض أمور قد تقع وقد       فأما أن تكون اهلمة مصروفة عند مساع      
 . هذا مما يـدخل يف النـهي       نّإعراض عن القيام مبقتضى ما مسع ف      ال تقع مع اإل   

  .)٧٠٧(ا كان للعمل ال للمراء واجلدالفالتفقه يف الدين إمنا حيمد إذ
  : سؤال غري واضح أو مفهوم:الفرع الثامن

 ،من األمور اليت يراعيها املفيت عند إلقاء الفتوى مما هو متعلق بطبيعة السؤال     
إظهـار أن    و ال مفهوم بإجالء   و مراعاة حسن اإلجابة على السؤال الغري واضح      

أن يبني أيضاً حيسن ، ونف من هذا ال يأ ، و السؤال غري واضح لديه أو غري مفهوم      
 كبيان لفظ معني يف السؤال أو بيان أن السؤال عـام    ،سبب عدم الفهم للسؤال   

له أن يكتفي بالنص علـى أن       ، و ويشمل جزيئات كثرية فأي اجلزئيات تقصد     
إن كان واضحا لدى غريه أو واضحا       ، و  أو غري مفهوم لديه    ،السؤال غري واضح  

 يقـول  . يف الفتوى بوضوح السؤال عند املفيت ال غريه     ألن العربة  ،لدى املستفيت 
إذا مل يفهم املفيت السؤال أصال ومل        ":ابن محدان رمحهما اهللا تعاىل     و ابن الصالح 

 فعن القاضي أيب القاسم الصيمري الشافعي رمحه اهللا أن          ،حيضر صاحب الواقعة  
                                 

  ).٢٦٤، ١٣/٢٦٣( سابق اري، مرجعفتح الب:  انظر)٧٠٧(
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وقال  عنه،    أو مل أفهم ما فيها فأجيب      ،له أن يكتب يزاد يف الشرح لنجيب عنه       
 حيـضر   : ورأيت بعضهم كتب يف مثل هذا      : قال ،بعضهم ال يكتب شيئا أصال    

  .)٧٠٨("السائل لنخاطبه شفاها
 خباصـة   ،وإن قوة إدراك املفيت للسؤال وفهمه على وجهه قوة مطلوبة جدا          

 ،أعظم طلبا يف الفتاوى املباشرة على التلفاز  و أشد خصوصا ، و يف عصرنا احلاضر  
 وتتضاعف خطورة اإلفتاء ،سؤال مهم جدا لتنبين عليه الفتوى     فإن إدراك املفيت لل   

بفتوى غري ما سأل عنه السائل يف مثل هذه الربامج املباشرة علـى التلفـاز أو                
 ،جواب املفيت  و  إذ أن املستمعني واملشاهدين يربطون بني سؤال املستفيت        ،الراديو

  :)٧٠٩(وقد حصل من هذا القبيل مرات متعددة منها
 فقـال   ،ئا من رمي اجلمرات   تني سأل عن حكم من ترك شي      أحد املستف  -
  فظن املستفيت  ، وكان املفيت يقصد عن كل مجرة      ،عليه عن كل واحدة دم    : املفيت
 : فقال املستفيت  ، مث كرر املستفيت السؤال    ،بعض املشاهدين أنه عن كل حصاة     و

  . نعم عن كل وحدة:عن كل واحدة يا شيخ؟ فقال املفيت
إين  : وهـي أن سـائلة قالـت       ،أشد نتيجة  و خطأحادثة أخرى أظهر     -

 وأديت ، فلم أخرب أهلي بذلك حياء، مث ملا وصلت مكة حضت     ،أحرمت للعمرة 
 ، وأجنبت أوالدا، مث تزوجت بعد عدة سنوات   ،أنا حائض  و مناسك العمرة معهم  

 ، حىت ترجعي إىل مكة، جيب أن ال يقربك زوجك    : فرد الشيخ  ؟فماذا علي اآلن  
 تعيـدان عقـد     ،، مث إذا قضيت مناسكك    نك ما زلت حمرمة    أل ،مرةوتؤدي الع 

                                 
  ).٦٥(، مرجع سابق ، وصفة الفتوى)١٥٠( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٧٠٨(
  ).٢٥، ٢٤( سابق الفتوى واالستفتاء يف الربامج اإلعالمية املباشرة، مرجع:  انظر)٧٠٩(
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 : فقالت ،ال ينعقد النكاح حال اإلحرام    ، و رمةأنت حم  و  ألنه عقد عليك   ،النكاح
 فأجاب إجابة يفهم منها أن األمرين ؟هل أؤدي العمرة أوال أم أعيد عقد النكاح   

  .فانظر كيف أدى عدم إدراك السؤال األخري إىل اخلطأ.. .سواء
  :)٧١٠(مستجدة و سؤال يف مسألة حادثة:التاسعالفرع 
 سؤال املفيت سؤاال موضوعه مسألة حادثة جديدة مل يسبق للعلماء            كان إذا

 فإن أهل العلم اختلفوا يف جواز اإلفتاء فيها من عدمه على ثالثـة              ،اخلوض فيها 
  :)٧١١(أقوال

 ،يـة هالنـوازل الفق   و  جواز فتوى املفيت يف املسائل اجلديدة      :القول األول 
   :استدلوا على ذلك بأدلة منهاو

 فإم كانوا يـسألون عـن       ؛فتاوى األئمة وأجوبتهم  ذلك ب ، و الوقوع -
  .حوادث مل تقع قبلهم فيجتهدون فيها

ومن له مباشرة ، احلاجة داعية إىل ذلك لكثرة الوقائع واختالف احلوادث     -
ي بوقائع العامل   وإن اتسع غاية االتساع فإنه ال يف      ،  لفتاوى الناس يعلم أن املنقول    

وال ،  وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثرية واقعة وهي غري منقولة          ،  مجيعا
  .وال ألتباعهم، يعرف فيها كالم ألئمة املذاهب

بل يتوقف حىت يظفـر فيهـا      ،  وال احلكم ،  ال جيوز له اإلفتاء    :القول الثاين 
                                 

، )٣٨٩(بق   سا ، واملصباح، مرجع  )٤/٢٦٥( سابق   يف هذا الفرع إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٧١٠(
 سـابق  ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع)٦١( سابق  ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )٤٨٠(و
  ).٢٠٩( سابق وما بعدها، ومنهج اإلفتاء، مرجع) ٧٠(

  .اخلالف وأصحاب األقوال وأدلتهم يف املراجع السابقة:  انظر)٧١١(
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ن تتكلم يف مـسألة   إياك أ:أصحابهواستدلوا بأن اإلمام أمحد قال لبعض        ،بقائل
  .ليس لك فيها إمام
 لتعلـق ،   دون مسائل األصول   جيوز ذلك يف مسائل الفروع     :القول الثالث 

وال جيـوز يف    ،  وسهولة خطرهـا  ،  شدة احلاجة إليها  لو،  بالعملمسائل الفروع   
  .مسائل األصول
عند احلاجـة    -بل يستحب أو جيب   -وأن ذلك جيوز     . التفصيل :والراجح

دون اآلخـر  وإن وجد أحدمها    ،  فإن عدم األمران مل جيز    ،  اكموأهلية املفيت واحل  
  .)٧١٢(فيجوز للحاجة دون عدمها، والتفصيل، واملنع، احتمل اجلواز

الثاين قوي فال بد من      و وذلك أن مجلة ما استدل به أصحاب القولني األول        
 مىت كان املفيت أهال لإلفتاء مل يكن هناك فرق بني األصول          ، و اجتهاد يف النوازل  

 ، فمىت كان املفيت أهال للفتـوى      ،ل ا أصحاب القول الثالث    الفروع اليت فص  و
ال  و يفـيت  و  فإنه جيتهد فيهـا    ،وكانت حاجة دعت إىل اإلفتاء يف تلك النازلة       

 الصحيح أنه واجب عنـد احلاجـة        ، لكن هل هذا مستحب أو واجب      ،حرج
عند احلاجة ، والقريبة من الضرورة للحكم الشرعي أو الضرورة للحكم الشرعي       

 مل جيز اإلفتاء يف     ،مل تكن حاجة   و  فإن مل يكن هناك أهل     ،املعتادة فإنه يستحب  
  النـاس دو فإن ع،ليس هناك أهل ففيه نظر    و كانت هناك حاجة  ، و تلك النوازل 

ـ نال ي  و على مقلد غري أهل للفتيا أوىل من تركهم مهال ال يعرفون معروفا            ون رك
  .شهوام ووافق أهواءهميتخريون من األحكام ما ي، ومنكرا

                                 
 سابق املسودة، مرجع: انظر. ه ابن القيم  اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل وتلميذ        و )٧١٢(

  ).٤/٢٦٦( سابق ، وإعالم املوقعني، مرجع)٥٤٣(
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 يف الوجود ال تنحصر فال يصح       الوقائع" :-رمحه اهللا تعاىل  -يقول الشاطيب   
دخوهلا حتت األدلة املنحصرة ولذلك احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القيـاس             
وغريه فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على حكمهـا وال يوجـد               

 أو ينظر   ، أن يترك الناس فيها مع أهوائهم       وعند ذلك فإما   ،لألولني فيها اجتهاد  
 فال يكـون  ،تباع للهوى وذلك كله فساد   اأيضاً  فيها بغري اجتهاد شرعي، وهو      

بد من التوقف ال إىل غاية وهو معىن تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد إىل تكليف       
 ال بد من االجتهاد يف كل زمان ألن الوقائع املفروضة ال ختتص             ما ال يطاق فإذاً   
  .)٧١٣("بزمان دون زمان

 وما حنن فيه من سرعة يف حدوث النـوازل          ،وعند النظر إىل حال عصرنا    
 لتلـك احلـوادث   ممارستهم و معرفة األحكام الفقهية له    معه حيتاج الناس الفقهية مما   

بيان حكمهـا   ، و املفتني املؤهلني للنظر يف تلك النوازل      و لقلة اتهدين ، و يوميا
 فـإن  ،جهة النقل عن اتهدينمن  وجهة االجتهاد أ  سواء كان بيان احلكم من      

بيـان   و هذا احلال يف هذا الزمان يوجب على املفيت املؤهل النظر يف النـوازل            
  .حكمها الشرعي بعد بذل اجلهد يف طلب احلكم عن طريق الدليل الشرعي املعترب

  :)٧١٤(سؤال يتعلق باملتشابه من القرآن: الفرع العاشر
وردت الـيت   ، و )٧١٥( القرآن ؤال يتعلق باملتشابه من آيات     املفيت عن س   سئلإذا  

                                 
  ).٤/١٠٤( سابق  املوافقات، مرجع)٧١٣(
  .)١٣١ ( سابق، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع)١٧٨( سابق الفتوى يف اإلسالم، مرجع: انظر )٧١٤(
 مـن سـورة آل    ٧د تفسري اآلية رقـم      بيان معىن املتشابه واحملكم يف كتب التفسري عن       :  انظر )٧١٥(

يف الفقيه واملتفقـه،    . خالف العلماء يف احملكم واملتشابه    : عمران، وكذلك حبث اخلطيب البغدادي    
  ).١/٢٠١( سابق مرجع
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  .رد على املستفيت إما باالمتناع أو الزجر ومن دون تفسري امتنع عن اجلواب
 يعلمون تفسري املتـشابه مـن    نفإن كان املفيت من الراسخني يف العلم الذي       

  فال يبني  ،القرآن فإن جواز بيان ذلك للناس خاضع لقدرة الناس على فهم ذلك           
  . أو يفهمونه بشكل غري صحيح،هلم أمرا قد ال يفهمونه مطلقا
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v  u   ] :وعلى ذلك يدل قوله تعاىل    ات  السؤال عن املتشا  والثامن  " :تعاىل
}   |  {  z  y  x  wZ  ) ومن ذلك سؤال مـن سـأل        ...)٧:آل عمران

 .)٧١٦("عنه بدعةمالكا عن االستواء فقال االستواء معلوم والكيفية جمهولة والسؤال 
                                 

  ).٤/٣٢٠( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٧١٦(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
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  : سؤال ال نفع للمستفيت فيه:الفرع احلادي عشر
بة على األسئلة الـيت ال نفـع        حديثا على كراهة اإلجا    و اتفق العلماء قدميا  

 إال عمـا    rكان الصحابة رضوان اهللا عليهم ال يسألون الرسول         ، و )٧١٧(فيها
 ال خلـق    ،rمهتهم األوىل العمل مبا أمرهم به اهللا ورسوله          و حيتاجونه و ينفعهم

 فضال  ٍدوالسؤال عن كل شيء ولو كان متومها أو غري موج         ، و املسائل وتوليدها 
 ن ابن عباس  ع" :رمحه اهللا تعاىل    يقول ابن القيم   ، منفعة  ذا اًأن يكون موجود  عن  
t ما رأيت قوما خريا من أصحاب رسول اهللا          : قال r  ،      ما سـألوه إال عـن

 r  q   pZ]  :كلهن يف القرآن   rثالث عشرة مسألة حىت قبض      
 ما كانوا يسألونه إال عما      .)٢١٧:البقرة(  A    @  ?  >Z    ]  ،)٢٢٢:البقرة(

ما سـألوه إال عـن       ": ومراد ابن عباس بقوله    :ابن القيم رمحه اهللا   قال  . ينفعهم
وإال فاملسائل اليت   ،  املسائل اليت حكاها اهللا يف القرآن عنهم      " ثالث عشر مسألة    

سألوه عنها وبني هلم أحكامها بالسنة ال تكاد حتصى ولكن إمنا كانوا يـسألونه              
قدرات واألغلوطات وعضل عما ينفعهم من الواقعات ومل يكونوا يسألونه عن امل      

 مقـصورة   كانت مهمهم  بل،  ومل يكونوا يشتغلون بتفريع املسائل وتوليدها     ،  املسائل
  .)٧١٨("فإذا وقع م أمر سألوا عنه فأجام، على تنفيذ ما أمرهم به

                                 
بق  سـا  ، واإلنصاف، مرجع  )٧١،  ١/٧٠( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  : من قال بذلك  :  انظر )٧١٧(

، )٦٦( سـابق  ، وأدب الفتيا للسيوطي، مرجـع )٦/٤٢٩( سابق  ، والفروع، مرجع  )١١/١٩٠(
، والفتوى بـني  )٣/٤٨٣( سابق ، وشرح املنتهى، مرجع  )٤/٥٨٤( سابق   الكوكب املنري، مرجع  وشرح  

، )١١٩( سـابق    وما بعدها، وتاريخ الفتـوى، مرجـع      ) ٤٧( سابق    مرجع االنضباط والتسيب، 
  ).١٨٢( سابق ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع)١٣٤( سابق ، مرجعوالفتوى يف اإلسالم

  ).١/٧٠( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٧١٨(
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معامالته أو فيمـا   ويسأل عما ينفعه يف عباداته    و إن شأن املؤمن أن يستفيت    
ليس من شأنه االستفسار عن قضايا خياليـة أو    ، و جيهل من أمور العقيدة املة    

 وما تعمل أو عـن  ،ليس فيها نفع كالسؤال عن األرواح بعد مفارقتها لألجساد  
 ،أمسائهم و أو عن عدد أصحاب الكهف،كيفية عذاب القرب أو عن مساحة اجلنة     

 أو هل أبوي النيب     ، أو اسم فرعون   ،اسم أخته  و  أو اسم أم موسى    ،ولون كلبهم 
ن أنفسهم دهرا   وا املسلم ل  غ وحنو ذلك من األسئلة اليت ش      ،نة أم يف النار   يف اجل 
  .)٧١٩(ال يف اآلخرة و بدون أن تعود عليهم بأي فائدة يف الدنياطويالً

 األسئلة اليت تتضمن ألغازا شرعية يريد املستفيت حلها      :أمثلة ذلك أيضا  ومن  
 وقـوم   ،خلوا اجلنة  قوم كذبوا ود   :مثل، و  نوى وال صلى وصلى وال نوى      :مثل

 فـاألوىل   ،أشباه ذلك مما ال فائدة للمستفيت يف معرفته        و "صدقوا ودخلوا النار    
اإلعراض عنها ألن االشتغال مبثـل   والسكوت عن اجلواب حىت لو علم اجلواب      

  .)٧٢٠(هذه املسائل من عمل الفارغني
تصد ملا ال يـصلح مل       و  عن فراغ وفضول   اًوقد يقال إن كان السؤال ناجت     

 وإن كان الباعث له شبهة عرضت له فينبغـي أن           ،يظهر له اإلنكار   و ه املفيت جيب
  .)٧٢١(إدراكه ويتلطف يف إزالتها عنه مبا يصل إليه عقلة ويقبل عليه

                                 
  ).١٨٥( سابق مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٧١٩(
  ).١٢٠( سابق الفتوى بني االنضباط والتسيب، مرجع:  انظر)٧٢٠(
  ).٢٨٣، ٢٨٢( سابق  مرجعاإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام،:  انظر)٧٢١(
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  : سؤال من األغلوطات:الفرع الثاين عشر
فـسرت بأـا    ، و )٧٢٢(األغلوطات هي املسائل العويصة الشديدة الصعبة     

 وروي عن   )٧٢٣(ا يف الغلط وميتحن ا أذهان الناس      املسئول عنه املسائل اليت يقع    
، لكن النهي عن سؤاهلا متوجه ملـا        )٧٢٤( حديث ضعيف يف النهي عنها     rالنيب  

 : منها،فيها من مفاسد
  .نفسهإذالال للمسئول عنه وعجبا وبطرا بأن فيها إيذاء و -
  .أا تفتح باب التعمق -
 وما  ،على ظاهر السنة  أن يوقف   الصواب ما كان عند الصحابة والتابعني       و
 وأال ميعن جدا أال يقـتحم يف        ،لة الظاهر من اإلمياء واالقتضاء والفحوى     ز  نهو مب 

االجتهاد حىت يضطر إليه وتقع احلادثة فإن اهللا يفتح عند ذلك العلم عناية منـه               
  .)٧٢٥(بالناس وأما يئته من قبل فمظنة الغلط

                                 
، واملعجم الكبري،   )٥/٤٣٥(، مرجع سابق    يف مسند اإلمام امحد   :  فسرها بذلك األوزاعي انظر    )٧٢٢(

 ،محدي بن عبدايد السلفي   :  حتقيق ،)١٩/٣٨٠(، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين       
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤،  مكتبة الزهراء، الطبعة الثانية،املوصل

  ).٣٦٢( سابق حجة اهللا البالغة، مرجع: ر انظ)٧٢٣(
، ، باب التوقي يف الفتيا)٣٦٥٦(برقم ) ٣/٣٢١(، مرجع سابق   احلديث رواه أبو داود يف سننه      )٧٢٤(

، ويف سنن سعيد بن منـصور،       )٢٣٧٣٧(برقم  ) ٥/٤٣٥(، مرجع سابق    ويف مسند اإلمام أمحد   
 يف تعليقه   يخ شعيب األرناؤوط  قال الش ، وضعفه األلباين و   )١١٧٩(برقم  ) ١/٣٢٤( سابق   مرجع

  .إسناده ضعيف جلهالة عبد اهللا بن سعد: على مسند اإلمام أمحد
، )١٠/٤٠٧( سـابق    ، وفتح البـاري، مرجـع     )١/٦٩( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٧٢٥(

، وقواعـد  )٣٦٣، ٣٦٢( سـابق  ، وحجة اهللا البالغة، مرجع)٤/٣١٦( سابق واملوافقات، مرجع 
  ).٥٨٠(بق  ساالفقه، مرجع



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل األول :الثانيالباب 
٤٤٧ 

 ذلك ألنه   ،غلوطاتوذهب بعض الفقهاء إىل تعزير من سأل مسألة من األ         
  .)٧٢٦(ة من املفيت يف اجلوابفيت أو غلططلب زلة امل
 هل يكون   ، من وقف أم ولده حال حياته      :أمثلتها سؤال أحدهم قال   ومن  

 فإن السائل ظهر مـن  ،وقفا بعد موته؟ فالسائل ملثل هذه املسألة يستحق التعزير    
 هل يصح   :أن يقول كان حقه    ألن املستفيت    ،استفتائه قصد التغليط ال االستفتاء    

أم ال؟ أما سؤاله عن الوقف بعد املوت فقط مع ظهور حكمه قرينة قوية علـى                
  .)٧٢٧(تلبيس على املفيت حىت يظن أن الوقف صحيحال وقصده تغليط املفيت

  :سؤال يتعلق بشيء من املصاحل العامة: الفرع الثالث عشر
عن بعـض   بعض املواضيع اليت تتضمنها االستفتاءات فيها تعرض للسؤال         

حنـو  ، و مثل قول السائل ما حكم إزالة مقربة للمصلحة العامـة         ،املصاحل العامة 
 فعلى املفيت يف هذه احلال أن يبني للمستفيت أن االستفتاء يف هذا املوضوع              ،ذلك

 بل من اختصاص تلك اجلهة اليت ستزيل املقـربة للـصاحل            ،ليس من اختصاصه  
 بل قد حيدث فتنـة مـن        ،يد املستفيت شيئا   فإفتاء املفيت هلذا السائل ال يف      ،العام

قـد  ، و يعود على بعض الناس املتحمسني باإليذاء     ، و الوقوف يف مواجهة الدولة   
تكون اجلهة املختصة قد حصلت على فتوى أخرى لكوا بينت للمفيت اآلخـر      

 حبيـث قـد   ،ظروفا شديدة أدت إىل هذا املشروع مل تعرض على املفيت األخري     
  . لفتوى غريه إذا اطلع على استفتاء جهة االختصاصتكون فتواه موافقة

                                 
  ).٦/٣٨٠( سابق الفروع، مرجع:  انظر)٧٢٦(
  ).٦/٣٨٠( سابق الفروع، مرجع:  انظر)٧٢٧(
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  : سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد:الفرع الرابع عشر
حيسن باملفيت أن ال يفيت بشيء متعلق بوثيقة عقد أو وصية حىت يطلع عليها              

ن ال يعرفون ما هي األشياء املؤثرة يف احلكم الـشرعي لكـي         و فاملستفت ،بنفسه
يذلك العقـد   وطالع على تلك الوثيقة لذلك على املفيت اال،رضوها على املفيت  ع
  .يه حسب مضمونهف مث اإلفتاء أوالً

 فيبني  ،كما عليه االطالع على مجيع الشروط اليت تضمنها العقد أو الوصية          
يوجه تلك  ، و السنة أو خمالفة ملقتضى العقد     و بطالن ما كانت فيه خمالفة للكتاب     

ى امليت مبحرم منع املستفتني مـن إنفـاذ          فلو أوص  ،الشروط التوجيه الصحيح  
 :رمحه اهللا تعاىل   يقول ابن القيم   أبدهلا هلم بشيء يكون فيه نفع لوالدهم       و الوصية

بـل وال   ،  ذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف مل حيل له أن يلزم بالعمل بـه              إ"
فإن كان خيالف حكـم اهللا      ،  حىت ينظر يف ذلك الشرط    ،  يسوغه على اإلطالق  

وإن مل خيـالف    ،  وال يسوغ تنفيـذه   ،  وال حيل له تنفيذه   ،   حرمة له  ورسوله فال 
؟ فـإن مل     قربة أو رجحان عند الشارع أم ال        هل فيه  :حكم اهللا ورسوله فلينظر   

وإن ،  فال تضر خمالفتـه   ،  ومل حيرم ،  وال رجحان مل جيب التزامه    ،  يكن فيه قربة  
ه والتقييد به ما     هل يفوت بالتزام   :كان فيه قربة وهو راجح على خالفه فلينظر       

هو أحب إىل اهللا ورسوله وأرضى له وأنفع للمكلف وأعظم حتصيال ملقـصود             
، الواقف من األجر؟ فإن فات ذلك بالتزامه مل جيب التزامه وال التقييد به قطعـا         

وجاز العدول بل يستحب إىل ما هو أحب إىل اهللا ورسوله وأنفـع للمكلـف               
 قربة وطاعة ومل يفت بالتزامه      هكان في  وإن   ... ،وأكثر حتصيال ملقصود الواقف   

وحيـصل  ،  ما هو أحب إىل اهللا ورسوله منه وتساوى هو وغريه يف تلك القربة            
غرض الواقف حبيث يكون هو وغريه طريقني موصلني إىل مقصوده ومقـصود            
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بل له العدول عنه إىل ما هو        ،الشارع من كل وجه مل يتعني عليه التزام الشرط        
وإن ترجح موجب الشرط وكان قصد القربة والطاعـة         ،  وأرفق به ،  أسهل عليه 

  .فيه أظهر وجب التزامه
ومـا  ،  وما جيب التزامه منـها    ،  فهذا هو القول الكلي يف شروط الواقفني      

ومل ، ومن سلك غري هذا املسلك تناقض أظهـر تنـاقض       ،  وما ال جيب  ،  يسوغ
  .يثبت له قدم يعتمد عليه

يف هذا املكـان املعـني الـصلوات        فإذا شرط الواقف أن يصلي املوقوف عليه        
وإىل جانبه املسجد األعظم ومجاعة املسلمني مل جيب عليـه          ،  اخلمس ولو كان وحده   

 فإن اجلماعة إمـا شـرط       ؛بل وال حيل له التزامه إذا فاتته اجلماعة       ،  الوفاء ذا الشرط  
، وإن صـحت صـالته    ،  وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة    ،  ال تصح الصالة بدوا   

  .وعلى كل تقدير فال يصح التزام شرط خيل ا،  سنة مؤكدة يقاتل تاركهاوإما
وترك التأهل مل جيب الوفاء ذا الشرط ، وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية   

 فإن  ؛ رغبة عن السنة فليس من اهللا ورسوله يف شيء         التزمهبل من    بل وال التزامه  
 سنة االشتغال ا أفـضل      وإما،  النكاح عند احلاجة إليه إما فرض يعصي تاركه       

 يثاب فاعلها كما    وإما سنةٌ ،  من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات       
وعلى كل تقدير فال جيوز اشـتراط تعطيلـه أو     ،  يثاب فاعل السنن واملندوبات   

 إذ يصري مضمون هذا الشرط أنه ال يستحق تناول الوقف إال من عطل ما      ؛تركه
 ومن فعل ما فرضه اهللا عليه وقـام         ،rنة رسول اهللا    فرض اهللا عليه وخالف س    

وال خيفى ما يف التـزام هـذا        ،  بالسنة مل حيل له أن يتناول من هذا الوقف شيئا         
  .)٧٢٨( "الشرط واإللزام به من مضادة اهللا ورسوله

                                 
  ).٤/١٧٩( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٧٢٨(
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  املطلب الرابع
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال املفيت

  :وفيه فرع واحد
  :اإلفتاء عند انشغال الذهن عدم :فرع

   :ةـتوطئ
 جيوع و حيزن و  فهو يغضب  ،تتقلب أحواله من حال إىل حال     ، و املفيت بشر 

 يف وهذه األحوال تـؤثر      ،يكون سعيدا مسرورا حليما حكيما    ، و يغتم و يهتمو
من املواضع اليت حيتاج فيها املفيت إىل كامل طاقتـه          ، و نشاطه بال شك   و الذهن
 لذا أفردت حلالة املفيت حني ،إلقاء اجلواب و مساع األسئلةالفكرية ساعة والذهنية

  .فيه فرع واحد وإلقاء الفتوى هذا املطلب
  :)٧٢٩( عدم اإلفتاء عند انشغال الذهن:فرع

 فهو كالقاضي من جهة البيان ال من جهـة          ،إن املفيت مبني حلكم اهللا تعاىل     
قضني حكم بني   ال ي ( :r قال   ،احلاكم حيرم عليه احلكم حال الغضب      و اإللزام

  .)٧٣٠()اثنني وهو غضبان
                                 

 ، وأدب املفيت واملستفيت، مرجـع     )٢/١٧٥( سابق   يف هذا الفرع إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٧٢٩(
، )٣٨( سـابق    وآداب الفتـوى، مرجـع    ،  )٣٤( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجع   )١١٣(سابق  

 ، واألصول العامة، مرجـع    )٥٠( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٤٩٥( سابق   واملصباح، مرجع 
، وأحكام اإلفتاء واالسـتفتاء،     )١٢٩( سابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )١١٤(سابق  
  ).١٢٥( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٨٧( سابق مرجع

، باب هـل يقـضي      )٦٧٣٩(برقم  ) ٦/٢٦١٦( سابق    الصحيح، مرجع   أخرجه البخاري يف   )٧٣٠(
=  
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فيحرم على املفيت أن يفيت يف كل حال يكون مشغول الذهن فيها قياسـا              
ليس له " :النووي رمحهم اهللا مجيعا وابن محدان وعلى الغضب يقول ابن الصالح  
كحالـة  ،ومتنعه من التثبت والتأمل، وتشغل قلبه،أن يفيت يف كل حالة تغري خلقه     

و العطش أو احلزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو املاللـة أو   أو اجلوع أ الغضب
وهو أعلم بنفسه فمهما    ،املرض أو احلر املزعج أو الربد املؤمل أو مدافعة األخبثني         

   .)٧٣١(أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد االعتدال أمسك عن الفتيا
ـ ،حنوه ال جيوز له أن يفيت  و فاملفيت يف حالة انشغال ذهنه بالغضب      ن إن  لك

أيـضاً   فإنه ال يفـيت  ،االستفتاء يف شيء واضح جلي عند املفيت       و كانت املسألة 
 مثل تلك املسألة لكنـه يف       يفإن كان انشغال ذهنه قد ال يؤثر         و استحبابا ألنه 

اإلرشاد للمستفيت يف بعض مـا       و املقابل لن يعطي جوابا كامال متضمنا النصح      
ستفيت مما هو أهم من سؤاله فيبينه   قد ال يدرك بعض احتياجات امل      و يالحظه عليه 

له زيادة على جواب الفتوى فمثل هذه األمور قد تغيب عن ذهن املفيت يف حالة               
  .انشغال ذهنه

 فأفىت فيهـا فإنـه إن   ،لكن إن مل تكن املسألة من املسائل القريبة من ذهنه        
  وهو يف اجلملة أهل للفتوى     ،أصاب صحت فتياه ألن املقصود من الفتوى البيان       

   لكن طرأ عليه عرأضعف األهلية لكن النتيجة كانت سليمة مل يظهر عليهـا   ض 
                                 =  

بـرقم  ) ٣/١٣٤٢( سـابق    القاضي أو يفيت وهو غضبان؟ من كتاب القضاء، ويف مسلم، مرجع          
  .، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)١٧١٧(

، وآداب  )٣٤( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجـع    )١١٣( سابق    أدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٧٣١(
  ).٣٩، ٣٨( سابق مرجعالفتوى، 
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  قال ابن الـصالح ،إن كان فعله خطأ باإلفتاء يف تلك احلالة    ، و أثر ذلك العرض  
فإن أفىت يف شيء من هذه األحـوال        " :النووي رمحهم اهللا مجيعا    و ابن محدان و

  .)٧٣٢("تياه وإن خاطر اوهو يرى أن ذلك مل مينعه من إدراك الصواب صحت ف
التحذير مما حيول بني     ": الذهن يفالضجر   و قال ابن القيم مبينا أثر الغضب     

 فإنه ال يكون خري األقسام      ؛وجتريد قصده له  ،  احلاكم وبني كمال معرفته باحلق    
 ؛والغضب والقلق والضجر مضاد هلمـا     ،  الثالثة إال باجتماع هذين األمرين فيه     

والغضب نوع من الغلـق      ... تاله كما تغتاله اخلمر   فإن الغضب غول العقل يغ    
 وأوصـى   ... يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقـصد        واإلغالق الذي 

فإن صاحب الغلق ال يقدم     ؛  إياك والغلق والضجر   :بعض العلماء لويل أمر فقال    
  .)٧٣٣("وصاحب الضجر ال يصري على حق، عليه صاحب حق

 فإذا كان   ، للحال اليت هو فيها حني يفيت      فعلى املفيت يف هذا العصر أن ينتبه      
منشغل الذهن مثال بقيادة السيارة أو بانتظار شيء مهم أو بالبحث عن شـيء              

 أو غريها من احلاالت اليت يظن هو أا غري مؤثرة كتأثري الغضب أو              ،مفقود له 
 تطبيق هذا الضابط وهو عدم اإلفتاء حال انشغال الذهن على ما نص              إىل رييص

ـ          و ل العلم من الغضب   عليه أه  حنوه بل إن املفيت يف هذا الزمان قد تغل بالـه   ش
وذهنه أمور متعددة إما تؤثر فيه تأثريا كبريا كالغضب أو دونه، فينتبـه املفـيت               

 يف بل إن من األمور اليت تـؤثر    ، فال يفيت على أي حال حىت خيترب نفسه        ،لنفسه
                                 

، وآداب  )٣٤( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجـع    )١١٣( سابق    أدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٧٣٢(
  ).٣٩، ٣٨( سابق الفتوى، مرجع

  ).١٧٦، ٢/١٧٥( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٧٣٣(
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 يفا تؤثر   إالراديو حيث    و تالقنوا و الذهن يف هذا الزمان الظهور يف الشاشات      
  . خاصة ملن مل يعتد عليها،تشغل ذهنهم واملفتني
  :)٧٣٤( الفتوى ماشيا:مسألة

 وقيل بالتفصيل   ،بعض آخر منعه   و  فجوزه البعض  ،اختلفوا يف الفتوى ماشيا   
ذلك ألن حال املشي حال مـشغلة  ، وإال ال يفيت وفإن كان يفيت يف شيء ظاهر 
 كالغضب بل هي دونه فناسـب       ،ت كبرية إشغال  للذهن لكن تلك احلالة ليس    

إن كان ترك اإلفتاء حال االنـشغال مطلقـا         و فيها اإلفتاء يف الظاهر دون غريه     
   .)٧٣٥(اهللا املستعان وأبرأ للذمة وأوجه

  املطلب اخلامس
  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة 

  احلاضرين والزمان وإىل طبيعة املكان

  : فروعويف هذا املطلب ثالثة
أن ال يفيت إن خشي أن يترتب على الفتوى شر أكرب مـن             : الفرع األول 

  .اإلمساك عنها
  . عدم املبادرة باإلفتاء بوجود من هو أعلم:الفرع الثاين
  .املستفيت إذا لزم ذلك و أن تكون الفتوى بني املفيت:الفرع الثالث

                                 
  ).٥٣٦( سابق املصباح، مرجع: يف هذه املسألة:  انظر)٧٣٤(
  ).٦/٢٩٢( سابق البحر الرائق، مرجع:  انظر)٧٣٥(
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ـ           : الفرع األول  رب مـن   أن ال يفيت إن خشي أن يترتب على الفتوى شر أك
  :اإلمساك عنها

 مكانـه  و من الضوابط اليت يراعيها املفيت مما هو راجع إىل طبيعـة زمانـه            
 فإن أفضت إىل شر أكرب من       ، النظر إىل ما تؤول إليه الفتوى      ،احلاضرين حوله و

هـذا هـو فعـل    ، واإلمساك عنها فإن اإلمساك عنها مطلوب ولو كانت حقا      
اعد إبراهيم لكون أهل مكة حـدثاء        عندما ترك بناء الكعبة على قو      rالرسول  

 تنفيذ احلق خشية أن يؤول ذلك احلق إىل ما هو أشد            r فترك   ،)٧٣٦(عهد بكفر 
 فإذا كان الزمان غري     ،ينفر من مل يسلم عن اإلسالم      و شرا فريتد املسلمون اجلدد   

إن كان احلاضرون ليسوا ممن يطيقـون       ، و مناسب أخر البيان إىل زمن مناسب     
فال يلقي ا بني أظهرهم فيشوش علـيهم أمـر دينـهم            الفتوى لفرط جهلهم    

 كذلك املكان فإذا كان املكان غري مناسب فإنه ينتظـر         ، و رسوله و ب اهللا فيكذَّ
ال يفيت حىت يغري املكان مثل من كان يف مكان ال يأمن فيه على نفـسه مـن                  و

يشغل ذهنـه عـن إدراك       و حنوه فإن هذه من أعظم ما يشغل اإلنسان        و القتل
 فيؤخر اإلفتاء   ، العقل يف بل قد يكون أعظم أثرا من الغضب يف تأثريه           ،الصواب

وعلى كل حال على املفيت      ،اخلوف إىل جملس أمان    و حىت خيرج من جملس الريبة    
 ألن  ،مىت غلب على ظنه ترتب شر أكثر من اإلمساك عن الفتيا أمسك عنـها             

  .)٧٣٧(ال مبفسدة أعظم منهازاملفسدة ال يصح أن ت
                                 

  ).٢٧١(صحيفة :  تقدم ختريج هذا احلديث، انظر)٧٣٦(
، )٥١٨( سـابق  ، واملـصباح، مرجـع  )١٥٨، ٤/١٥٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٧٣٧(

حممـد   بناالشيخ عبد الرمحن :  حتقيق،)٣٦(، حممد بن عبد الوهاب  ومبحث االجتهاد واخلالف،    
  .مطابع الرياض، الطبعة األوىل،  الرياض،رمحن اجلربين والشيخ عبد اهللا بن عبد ال،السدحان
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فمن سئل عن علم فكتمه أجلمه اهللا يـوم         " :رمحه اهللا تعاىل   ميقول ابن القي  
فإن مل يـأمن غائلتـها      ،  هذا إذا أمن املفيت غائلة الفتوى     ،  القيامة بلجام من نار   

ترجيحا لدفع أعلى   ،  وخاف من ترتب شر أكثر من اإلمساك عنها أمسك عنها         
عادا على   عن نقض الكعبة وإ    r وقد أمسك النيب     ،املفسدتني باحتمال أدنامها  

 وأن ذلك رمبا نفـرهم      )٧٣٨( ألجل حدثان عهد قريش باإلسالم     ؛قواعد إبراهيم 
وكذلك إن كان عقل السائل ال حيتمل اجلواب عما سأل          ، عنه بعد الدخول فيه   

قال ابن عباس رضي    ،  أمسك عن جوابه  ،  وخاف املسئول أن يكون فتنة له     ،  عنه
 أين لو أخربتك بتفسريها كفـرت        وما يؤمنك  : لرجل سأله عن تفسري آية     ماعنهاهللا  

  .)٧٣٩("ومل يرد أنك تكفر باهللا ورسوله، به؟ أي جحدته وأنكرته وكفرت به
ومن أمثلة ذلك الراجعة إىل خشية الفتنة العائدة إىل حال احلاضرين ما سئل             
عنه أحد الكبار يف جملس خمتلط كان فيه من السنة والشيعة فقيل له من أفـضل              

 وهـذه   .من بنته يف بيتـه    : فأجاب ذلك الكبري بقوله    ؟rالناس بعد رسول اهللا     
ل ز  ن أن األفضل هو أبو بكر الصديق ألن ابنته يف م          :ا أحدمه :العبارة تفيد معنيني  

 يف  r ألن ابنة الرسـول      ؛ هو األفضل  t اً هو أن علي   :ام وثانيه .rالرسول  
  .)٧٤٠(له إذ هلذا الكالم معنيان متضادانز نم

                                 
  ).٢٧١(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٧٣٨(
، شرح اجلـامع الـصغري  فيض القدير : ، وانظر )١٥٨،  ٤/١٥٧( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   )٧٣٩(

ـ ١٣٥٦،   مصر، املكتبة التجارية الكربى، الطبعة األوىل      ،)٦/٣٨٦(، الرؤوف املناوي  عبد  ،هـ
حممد بن أيب بكر أيوب     ،   ونزهة املشتاقني  ، وروضة احملبني  )٤/٨٤( سابق    الفتاوى، مرجع  وجمموع

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ دار الكتب العلمية، ، بريوت،)٣٠٦(، الزرعي أبو عبد اهللا
  ).٤/١٢٦( سابق دستور العلماء، مرجع:  انظر)٧٤٠(
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  : باإلفتاء بوجود من هو أعلم عدم املبادرة:الفرع الثاين
  أن يراعـي احلـرص     :اآلداب اليت يراعيها املفيت بشأن احلاضرين يف الس       ومن  

 معرفتهم ألنه ينبغي للمفيت أن ال يبادر باجلواب يف جملس يوجد فيـه مـن هـو   على  
كالم العامل بالعلم حبضرة من هو أعلم منـه          ف ، بل حيول السؤال إليه    ،أعلم منه 

 أليب بكر   rإلذنه   ؛يف ذلك صرحيا أو ما قام مقامه        له ه به أو أذن   أمر إذا   جائز
t  بتعبري الرؤيا حبضرتهr)٧٤٢( واحلكماإلفتاءويؤخذ منه جواز مثله يف  )٧٤١(.  

وضابط ذلك أن املفيت إذا كان حبضرة من هو أعلم منه فإنه ال يبـادر يف                
 جب مبـا عنـده    ال جير نفسه إىل مستنقع الع     ، و الفتوى بل حييل املستفتني إليه    

 فاألصل يف الفتوى طلب الـسالمة فـدفع         ،حب الظهور  و التكرب عن اإلحالة  و
  .املفاسد مقدم على جلب املصاحل
                                 

ب من مل ير الرؤيا     ، با )٦٦٣٩(برقم  ) ٦/٢٥٨٢( سابق    احلديث يف صحيح البخاري، مرجع     )٧٤١(
، بـاب يف تأويـل      )٢٢٦٩(برقم  ) ٤/١٧٧٧( سابق   َألوِل عاِبٍر إذا مل يِصب ويف مسلم، مرجع       

 فقال إين رأيت اللَّيلَةَ يف الْمنـاِم   rأَنَّ رجال أتى رسولَ اللَِّه    : الرؤيا ونص احلديث عند البخاري    
فَأَرى الناس يتكَفَّفُونَ منها فَالْمستكِْثر والْمستِقلُّ وإذا سبب واِصلٌ من          ظُلَّةً تنطُف السمن والْعسلَ     

                    ـرلٌ آخجذَ ِبِه رأَخ ال ِبِه ثُمفَع رلٌ آخجذَ ِبِه رأَخ ثُم تلَوِبِه فَع ذْتأَخ اكاِء فَأَرماألرض إىل الس
  جذَ ِبِه رأَخ ال ِبِه ثُمِصلَفَعو ثُم قَطَعفَان رولَ اللَّـِه ِبـأَِبي أنـت واهللا     :فقال .لٌ آخسكٍْر يا رأبو ب

أَما الظُّلَّةُ فَاِإلسالم وأَما الذي ينطُف مـن الْعـسِل           :قال .اعبرها: rفقال النيب   .لَتدعني فَأَعبرها 
وأَما السبب الْواِصلُ من السماِء     ، ف فَالْمستكِْثر من الْقُرآِن والْمستِقلُّ    والسمِن فَالْقُرآنُ حالوته تنطُ   

                     لُو ِبِه ثُـمعفَي ِدكعلٌ من بجذُ ِبِه رأْخي اهللا ثُم ِليكعذُ ِبِه فَيأْخالذي أنت عليه ت قإىل األرض فَالْح
    عفَي رلٌ آخجذُ ِبِه رأْخِني يـا                 يِبرلُو ِبِه فَأَخعلُ له فَيصوي ِبِه ثُم قَِطعنفَي رلٌ آخجيأخذ به ر لُو ِبِه ثُم

 فَواللَِّه  :قال .أَصبت بعضا وأَخطَأْت بعضا    :rقال النيب   .رسولَ اللَِّه ِبأَِبي أنت أَصبت أَم أَخطَأْت؟      
  .خطَأْت قال ال تقِْسملَتحدثَني ِبالَِّذي أَ

  ).٥٠٣( سابق ، واملصباح، مرجع)١٢/٤٣٨( سابق فتح الباري، مرجع:  انظر)٧٤٢(
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  :املستفيت إذا لزم ذلك و أن تكون الفتوى بني املفيت:الفرع الثالث
آداـا الراجعـة إىل حـال        و ومما يراعيه املفيت من ضوابط إلقاء الفتوى      

 أن ال يفيت يف أمر شخصي قد يكون يف الفتوى فيه            ،كانامل و الزمان و احلاضرين
فإن كان يف    ":رمحه اهللا تعاىل   حنو ذلك قال اخلطيب البغدادي     و تشهري باملستفيت 

 وما لعل السائل يؤثر ستره أو ما يف إشاعته مفـسدة            إبداؤهالرقعة ما ال حيسن     
  .)٧٤٣("لبعض الناس فينفرد املفيت بقراءا واجلواب عنها

 ممـا يتعلـق     نيقد ال يفهمها عامة املسلم     و سئلة اليت ال يطيقها   وكذلك األ 
أحـس   و ها لدفع شبهة  نفإنه إذا جازت اإلجابة ع     و اإلميان و بالغيبيات أو الكفر  

 فإنه يبني لـه أن      ،ال مغالط  و ال مستكثر  و أنه غري متنطع   و املفيت جدية املستفيت  
بينـه   و ن السؤال بينه  يطلب منه أن يكو    و زيادة بيان  و اإلجابة حتتاج إىل تفصيل   

يـشككهم يف    و خوفا على دين احلاضرين من التشويش فيقدح ذلك يف إميام         
 .)٧٤٤(مسلمام

                                 
  ).٢/٣٤٩( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٧٤٣(
  ).١٢٢( سابق الفتوى بني االنضباط والتسيب، مرجع:  انظر)٧٤٤(
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  املبحث الرابع
  صفة الفتوى، وإشراف الدولة على املفتني

   :مطلبنييتضمن هذا املبحث و
  . إشراف الدولة على املفتني:املطلب األول
  .تاءصفة اإلف و طريقة املفيت:املطلب الثاين

   إشراف الدولة على املفتني:املطلب األول
 rأن الـنيب     و )٧٤٥(اإلمامة و مر معنا يف مقدمة البحث الفرق بني الفتوى       

  :نسوق يف هذا املطلب أربعة مسائل، واإلمامة وكان متوليا ملنصيب الفتوى
  . تعيني املفتني:املسألة األوىل
  . احلسبة على املفتني:املسألة الثانية
  .األمراء والعلماء باحلكام و اتصال املفتني:لثةاملسألة الثا

  . أثر الفتوى يف الصراع السياسي:املسألة الرابعة
  : تعيني املفتني:املسألة األوىل

 ،استقر رأي العلماء على أن من كان عاملا بأحكام الـشريعة اإلسـالمية            
فقـه  بالكتاب والسنة قادرا على فهم أسرر اللغة العربية بصريا بأصول ال           حميطا

 وكل من حتققـت يف شـروط   ،فهو املفيت املخرب عن حكم اهللا تعاىل  ،اإلسالمي
 يف وراثته   r ألنه قائم مقام النيب      ،املفتني ال حيتاج إىل جهة تسند إليه أمر اإلفتاء        

                                 
  .من هذا البحث) ٤٥(يفة صح:  انظر)٧٤٥(
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 لـذلك   ،اإلنذار ا  و  وتعليمها للجاهل  ،إبالغها للناس ، و rلعلم الشريعة منه    
، شرائط اإلفتاء املعتد ا حق له أن يفـيت        اعترب مجهور العلماء أن من استجمع       

 من جهة   بٍقاسال حيتاج ذلك إىل تعيني       و يبينها للناس  و خيرب عن أحكام الشرع   و
،  فليس ألحد أن حيصر الفتوى يف فرد ما، ألن اإلفتاء من قبيل تبليغ الدين      ،معينة
 ورغم ذلك كان للـسلطان دور يف أن         ،مينعها من حتققت فيهم شروط الفتيا     و
يتوعده بالعقوبة إن عاد إىل اإلفتـاء       ، و من ال يصلح مينعه    و ،صلح للفتيا  من رقي

  .)٧٤٦(بغري علم
 يتـصفح ينبغي إلمام املسلمني أن      ":رمحه اهللا تعاىل   قال اخلطيب البغدادي  

أحوال املفتني فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها ومن مل يكن من أهلها منعـه               
  .)٧٤٧("وأوعده بالعقوبة إن مل ينته عنهامنها وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا 

املتـساهلني يف طلـب األدلـة أو     ووما ذلك إال خوفا من أدعياء العلـم     
 ،الـشهوات  و املتساهلني بالبحث عن الرخص فيحلون تكاليف اإلسالم باهلوى       

 فمنع مثل هؤالء من ضمن مسؤولية     ،حيلون ما حرم اهللا وقد حيرمون ما أحل اهللا        
تنفيذ أحكام الـشريعة ورعايـة      ، و صيانة الدنيا  و ية الدين السلطان العادل حلما  

  .توعده ومن مل يكن من أهلها منعه وه فمن صلح للفتيا أقر،قهايتطب
نصب املفتني يف املناطق املتباعـدة إن ظهـرت         أيضاً  ومن وظيفة السلطان    

 وعليـه  ، وال يعني إال من كان لذلك أهـال ،مل يوجد متربعون لإلفتاء و احلاجة
 فيمنع ، وينبغي أن ينظر يف أحوال املفتني     ، من بيت املال ملن يتفرغ لذلك      الكفاية

 فنص الفقهـاء    ،ليس بأهل أو إذا كان ممن يسيء إىل الدين         و من يتصدر لذلك  
                                 

  ).١/٧٢٧( سابق رها، مرجعنشأا، وتطو: الفتوى:  انظر)٧٤٦(
  ).٢/٣٢٤( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٧٤٧(
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مـرادهم   واملكـاري املفلـس   والطبيب اجلاهل وعلى احلجر على املفيت املاجن  
 أو  ،د لتبني من زوجها    كمن يعلم الزوجة أن ترت     ،باملاجن من يعلم احليل الباطلة    

  .)٧٤٨( وكذا من يفيت عن جهل،يعلم ما تسقط به الزكاة
، فاملفيت املاجن خيرب على املسلمني دينهم فمن واجب اإلمام أن حيجر عليه     

استمر احلال على   ، و محاية للمسلمني  و  ويتوعده صيانة للدين   ،مينعه من اإلفتاء  و
  املتصفون بـالتقوى   ،الفتيا و جتهادأن مهمة اإلفتاء يقوم ا العلماء املؤهلون لال       

 يستفتوم فيما يشكل عليهم مـن أمـور دينـهم          و  يقصدهم الناس  ،الورعو
  .)٧٤٩(يفتون الناس حسبة هللا تعاىل و فيستنبطون األحكام،دنياهمو

لفتيا أن يسأل علماء وقتـه ويعتمـد        لاإلمام إىل معرفة من يصلح      وطريقة  
ينتخبون له يف    و املوثوق بعلمهم  و لماء فيجمع اإلمام الع   ،)٧٥٠(أخبار املوثوق م  

 فإن مل يكن هناك من يصلح للفتوى فيه بعث          ،كل مصر من يصلح للفتوى فيه     
  .rشرعة نبيهم  و ليبني للناس أمور دينهم،إليه من يصلح للفتوى فيه
 نظام احلياة دفع بالسلطان سليم األول العثماين      طرأ على مث إن التطور الذي     

رتب أمـور    و  فقد أوجد منصب املفيت    ،اء على حنو جديد   إىل تنظيم أمور اإلفت   
هـ مفتون خيتارون   ٩٢٢ فصار لدمشق مذ دخلها السلطان سليم سنة         ،الفتوى

 ، ترجع إليهم الدولـة    ، خيتصون باإلفتاء  ،التزام التقوى  و ممن يعرفون بسعة العلم   
                                 

، )٥/١٩٣( سـابق  ، وتبيني احلقائق، مرجع )٦/٤٠١( سابق   حاشية بن عابدين، مرجع   :  انظر )٧٤٨(
 سـابق   ز الـدقائق، مرجـع      ، والبحر الرائق شرح كن    )٢/٢٦٩( سابق   والتقرير والتحبري، مرجع  

)٨/٨٨.(  
  ).١/٧٢٨( سابق ا، وتطورها، مرجعنشأ: الفتوى:  انظر)٧٤٩(
  ).١٨( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٧٥٠(
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 أضحى لكل مذهب و ويعود الناس إليهم فتنظم حال الفتيا   ،ويرجع إليهم القضاة  
 بعد أن كان العلماء يف دمشق       ،مفت واحد ومنع غريه من الكتابة على األسئلة       

 ويقـع   ، ويكتبون علـى األسـئلة     ،استفتوا و من كل مذهب يفتون مىت سئلوا     
   .)٧٥١(املناضلة حىت دخلها وملكها السلطان سليم األول واخلالف بينهم

 كان املفيت    بل مىت ما   ،ويف احلقيقة ليس إذن أو تعيني اإلمام شرطا للفتوى        
أن املفتني  أيضاً  لئن كنت أقول ذلك فإين أؤكد       ، و أهال للفتوى جاز له أن يفيت     

املعينني من قبل اإلمام أو املأذون هلم يف اإلفتاء ليسوا متصفني بصفة جتعل فتيـا               
غري  واملفيت الرمسيف ،ال من أمر خارجإغريهم أقل أو أفضل منهم من تلك اجلهة     

، كانت فتوامها بناء على الدليل فال فرق بينهما        و ني للفتيا الرمسي مىت كانا متأهل   
يل األمر فيعطيه ذلك قوة      و  من قبل  اًال يتوهم أن املفيت املعني أفضل لكونه معين       و

كذلك العكس ال يتوهم أن املفيت غري ، والتزام الناس ا   و من جهة صحة الفتوى   
ة لكوا مل تصدر تزلفـا    األمراء مما يكسب فتاواه ثق     و املعني بعيد عن السالطني   

إذا مل ختـالف   بل مىت كان املفيت أهال للفتا ففتياه مقبولـة      ،أو لإلمام تأثري فيها   
  .طريقة سليمة وبينت على أصول وقاطعاً

  : احلسبة على املفتني:املسألة الثانية
 ودرء  ،ملا كان اإلمام هو املشرف على حتصيل مصاحل املـسلمني العامـة           

، )٧٥٢(من يقوم باملهمة  ي له حني احلاجة إىل اإلفتاء أن يويل          فينبغ ،املفاسد عنهم 
كذلك تصفح أحوال املفتني الذين نـصبوا     و نهميبعد تعي  يتصفح أحوال املفتني  و

                                 
  ).٧٢٩، ٧٢٨( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٧٥١(
  ).١٥٠( سابق ، والفتوى يف اإلسالم، مرجع)٥٩( سابق الفتيا، مرجع:  انظر)٧٥٢(
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ينبغي  ":رمحه اهللا تعاىل    يقول اخلطيب البغدادي   ،تصدروه و أنفسهم هلذا املنصب  
 أقـره عليهـا    أحوال املفتني فمن كان يصلح للفتوى  يتصفحإلمام املسلمني أن    

ومن مل يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا وأوعده بالعقوبة               
  .)٧٥٣("إن مل ينته عنها

  احملاسـبة : منـها ،لمفتني الكثري من األشـكال لوقد اختذت مراقبة اإلمام     
اعلـم أن   ، و  بوضع جهاز خاص ملراقبة املفتني     ، املباشرة وغري املباشرة   ،املراقبةو

 بني الضبط  و اللني و استعماهلا جيب أن يكون بني الشدة      و املفتني و لفتوىمراقبة ا 
منـع املفـتني غـري     و املفتني قد تكون إجيابية بطرد     و التساهل فمراقبة الفتوى  و

لكن ال نتغافل عن السلبيات اليت ترافق عملية         و املؤهلني من مباشرة فتوى الناس    
تدخل الدولة يف إنفاذ أغراضها     خاصة إذا اختذت وسيلة املراقبة أداة ل       و اإلشراف
 بل قد تستخدم الفتوى أداة من أدوات الـسياسة إلنفـاذ أغـراض           ،السياسية
  .)٧٥٤(األمراء والساسة

عـدم   و وأكد عدد من العلماء هذا الدور للدولة يف احلسبة على املفـتني           
كـذلك  ،   هذا املنصب  نَولُاملفتني املاجنني أو الذين يضيعون دين الناس ي        متكني
ن أفىت  م" :أخطائهم يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل       و  إقرارهم على هفوام   عدم

ومن أقره من والة األمور على ذلـك  ، الناس وليس بأهل للفتوى فهو آمث عاص   
  .فهو آمث أيضاً

 ويلزم ويل األمر منعهم كما فعل بنو        :قال أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا      
                                 

  ).٢/٣٢٤( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٧٥٣(
  ).١٤٥( سابق مرجعمنهج اإلفتاء، :  انظر)٧٥٤(
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لة األعمـى   ز  نومب،  وليس له علم بالطريق   ،  لة من يدل الركب   ز  ن وهؤالء مب  ،أمية
، زلة من ال معرفة له بالطب وهو يطب النـاس  ومبن، الذي يرشد الناس إىل القبلة  

وإذا تعني على ويل األمر منع من مل حيسن         ،  بل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم      
ومل يتفقـه يف  ، فكيف مبن مل يعرف الكتاب والسنة، التطبب من مداواة املرضى   

األمة من  و نعم إن املفيت اجلاهل أو املاجن أعظم خطرا على الدولة         ،)٧٥٥("ن؟الدي
  .الطبيب الذي يطبب وهو ليس بأهل

وكان ابن القيم رمحه اهللا يؤكد على أن االحتساب ليس فقـط خاصـا              
كـل منـاحي    يوت من غش أو فواحش بل هو شامل ل        يف األسواق أو الب   باملنكرات  

  فللمحتسب املختص باالحتـساب علـى      ،فيت خمطئا احلياة حىت الفتوى فمىت كان امل     
املفتني أن يزجره عن ذلك حىت لو أدى ذلك إىل منعه من الفتوى مطلقا يقـول            

 رضي اهللا عنه شديد اإلنكار على       )٧٥٦(وكان شيخنا " :ابن القيم رمحه اهللا تعاىل    
 : فقلت لـه   ؟ أجعلت حمتسبا على الفتوى    : قال يل بعض هؤالء    :فسمعته يقول ،  هؤالء

  .)٧٥٧("؟كون على اخلبازين والطباخني حمتسب وال يكون على الفتوى حمتسبي
 لكن إن جهـل  ، إن علم أن املفيت ليس أهال للفتوى       هو فيما  مجيع ما سبق  

 إن كان هذا املفيت صاحلا استشار أهل زمانه من العلماء املوثقني مث مل يدرِ         و حاله
فإذا وجد   ،إال منعه  و ر أجازه للفتوى أو غري صاحل؟ فإنه خيتربه فإن جاوز االختبا        

من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ومل يأمن اغترار الناس     
أهلـه   هو مـن  به يف سوء تأويل أو حتريف جواب أنكر عليه التصدي ملا ليس             

                                 
  ).٤/٢١٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٧٥٥(
  .شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل:  هو)٧٥٦(
  ).٤/٢١٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٧٥٧(
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وأظهر أمره لئال يغتر به ومن أشكل عليه أمره مل يقدر عليه باإلنكار إال بعـد                
 . الناس يف باحلسن البصري وهو يتكلم      tي بن أيب طالب     قد مر عل  فاالختبار  

 .الطمـع  :قال ؟فما آفته  :قال .الورع : فقال .؟ ما عماد الدين   :فاختربه فقال له  
  .)٧٥٨(تكلم اآلن إن شئت :قال

ويف هذا العصر فإن التطور احلاصل يف هذه األيام من اسـتحداث دوائـر              
 ،يف تولية من يقوم مبهمة اإلفتـاء       يعد جانبا إجيابيا     ،للفتوى يف الدول املعاصرة   

إن كان األمل من مثل هذه الدوائر أن تقوم بأدوار رقابية ذات فعالية خاصـة               و
بعد أن تصدى لإلفتاء من ليس بأهل لذلك على أن ال تكون هذه الرقابة عامال               

  .)٧٥٩(سلبيا على حركة املفتني
  :األمراء والعلماء باحلكام و اتصال املفتني:املسألة الثالثة

قائما مقامه يف وراثـة   وrال جيوز للمفيت الذي جعله اهللا تعاىل وارثا للنيب     
 فالسالمة عند ،يتذلل له و أو أن يلني،إبالغها للناس أن يتملق السلطان والشريعة

 ألن القرب منهم جيعله يداهن الستمالة       ،جمالسهم و اهللا تعاىل يف البعد عن أبوام     
  .)٧٦٠(مصاحلهم وا يوافق هواهمالنطق مب و وحتسني ظلمهم،قلوم

فإذا حضر العامل عند السلطان غبا فيما فيه احلاجة وقال خريا ونطق بعلـم              
كان حسنا وكان يف ذلك رضوان اهللا إىل يوم يلقاه ولكنها جمالس الفتنة فيهـا               

  .)٧٦١(أغلب والسالمة منها ترك ما فيها
                                 

  ).٢٨٠( سابق  األحكام السلطانية، مرجع)٧٥٨(
  ).١٤٧( سابق منهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٧٥٩(
  ).٧٢٩( سابق ، مرجعنشأا، وتطورها: الفتوى:  انظر)٧٦٠(
  ).١/١٨٦( سابق جامع بيان العلم وفضله، مرجع:  انظر)٧٦١(
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 :لماء اآلخـرة  ع و حال علماء الدنيا   و وقال الغزايل عندما ذكر آفات العلم     
ومنها أن يكون مستقصيا عن السالطني فال يدخل عليهم ألبتة ما دام جيد إىل              "

 وإن جاءوا إليه فإن الدنيا      ، بل ينبغي أن حيترز عن خمالطتهم      ،الفرار عنهم سبيال  
 واملخالط ال خيلو عن تكلف يف طيـب  ،حلوة خضرة وزمامها بأيدي السالطني  

    م مع أم واستمالة قلووجيب على كل متدين اإلنكار عليهم       ،م ظلمة مرضا 
 فالداخل عليهم إما أن يلتفـت       ،وتضييق صدرهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم     

 أو يسكت عن اإلنكار عليهم فيكون مداهنا        ،إىل جتملهم فيزدري نعمة اهللا عليه     
 وذلك هـو البـهت    ، أو يتكلف يف كالمه كالما ملرضام وحتسني حاهلم        ،هلم

وعلـى   ...أن يطمع يف أن ينال من دنياهم وذلك هو الـسحت           أو   ،الصريح
  .)٧٦٢(اجلملة فمخالطتهم مفتاح للشرور وعلماء اآلخرة طريقهم االحتياط

األمري فإذا كان عطاء هللا ال لغرض دنيوي فيه فـساد أمـا              و وأما عطاء السلطان  
ال لكـم    بأن يعطي العطاء مح    ،جماوزا لدين املفيت مباعدا له     و إذا صار رشا عن دينكم    

على ما ال حيل لكم شرعا فدعوه أي اتركوا أخذه ألن أخذه حينئـذ حيمـل علـى                  
  .)٧٦٣(يكن عطاء السلطان كذلك فيحل أخذهما إن مل أاقتحام احلرام 

            ني احلـاكم   ِعفمما سبق من كالم أهل العلم يتبني أنه ال جيوز للمفيت أن ي
ألنه حينما يفيت فهو     ، أو أن يربر له أخطاءه مبوجب فتاوى يطلقها        ،على الظلم 

  .rرسوله  وال يعطي رأيه اخلاص بل هو موقع عن اهللا
                                 

  ).١/٦٨( سابق إحياء علوم الدين، مرجع:  انظر)٧٦٢(
 سـابق   نشأا، وتطورهـا، مرجـع    : ، والفتوى )٣/٤٣٥( سابق   فيض القدير، مرجع  :  انظر )٧٦٣(

)١/٧٣٠.(  
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  : عنه طرفان ووسطيفاجلفا وفمخالطة احلاكم
اخلطـر علـى مـا       و فهؤالء معرضون للفتنة بالدنيا    طرف خالطوا األمراء  

 ومتكن من اإلنكار ، فإن أمن الواحد منهم على دينه    ،دين أشد  و حيملون من علم  
خمالطته ألجل مـصاحل     فال بأس، ألن     يت يراها فنصح ويل األمر    على املنكرات ال  

 من، و لكن بشرط األمن من الفتنة   ،نصحه أمر مطلوب   و املشورة عليه  و املسلمني
  .!؟ يأمنها ملن أراد أن ينظر بإنصافالذي

 ،انصرفوا عنهم كل االنصراف و،األمراء ووطرف آخر مل يلتفتوا للسالطني   
محوا  و  فال شك أم حصلوا السالمة     ،امة إذا دعوا  قد ال حيضرون جمالسهم الع    و

األمراء يف هذا    و  فمخالطة السالطني  ،دينهم بترك شيء من املباح املؤدي للحرام      
 محى اهللاِ  و ،كل زمان أقرب ما يكون فيه الراعي إىل الدخول يف احلمى           و الزمان
حمارمم فرصة املناصحة    ،هريها من  غ و الشفاعة للمحتاجني من الناس    و  لكن تفو

  .الفوائد العامة للمسلمني من خمالطة الثقات لألمراء
يف  و وطرف وسط مل خيالط األمراء دائما بل خالطوهم على قدر احلاجـة           

إن كـانوا قـد      و  فهؤالء عن شدة الفتنة أبعد     ،االجتماعات العامة  و املناسبات
،  األول  لكنهم أقل إصابة بالفتنة من الصنف      ،متاعها و يفتنون مبا يرون من الدنيا    

األمراء أميـا    و ينتفع م السالطني  ، و أقرب لنفع الناس بتلك املخالطة املنضبطة     
 ال يضيع أمر حمـق  وليحرصوا على قول احلق فإن احلق أبلج       و انتفاع يف املشورة  

  .إن خالف هوى األمري أو السلطانو
من فتنة خمالطة األمراء متسكهم بوجوب طاعتهم أميا متسك فمن ذلـك            و

أليس اهللا أمـركم أن      :لتابعني لبعض األمراء من بين أمية ملا قال له        قول بعض ا  
 أليس قد نزعت :فقال له ؟)٥٩:النساء( Ð  Ï   ÎZ]  :تعاىلتطيعونا يف قوله  
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Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ×       ]  : تعاىل  إذا خالفتم احلق بقوله    ، يعين الطاعة  ،عنكم
ß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  ØZ )٧٦٤()٥٩:النساء(.  

 الذين  ،هم بإذن اهللا قلة    و  سبق إىل أن علماء السوء ال كثرهم اهللا        اخنلص مم 
،  اسـتمالة لقلبـه  ،علمهم يف خدمة السلطان اجلائر املنحرف    و يضعون أنفسهم 

ـ     و  ال تقبل فتواهم عـن اهللا      ،تزلفا له  و حبه و طلبا لرضاه و  هميبـسخط اهللا عل
اس لطاعـة    خرجت لتدعو الن   ، ألا فتاوى ضالة مضلة    ،يسخط عليهم الناس  و

 فهؤالء هم املفسدون لدين اهللا فكلما ازدادوا من         ،السلطان يف معصية اهللا تعاىل    
  .)٧٦٥( فبئس العامل وبئس احلاكم،السلطان قربا ازدادوا من اهللا بعدا

  : أثر الفتوى يف الصراع السياسي:املسألة الرابعة
م الـزمن    فلما تقاد  ،كان يف أول الدولة اإلسالمية اإلمام األعظم هو املفيت        

  فأصبح احلكم عند البعض شهوة من شـهوات        ،املفتني و احلال بالنسبة لألئمة  اختلف  
ظهر من العلماء من باع آخرته      ، و إذالهلم و يهمل والتطاول ع  ،التسلط على اخللق  

  .يصفه مبا ليس فيه و يدخل على السلطان فيصدقه بالكذب،بدنياه
مت السياسة االستعمارية ومن أمثلة الفتوى السياسية بعض الفتاوى اليت خد 

 من اإلسـالم   )٧٦٦(قراطيةوللبالد اإلسالمية مثل الفتاوى اليت تدل على أن الدمي        
                                 

  ).١٣/١١١( سابق فتح الباري، مرجع:  انظر)٧٦٤(
  ).١/٧٣٣( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: لفتوىا:  انظر)٧٦٥(
فالـشعب  ،  هي فكرة يونانية قدمية تتلخص يف حكم الشعب بوساطة الشعب من أجل الشعب   )٧٦٦(

فالشعب ميارس إرادته كاملة بوضع     ، هو صاحب السيادة اليت ليس فوقها سياسة ال هللا وال لرسوله          
  .مبعىن فصل الدين عن احلياة، نوابوهم ال، عرب ممثليه، ونظم حياته، دستوره وقوانينه
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  :)٧٦٧(ذلك ألمور ثالثة وأا ال ختالف اإلسالمو
النهي   وما مل يرد النص يف،ما تركز يف األذهان من أن ما مل خيالف اإلسالم        -١

 وجد عقـود اجلاهليـة   r ويستدلون على ذلك بأن النيب  ،عنه جيوز أخذه  
  .جارية بني الناس فأقرها

  .ما سكت عنه كذلك، وال حرج فيه أن املباح هو ما -٢
 العـدل  و قراطية من اإلسالم ألا قائمه على الشورى      وما شاع من أن الدمي     -٣

  . وهذا ما جاء به اإلسالم،جعل السلطان لألمةو
 فتـاوى ضـد   ما كـان مـن  أيضاً  السياسة يفأثرها  وومن أمثلة الفتوى  

االستعمار فقد أدرك املستعمر أمهية الفتوى كسالح قادر على توجيـه الـرأي        
 إذا  ،التـشريعات  و يه من األنظمـة   ل وإجباره على اخلضوع ملا يفرض ع      ،العام

 لذلك كانت هذه القوى تـسعى جاهـدة إىل          ،كانت مشفوعة بفتوى شرعية   
 كان يقابل مبعارضـة      ولكن ذلك  ، أو التصرحيات املؤيدة هلا    ،استصدار الفتاوى 

 ال خيشون يف اهللا غياهب السجون أو سـطوة          نعنيفة من العلماء الربانيني الذي    
من أشهر ما يذكر يف هذا املقام ما حدث يف تونس عنـدما صـدر      ، و املستعمر

 وكان يستهدف محل التونسيني على التجنس باجلنسية ،م١٩٢٣قانون التجنيس   
للقانون املدين الفرنسي دون الـشريعة       م فيترتب على ذلك إخضاعه    ،الفرنسية
 وقد استجاب أفراد قالئل لإلغـراءات الـيت أعلنتـها سـلطات             ،اإلسالمية
استطاعت تلك السلطات أن تغري عددا حمدودا من العلماء بأن           و ...االحتالل

 ومنعوا عددا كبريا من العلماء األحـرار        ،يفتوا جبواز االستجابة لذلك القانون    
                                 

  .ملخصا) ١/٧٤١(املرجع السابق :  انظر)٧٦٧(
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ف بعض العلماء ق بينما و  ،القانون من نشر فتاويهم املعارضة    الذين عارضوا ذلك    
غريه من نشر فتاواهم بردة املتجنس باجلنسية الفرنسية،         و مثل الشيخ أمحد عياد   

 وأيدهم يف موقفهم هذا بعـض علمـاء         ،وعدم جواز معاملته معاملة املسلمني    
ت فامتنع  رز  نحدث أن تويف أحد انسني يف مدينة ب       ، و األزهر وغريهم يف مصر   

 وجلأت سلطات   ،مواطنوه عن قبول دفنه يف مقابرهم باعتباره مرتدا عن اإلسالم         
 ، ولكنه أفىت بردة املتوىف    ،االحتالل الستفتاء مفيت البلدة الشيخ إدريس الشريف      

اهولني  و  فدفن يف اجلزء املخصص للغرباء     ،وعدم جواز دفنه يف مقابر املسلمني     
  فلجـأت إىل اسـتجوابه    ، السلطات على املفيت   نقمت و من مقابر غري املسلمني   

 وإىل  ،التضييق عليه ختويفا له ولغريه من العلماء مث جلأت إىل الـوزير األكـرب             و
 ، فاستجابوا للضغوط،احلنفي للحيلولة دون تفاقم األمر   و شيخي اإلسالم املالكي  

 اتفقوا على إعداد استفتاء بـصيغة معينـة       ، و مناصبهم و  على مصاحلهم  ظاًاحف
الرد عليه بفتوى ترضـي تلـك        و احلنفي و قدميه إىل الس الشرعي املالكي    تو

 فأنذروا شيخي اإلسالم بسوء     ،لكن الناس علموا مبا يدبر يف اخلفاء      ، و السلطات
كان عددهم يقدر بثالثة آالف      و ة وأعلن طلبة جامعة الزيتونة اإلسالمي     ،العاقبة

وس إىل أن يتنحى عـن      ومخسمائة طالب أم قرروا اإلضراب عن حضور الدر       
 ويف يوم اجلمعة قرر الناس عدم    ، شيخها وهو شيخ اإلسالم املالكي     ةإدارة اجلامع 

قد ، و الصالة خلف مجيع األئمة الذين شاركوا يف اإلفتاء بصحة قانون التجنس          
أصدر علماء جامعة الزيتونة فتوى مشتركة بعدم جـواز االسـتجابة لقـانون             

  .)٧٦٨(قف شيخهمالتجنس كاعتراض إجيايب على مو
                                 

مقـال  : سالح الفتـوى : ، نقالً عن)١/٧٤٤( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )٧٦٨(
=  
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 فلـم يكونـون     ،فهذا هو دأب العلماء الذين برزوا كنماذج مـشرقة        
 وحياسبون الـسلطان مبنتـهى   ،خيشون يف اهللا لومة الئم حني يصدعون باحلق  

م مل يقصدوا مـن علمهـم التكـسب أو       وال يغريهم متاع زائل أل     ،اجلرأة
 الرزق مقـسوم   و حمدود فهم علموا أن العمر      ، أو املباهاة  ،التنعم بالدنيا الفانية  

 ويظهر احلق بـال     ،رضيه تعاىل ي لذلك ال يفيت أحدهم إال مبا        ،العزة هللا مجيعا  و
 ألم ميتلكون عقيدة راسـخة رسـوخ اجلبـال جتعلـهم            ،ال جماملة  و متلق

 وهـذا دأب    ، جتعل املرء ال يهاب سـواه      يستشعرون عظمة اخلالق إىل درجةٍ    
  .)٧٦٩(نبياءالعلماء وارثي األ واملرسلني واألنبياء

  صفة اإلفتاء و طريقة املفيت:املطلب الثاين
  كلهمسلك املفيت يف الفتوى يتلخص مما سبق اإلشارة إليه يف الفصل املاضي     

أسوقها هنا إمجاال مرتبة ترتيبـا راجعـا إىل    و للمفيتة ضوابط الفتوى الراجع يف
  :واقع االستفتاء

 فـإن مل    ،فتاء بشكل جيـد    جيب على املفيت االستماع لالست     : االستفتاء :أوالً
  .احلدس ومل ينب على الظن ويستمع جيدا طلب التكرار

 على املفيت أن يتصور املسألة يف ذهنه قبل أن يبحث عـن             : تصور املسألة  :ثانياً
 يفيطبقها على واقع املستفيت حبيث جيمع مجيع ما ميكن أن يؤثر            ، و جواا

إىل  ويسبق   ،ال املستفيت ظاهر ح من   ومناقشة أ  و احلكم من املستفيت حتقيقا   
                                 =  

  .٢٧٦إلبراهيم الفحام يف جملة العريب العدد 
  ).١/٧٤٦( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٧٦٩(
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 حىت ال يـضيع  ،ذلك النظر إن كانت املسألة مما جيدر اإلعراض عنه أم ال          
 فإن كانت مسألة ال نفع للمستفيت فيها أو كان عقله ال يطيق             ،جهده عبثا 

ي نفـسه  ال يعن و أو كانت من األغلوطات فإنه يعرض عنها  ،اخلالف فيها 
  .يف البحث عن جواا أصال

 وإال الـذهاب إىل     ،ية مباشرة إن كان يطيق ذلك     علبحث يف األدلة الشر    ا :ثالثاً
 ،تباعه إن كـان مقلـدا      ال نفسهكتب أهل العلم يف املذهب الذي نسب        

اجلواب الـصحيح    و وقبل ذلك سؤال اهللا اإلعانة على الوصول للصواب       
  .املوافق ملقصد الشارع

 الشرعية على الواقعـة      بتطبيق احلكم الشرعي من النصوص     ، حتقيق املناط  :اًرابع
يف هذه املرحلة جيب عليه تطبيق ما انتهى عليه اجتهاده يف            و املسؤول عنها 

 إال أن تكون تلك احلال هلا ظروف معينة تصرف اتهد           ،املرحلة السابقة 
  .فقطعينها من األخذ بالراجح لديه إىل قول غريه يف تلك املسألة 

إلشارة إليه من الضوابط الراجعة  اتويراعي يف تلك املراحل مجيعها ما سبق    
غريها من الضوابط اليت     و ما بنيت عليه الفتوى    و حال اتمع  و إىل حال املستفيت  

  .بينت خالل هذا الفصل
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  :مل هذا الفصل على مبحثنيتويش  

  . الضوابط املتعلقة باملستفيت حني إلقاء السؤال:املبحث األول
  . الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتوى:املبحث الثاين
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   املقلد وبيان معىن املستفيت ومتهيد يف وجوب التعلم

  بعض مسائل التقليدو
  :وجوب التعلم

ما ، و يتعلم ما ال يسعه جهله     و املسلم أن يتفقه يف الدين     و جيب على املؤمن  
فواجب علـى   " :بغدادي رمحه اهللا تعاىل    قال اخلطيب ال   ،ليلته و حيتاجه يف يومه  

 معرفته مما فرض اهللا عليه على حسب ما يقدر عليه من            تلزمهكل أحد طلب ما     
االجتهاد لنفسه وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى حر وعبد تلزمه الطهـارة   

 وهكذا جيـب  ،فرضاً فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلكوالصالة والصيام   
ما حيل له وما حيرم عليه مـن املآكـل واملـشارب            على كل مسلم أن يعرف      

واملالبس والفروج والدماء واألموال فجميع هذا ال يسع أحداً جهلـه وفـرض      
عليهم أن يأخذوا يف تعلم ذلك حىت يبلغوا احللم وهم مسلمون أو حني يسلمون        
بعد بلوغ احللم وجيرب اإلمام أزواج النساء وسادات اإلماء على تعلـيمهن مـا              

وفرض على اإلمام أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواماً لتعلـيم اجلهـال      ذكرنا  
ويفرض هلم الرزق يف بيت املال وجيب على العلماء تعليم اجلاهل ليتميز له احلق              

  .)٧٧٠("من الباطل
 فمفهوم املخالفة منه أن     )٧٧١()من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       ( :rقال  

                                 
  ).١٧٤، ١/١٧٣( سابق فقيه واملتفقه، مرجع ال)٧٧٠(
، باب من يرد اهللا بـه خـريا   )٧١(برقم ) ١/٣٩( سابق  أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع )٧٧١(

=  
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 التفقـه يف الـدين     و  فترك التعلم  ،العياذ باهللا  و  الدين ه يف هيرد هللا به خريا ال يفقّ     مل   من
  .اهللا املستعان واإلعراض عن ذلك قرينة أن اهللا مل يرد ذا العبد خرياو

نظر ما ا العلم حلسن ولكن   إن طلب مالك فقال   و قد ذكر طلب العلم عند       
يلزمك من حني تصبح إىل حني متسي ومن حني متسي إىل حني تصبح فالزمـه               

   .)٧٧٢( عليه شيئاًوال تؤثر
 فطلب العلم خاصة يف املسائل اليت ال تقع لإلنـسان بـشكل متواصـل             

 فمن كان تـاجرا فعليـه معرفـة         ،خيالطها بكثرة يف يومه وليلته واجب عيين      و
 ومن كان مزارعا جيب عليه معرفة األحكام        ،األحكام الشرعية املتعلقة بالتجارة   

ن جيب عليه معرفة ما يواجهه مـن        هكذا كل إنسا  ، و الشرعية املتعلقة بالزراعة  
  .معرفة حكمها الشرعي وليلته ومسائل يف يومه
  :املقلد ومعىن املستفيت

 ، اللـزوم :املقلد يف اللغة يأيت علـى معـان منـها    و.املستفيت هو طالب الفتوى  
  .)٧٧٣(حتمله تقلد األمر أي : فتقول، التحمل:منها و، التعليق مثل تقليد البدنة:منهاو

                                 =  
فَأَنَّ ِللَِّه خمسه   ﴿: ، باب قوله تعاىل   )٢٩٤٨(برقم  ) ٣/١١٣٤(يفقهه يف الدين، كتاب العلم،ويف      

ال تزال طائفة من أميت ظـاهرين       : (rباب قوله   ،  )٦٨٨٢(برقم  ) ٦/٢٦٦٧(﴾، ويف   وِللرسوِل
، بـاب  )١٠٣٧(بـرقم  ) ٢/٧١٨( سابق ، ويف صحيح مسلم، مرجع    )على احلق وهم أهل العلم    

  .النهي عن املسألة
، )١/٢٧( سـابق    ، وإحياء علوم الدين، مرجع    )١/١٧٣( سابق   الفقيه واملتفقه، مرجع  :  انظر )٧٧٢(

  ).٦/٣١٩( سابق وحلية األولياء، مرجع
، )٥/١٩( سـابق    ، ومعجم مقاييس اللغة، مرجع    )٣/٣٦٦( سابق   لسان العرب، مرجع  :  انظر )٧٧٣(

=  
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 بأنه مأخوذ من القالدة يف العنق فكأن املقلد         :تسميته تقليدا وقيل يف سبب    
  .)٧٧٤(جعل ذلك احلكم الذي قلد فيه اتهد كالقالدة يف عنق من قلده

 )٧٧٥( اختلف يف تعريفه فمن أهل العلم من قال إنه قبـول           :ويف االصطالح 
منهم من قال إنـه      و )٧٧٧(منهم من قال إنه أخذ     و )٧٧٦(منهم من قال إنه عمل    و
  .كلها متبوعة جبملة قول الغري من غري حجة ومنهم من قال إنه التزامو باعتا

 فمن قال إنه قبول فيـدخل فيـه         ،اعتراضاتمن   ووهذه التعريفات ال ختل   
الرضا ا من حيث هي أقوال معتـربة مـع      و قبول اتهدين ألقوال من سبقهم    

هو ليس   و أيإن كانوا خيالفون الر    و عدم اعتقاد صحتها ألا صادرة عن اجتهاد      
  .)٧٧٨(من التقليد يف شيء

                                 =  
  . ولَيه بهفيه القاف والالم والدال أصالن صحيحان، يدل أحدمها على تعليق شيء على شيء: وقال

، )٤/٢٢٧( سـابق    ، واإلحكام لآلمدي، مرجع   )٤٤٢( سابق   إرشاد الفحول، مرجع  :  انظر )٧٧٤(
  ).٤/٥٢٩( سابق نري، مرجعوشرح الكوكب امل

، )٤٧٢( سـابق    ، واملنخول، مرجـع   )٢/٨٨٨( سابق   الربهان يف أصول الفقه، مرجع     : انظر )٧٧٥(
، وروضة  )٢٣٤( سابق   ، وقواعد الفقه، مرجع   )٢/٣٤١( سابق   وقواطع األدلة يف األصول، مرجع    

ملـستفيت،  ، وأدب املفـيت وا )٤٤٣( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٣٨٢( سابق   الناظر، مرجع 
  ).١٥٨( سابق مرجع

، )٤/٢٢٧( سـابق    ، واإلحكام لآلمدي، مرجع   )٤٤٢( سابق   إرشاد الفحول، مرجع  :  انظر )٧٧٦(
  ).١/٢٦(، مرجع سابق وتيسري التحرير

 سـابق  ، وشرح الكوكب املنري، مرجع)٨/٤٠١١( سابق التحبري شرح التحرير، مرجع  :  انظر )٧٧٧(
)٤/٥٢٩.(  

، طبعة دار الوطن، ودار     )١٧(د بن ناصر بن عبد العزيز الشثري،        التقليد وأحكامه، سع  :  انظر )٧٧٨(
  .هـ١٤١٦الغيث، الطبعة األوىل، 
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يكـون يف    و التقليد يف احلقيقة قد يكون يف االعتقـاد        و قال إنه عمل  ومن  
أما أصول اإلميان فال يدخلها التقليد       و ، خباصة دقائق العقيدة   )٧٧٩(العمل كذلك 

  .إن كان املقلدة قلدوا يف هذه األصول أيضا ومن جهة األصل
 مجع  ، فيدخل يف ذلك   )٧٨٠(اجليب و زاحلو و عاألخذ هو اجلم  ، و ومن قال إنه أخذ   

  .)٧٨١(ء شييفهذا ليس من التقليد  وأقوال العلماء يف إحدى املسائل أو بعضها
قول الصحايب حجـة عنـد       و باع يدخل فيه قول الصحايب    تاومن قال إنه    

 علـى  ،تباع حلجة شرعيةاباعه تاباعه تقليدا بل تابعض أهل العلم فكيف يكون      
  .)٧٨٢( قول الصحايبقول من قال حبجية

 هو التزام املكلف يف حكم شرعي مذهب من ليس قوله           :والتعريف املختار 
  .)٧٨٣(حجة يف ذاته

 املفيت فهو فيما يسأل     درجةمن مل يبلغ     ":يقول ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل     
  .)٧٨٤("الشرعية مستفت ومقلد ملن يفتيهعنه من األحكام 
  : بهباع عند من قالتاال والفرق بني التقليد

 اتبعـه تتبعـا أي قفـاه    و الشيء أي سار يف أثرهعِب من ت  :تباع يف اللغة  اال
  .)٧٨٥(تطلبه متبعا لهو

                                 
  ).٢٢( املرجع السابق )٧٧٩(
  ).١/٦٨(، مرجع سابق  معجم مقاييس اللغة)٧٨٠(
  ).٢٤( سابق التقليد وأحكامه، مرجع:  انظر)٧٨١(
  ).٢٥( املرجع السابق )٧٨٢(
  ).٢٩( املرجع السابق )٧٨٣(
  ).١٥٨، ١٥٧( سابق فيت واملستفيت، مرجع أدب امل)٧٨٤(
  .مادة تبع) ٨/٢٧( سابق لسان العرب، مرجع:  انظر)٧٨٥(
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 التقليد التزام املكلف مـذهب      :باع قال تاال و ومن قال بالتفريق بني التقليد    
  .)٧٨٦(باع ما ثبت عليه حجةتاال وغريه بال حجة

  .منعوا التقليد وباعتوهؤالء سوغوا اال
نالحظ وجـود   ، و املقلد كثريا  و ن الناس حولنا فيهم اتهد نادرا      إ :وقالوا

  .باعتهذا ما نسميه اال وقسم آخر وسط بني النوعني السابقني
 وهؤالء الطائفة ليس عندهم القدرة على االستقالل يف البحث وفهم األدلة          

يعرفـون   و استنباط األحكام منها ولكنهم يف نفس الوقت يفهمـون احلجـة          و
ليـسوا جمتهـدين لعـدم     ، و تسميتهم مقلدين ظلم ملعرفتهم بالـدليل      ف ،الدليل

  .استقالهلم بالنظر
  فالتقليد ال يستعمل إال،واالتباع  بني التقليداً إن هناك مثة فرق:وقالوا أيضا

واملوافقة نوعان موافقة ،  فهو للموافقةاالتباعما أ ،يف املوافقة العمياء بدون دليل
y  ]  :فقال تعاىل،لذا مدح اهللا أهل هذه املرتبة،زةموافقة مبصرة ممي وعمياء

  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �   ~}  |  {  z
¨Z )١٨:الزمر(.  

!  "    #  ]  :مبعىن واحد فقد قال اهللا تعاىلواالتباع  ويف اللغة التقليد
  3  2    1  0  /.   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

  7     6  5  4Z )ا التقليد  فجعل )١٧٠:البقرةباعاًت.  
  فاألطبـاء  ،ن اعتبار هذا الفرق بينهما يناسب يف هذا الزمان جدا         أوأرى  

                                 
، والشاطيب يف االعتـصام،  )٢/١٠٩(ممن قال بذلك ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله       و )٧٨٦(

  .، وغريهم)٢/١٩٠( سابق وما بعدها، وابن القيم يف إعالم املوقعني، مرجع) ٣٤٢( سابق مرجع
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غريهـا مـن العلـوم       و تعلم العلوم الطبيعـة    و املهندسون وغريهم ممن درس   و
 يناسبهم حتمل األدلة الشرعية األكثر عمقا من الواضحة اجللية اليت           ،االجتماعية

يف االزدياد من علوم الشرعية اإلسالمية ملا        بل وقد ترغبهم     ،تصلح جلميع الناس  
 .األذهان وشحذ لألفهام وجيدون فيها من سعة فقه

   :بعض مسائل التقليد
بيان ضوابط الفتـوى الراجعـة إىل        و سأتطرق قبل اخلوض يف هذا الفصل     

الفتوى بـشكل    و ض املسائل املهمة حول التقليد    ع سأتطرق إىل ذكر ب    ،املستفيت
  .ن ضوابط الفتوى يف هذا الفصلعام مما ال تندرج ضم

  : أمهية التقليد:مسألة
  : )٧٨٧(تتلخص أمهية التقليد يف أمور

 أكثر النـاس إذ اتهـد ال بـد          شروط االجتهاد عسرية تتعذر على     -١
  ناسخها ،السنة و  عاملا بالكتاب  ،اللسان و يكون ذكيا نبيها متيقظا عاملا باللغة      أن
 مـع   ،مقيـدها  و مطلقهـا  و عامها و خاصها، و موضحها و  جمملها ،منسوخهاو

 عزيـز   ،فرهـا ا تو غريها من الشروط اليت يِقلّ     و سقما و سانيد صحة األ معرفة
 لذا فإن اهللا بني حكم التقليد لكي يسلكه مـن مل            ،احد و وجودها يف إنسان  
  .يستطع االجتهاد

  . فكانت احلاجة للتقليد قوية،كثرة من يضادهم وقلة اتهدين -٢
نبني له   و العامي إذا نزلت به نازلة فإذا مل جنوز التقليد         فإن   ،قلة الوقت  -٣

 بل لعله ال يبلـغ      ،أحكامه فمىت سيبلغ رتبة االجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة        
                                 

  .وما بعدها) ٣٤( سابق التقليد وأحكامه، مرجع:  انظر)٧٨٧(
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تفـرغ   و  كما أن االجتهاد يستلزم مزيد وقت تأمل       ،هذه الرتبة فتضيع األحكام   
  .خلو املشاغل والنظر مع نفاذ القرحية وللممارسة
 إذ لو مل يكن التقليد سائغا ألدى إىل انقطـاع  ،تعمر الدنياأن بالتقليد   -٤
 ويؤدي ذلك إىل فساد الدنيا وخراا حني   ،تعطل احلرف  و هالك النسل  و احلرث

  .يشتغل الناس كلهم يف طلب العلم لتحصيل رتبة االجتهاد
جعل اهللا سبحانه يف فطر العباد تقليد املتعلمني لألسـتاذين واملعلمـني وال             وقد  

 وقد فاوت اهللا سـبحانه      ، وذلك عام يف كل علم وصناعة      ،مصاحل اخللق إال ذا   تقوم  
 فال حيسن يف حكمته وعدلـه ورمحتـه أن          ، األذهان كما فاوت بني األبدان     ىوبني قِ 

يفرض على مجيع خلقه معرفة احلق بدليله واجلواب عن معارضـه يف مجيـع مـسائل       
قدام اخلالئق يف كوم علماء بـل        ولو كان كذلك لتساوت أ     ،الدين دقيقها وجليلها  

لـة املـأموم    ز  نتعاىل هذا عاملاً وهذا متعلماً وهذا متبعاً للعامل مؤمتاً به مب          وجعل سبحانه   
 وأين حرم اهللا تعاىل على اجلاهل أن يكون متبعاً للعـامل            ،مع اإلمام والتابع مع املتبوع    

اهللا سـبحانه أن احلـوادث    وقـد علـم   ،ولهز نل بز نمؤمتاً به مقلداً له يسري بسريه وي     
 كل وقت نازلة باخللق فهل فرض على كل منهم عينا أن يأخـذ حكـم                 يف والنوازل

 وهل ذلك يف إمكان أحد فضالً عـن         ،؟نازلة من األدلة الشرعية بشروطها ولوازمها     
فتحوا البالد وكان احلديث العهـد       r وهؤالء أصحاب رسول اهللا      ،؟كونه مشروعاً 

وال يقولون له عليك أن تطلب معرفة احلق يف هذه الفتـوى             ،ونهباإلسالم يسأهلم فيفت  
 وهل التقليد إال من لوازم التكليـف        ، منهم ألبتة  بالدليل وال يعرف ذلك عن أحد     

  .)٧٨٨(لوازم الشرع والقدر هو من، ف؟ولوازم الوجود
                                 

حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين       ،  يف إيضاح القرآن بالقرآن   تفسري أضواء البيان    :  انظر )٧٨٨(
=  
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  :الفروع و حكم التقليد يف العقائد:مسألة
كوجـود اهللا   ، )٧٨٩( األصوليني ال جيوز عند مجهور   أما التقليد يف العقائد ف    

 فال بـد يف     rومعرفة صدق رسوله    ،  تعاىل ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة    
ذلك عندهم من النظر الصحيح والتفكر والتدبر املؤدي إىل العلم وإىل طمأنينـة    

   : العقيدة ومما حيتج به لذلك أن اهللا تعاىل ذم التقليد يف،ومعرفة أدلة ذلك، القلب
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌZ]  :ىلقوله تعا   -

   ).٢٢:الزخرف(
                                 =  

 ، دار الفكر للطباعة والنشر    ، بريوت ،مكتب البحوث والدراسات  :  حتقيق ،)٧/٣٢٠ (،الشنقيطي
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

، والتبصرة، )٣/٢٧٠( سابق  ، واإلاج، مرجع  )٣/٤٥٧( سابق   رير والتحبري، مرجع  التق:  انظر )٧٨٩(
 سـابق  ، احملـصول، مرجـع  )١٢٥( سابق ، واللمع يف أصول الفقه، مرجع     )٤٠١( سابق   مرجع

، )٤٠٩( سـابق    ، واملـسودة، مرجـع    )٣٨٩( سابق   ، واملدخل، مرجع  )٦/١٢٥(و) ٦/١٠٥(
، )٤٠٦( سـابق  السائل شرح بغية اآلمل، مرجـع   ، وإجابة   )٣٨٢( سابق   وروضة الناظر، مرجع  

، واملعتمـد،   )٤/٢٢٩( سابق   ، واإلحكام لآلمدي، مرجع   )٤٤٤( سابق   وإرشاد الفحول، مرجع  
، والتلخيص يف أصـول الفقـه،       )٤/٥٢٧( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٢/٣٦٥( سابق   مرجع
ة العطار علـى مجـع      ، وحاشي )٢/١٢٨( سابق   ، والفقيه واملتفقه، مرجع   )٣/٤٢٧( سابق   مرجع

، واالجتهاد،  )٨/٤٠١٧( سابق   ، والتحبري شرح التحرير، مرجع    )٢/٤٤٢( سابق   اجلوامع، مرجع 
 ، والتقليد يف املذاهب اإلسالمية، مرجـع      )٥١( سابق   ، وصفة الفتوى، مرجع   )٩٨( سابق   مرجع
التقليد، ، واالجتهاد و  )٨٩(و) ٥٣(، و )٥( سابق   ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع    )١١(سابق  
، )١١٢( سـابق    ، واألصول العامة، مرجع   )١٩٧( سابق   ، واملصباح، مرجع  )٢٦٥( سابق   مرجع

، ومطالـب أويل    )٦/٣٠٦( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٢١٤(والدر النضيد، مرجع سابق     
  ).٦/٤٤١( سابق النهي، مرجع
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وجيوز عليـه أن يكـون      ،  وألن املقلد يف ذلك جيوز اخلطأ على مقلده        -
وال يكفي التعويل يف ذلك على سكون النفس إىل صـدق            - .كاذبا يف إخباره  

إذ ما الفرق بني ذلك وبني سكون أنفس النصارى واليهود واملـشركني            ،  املقلد
فعـاب  ،  قلدوا أسالفهم وسكنت قلوم إىل ما كان عليه آباؤهم من قبل         الذين

̈  ©   ª  »  ¬  ®  ] : قال تعاىل  ،اهللا عليهم ذلك  
¯Z )٣١:التوبة.(   

 وأما التقليـد  :حكي اإلمجاع على ذلك قال ابن قدامه رمحه اهللا تعاىل          و بل
   .)٧٩٠(يف الفروع فهو جائز إمجاعا فكانت احلجة فيه اإلمجاع

ونسب ذلـك  ، بعض الفقهاء إىل جواز االكتفاء بالتقليد يف العقائد    وذهب  
  :)٧٩١(احتجوا بأدلة منهاو بعض أهل احلديث وإىل الظاهرية

 .أنه إذا جاز التقليد يف الفروع جاز يف األصول -
قالوا إن التقليد إمنا جاز يف الفروع ألن يف معرفة أدلتها وطرقها مـشقة               -

أدلة األصول ولعل يف أدلة األصول ما هو أغمض         وهذا املعىن موجود يف معرفة      
  .وأخفى من أدلة الفروع فيجب أن جيوز فيها التقليد

   :)٧٩٢(وميكن اجلواب عن هذه الشبه
أن ما يتوصل به إىل معرفة الفروع هو العلم بطرق املسائل من الكتـاب      -

 عـن  والسنة واإلمجاع والقياس فلو ألزمنا الناس معرفة ذلك ألدى إىل االنقطاع      
                                 

  ).٣٨٣( سابق  روضة الناظر، مرجع)٧٩٠(
، واإلحكام لآلمدي،  )٦/١٠٥( سابق   ، واحملصول، مرجع  )٤٠١( سابق   التبصرة، مرجع :  انظر )٧٩١(

  ).٤/٢٣١( سابق مرجع
  ).٦/١٠٥( سابق ، واحملصول، مرجع)٤٠١( سابق التبصرة، مرجع:  انظر)٧٩٢(
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  .املعاش وإىل أن ينقطع احلرث والنسل فجوز فيها التقليد
ما يتوصل به إىل معرفة األصول هو العقل والناس كلهم يـشتركون يف              -

ذلك فلم جيز هلم التقليد فيه وألن الفروع طريقها الظن والظن حيصل بقول من              
  .افترقايقلده واألصول طريقها العلم والقطع وذلك ال حيصل له بقول من يقلده ف

والنبوة على طريق اجلملة ال     الذي جيب على املكلف معرفة أدلة التوحيد         -
على طريق التفصيل ومعرفة تلك األدلة على سبيل اإلمجال أمر سهل هني حيصل             
بأدىن سبب خبالف االجتهاد يف فروع الشرع فإنه ال بد فيه من علـوم كـثرية    

  .وتبحر شديد
 هذا األمر كل ما علـم مـن الـدين           مث عند اجلمهور يلحق بالعقائد يف     

ومـن ذلـك    ،  ألن العلم به حيصل بالتواتر واإلمجاع     ،  فال تقليد فيه  ،  بالضرورة
  .)٧٩٣(األخذ بأركان اإلسالم اخلمسة

 املكلف إذا اعتقد   حكموالقائلون بعدم جواز التقليد يف األصول اختلفوا يف         
  :)٧٩٤(يف األصول تقليدا ال نظرا يف األدلة على قولني

استدلوا ، و)٧٩٥( آمث بترك النظر يف األدلة     ، أنه مؤمن من أهل الشفاعة     :األول
بأن هذا اإلميان قد كفى الصحابة الذين مل يبلغوا درجة االجتهاد وال قاربوهـا              

 مبعرفة ذلـك وال     أظهرهموهو بني    rاإلميان اإلمجايل ومل يكلفهم رسول اهللا       
  .ذلك بأدلته العلم بإىل عن اإلميان بتقصريهم عن البلوغ أخرجهم

                                 
، )٣٨٤( سـابق    ، وروضة الناظر، مرجـع    )١٢٥( سابق   اللمع يف أصول الفقه، مرجع    :  انظر )٧٩٣(

  ).٢/٣٦٥( سابق واملعتمد، مرجع
  ).٤٤٤( سابق  وذكر األقوال وأصحاا وأدلتهم يف إرشاد الفحول، مرجعاخلالف:  انظر)٧٩٤(
  . وقال به أئمة احلديث ومجهور األصوليني القائلني بعدم جواز التقليد يف العقائد)٧٩٥(
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اسـتدلوا  ، و )٧٩٦( ال يكون مؤمنا حىت خيرج فيها عن مجلة املقلدين         :الثاين
Í  Ì   ]  :بأدلة حترمي التقليد يف األصول مثل قوله تعاىل منكرا على املشركني          

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ )٢٢:الزخرف.(  
ادها والصواب القول األول ألن من أمعن النظر يف أحوال العوام وجد اعتق           

ن كثريا منهم جتد اإلميان يف صدره كاجلبال الرواسي وجنـد بعـض         إصحيحا ف 
املتعلقني بعلم الكالم املشتغلني به اخلائضني يف معقوالته اليت يتخبط فيها أهلـها           

ن أدركته األلطاف الربانية جنـا      إال يزال ينقص إميانه وتنتقض منه عروة عروة ف        
ني يف هذه العلوم املتبحرين يف أنواعهـا يف         وإال هلك وهلذا متىن كثري من اخلائض      

آخر أمره أن يكون على دين العجائز وهلم يف ذلك من الكلمـات املنظومـة               
  .)٧٩٧(واملنثورة ما ال خيفى على من له اطالع على أخبار الناس

وإجياب معرفة األصول على ما يقوله املتكلمون بعيد جدا عـن الـصواب       
عوام من يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنـه        ومىت أوجبنا ذلك فمىت يوجد من ال      

كيف وهم لو عرضت عليهم تلك األدلة مل يفهموها وإمنا غاية العامي أن يتلقن              
 من العلماء يتبعهم يف ذلك مث يسلم عليهـا          -ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه      -

بقلب طاهر عن األهواء واألدغال مث يعض عليها بالنواجذ فال حيول وال يـزول          
ربا فهنيئا هلم السالمة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكـالم     ولو قطع إ  

والورطات اليت توغلوها حىت أدت م إىل املهاوي واملهالك ودخلـت علـيهم      
 القليـل   إالمتحريين وال يوجد فيهم متورع عفيف       الشبهات العظيمة فصاروا    

                                 
  . نسب إىل األشعري ومجهور املعتزلة)٧٩٦(
  ).٤٤٥( سابق إرشاد الفحول، مرجع:  انظر)٧٩٧(
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ـ      وأرسلوها األلسنة اعرضوا عن ورع     فإم دم مهابـة    يف صفات اهللا جبرأة وع
 وخلصومهم عليه مـن     إالألنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه          ،وحرمة

 يتعلم من الدالئل العقلية بقدر ما ينـال         أننه ينبغي   أننكر   الشبه القوية وحنن ال   
 بـالطريق  األصول العقائد يف إىل التوصل   إجياب ننكر   وإمنااملسلم به برد اخلاطر     

 من مل يعرف ذلك مل يعـرف اهللا تعـاىل           أنق وزعموا    وساموا به اخلل   اعتقدوهالذي  
 وإذامجع وهذا هو اخلطة الـشنعاء والـداء العـضال    أ تكفري العوام إىل ذلك  أداهممث  

 ال   ولعلـه  اإلسالم الدين وعليهم مدار رحى      م هو العوام وم قوا    األعظمكان السواد   
شرائط اليت يعتربوا    من يقوم بال   األلفيوجد يف البلدة الواحدة اليت جتمع املائة        

  .)٧٩٨( العدد الشاذ الشارد النادر ولعله ال يبلغ عدد العشرةإال
 ما مل يكن التقليد يف شـيء        )٧٩٩(وأما التقليد يف الفروع فجائز لغري جمتهد      
  :جواز التقليد يف الفروع دليله، ومعلوم من الدين بالضرورة فيلحق باألصول

 اهللا عنهم على جوازه فـإم        فقد انعقد إمجاع الصحابة رضي     ،اإلمجاع -
كانوا يفتون العامة وال يأمروم بنيل درجة االجتهاد وذلك معلوم بالـضرورة            

  .والتواتر من علمائهم وعوامهم
ألن اتهد يف الفروع إما مصيب وإما خمطىء مثاب غري مأثوم خبـالف        -

 .ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك
                                 

، وإرشاد  )٤/٥٦١( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٢/٣٤٦(  سابق قواطع األدلة، مرجع  :  انظر )٧٩٨(
  ).٤٤٦( سابق الفحول، مرجع

، وشـرح بغيـة   )٣٨٩( سـابق  ، واملدخل، مرجع)٣٨٣( سابق  روضة الناظر، مرجع  :  انظر )٧٩٩(
 سابق  ، واملعتمد، مرجع  )٤/٢٣٤( سابق   ، واإلحكام لآلمدي، مرجع   )٤٠٩( سابق   اآلمل، مرجع 

)٢/٢٦٣.(  
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 وتكليفـه رتبـة     .إلمجاع منعقد على تكليف العامي األحكـام      وألن ا  -
االجتهاد يؤدي إىل انقطاع احلرث والنسل وتعطيل احلرف والصنائع فيؤدي إىل           

  .خراب الدنيا
وماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن مل يثبت هلا حكم إىل أن يبلغ                -

 أبدا فتضيع األحكام فلم     رتبة االجتهاد فإىل مىت يصري جمتهدا ولعله ال يبلغ ذلك         
*  ]  :يبق إال سؤال العلماء وقد أمر اهللا تعاىل بسؤال العلماء يف قوله تعاىل            

0  /  .  -   ,   +Z )٤٣ :النحل(.  
وذهب بعض القدرية إىل أن العامة يلزمهم النظر يف الـدليل يف الفـروع              

  وهو باطل بإمجاع الصحابة فهو قول حمدث ال عـربة بـه لـسبق              .)٨٠٠(أيضا
 لتعطل مصاحل ،إن افترض عقال ، و  كما أنه ال يستقيم واقعا     ،اإلمجاع على خالفه  

  .الناس واألمة
 حبيـث  املشايخ ووذهب بعض احملققني أن التقليد إذا أدى إىل الغلو باألئمة      

 فهو  ،تعترب حجة هلم يتخذوا من دون اهللا       و السنة و تقدم على نصوص الكتاب   
 فهذا هو اختاذ العلماء أربابا من دون        ،لد عاميا إن كان املق   و يف هذه احلالة حمرم   

̈  ©   ª  »  ] :اهللا كما فعل أهل الكتاب قال تعاىل      
¯  ®  ¬Z )بل بالغ بعضهم بالتأكيد على ذلك حىت نفوا جـواز  ) ٣١:التوبة

 لكن يفهم من كالمهم التقليد املذموم الذي يؤخذ فيه          ،التقليد مطلقا يف الفروع   
                                 

 سابق  ، والتلخيص يف أصول الفقه، مرجع     )٣٨٣( سابق    روضة الناظر، مرجع   :كيف ذل :  انظر )٨٠٠(
)٣/٤٣٣.(  
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   .)٨٠١(باعاًتامسو التقليد املبين على الدليل  وبقول الرجال بدون دليل
التقليد معناه يف الشرع الرجوع إىل قول ال         ":قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     

 ... ما ثبت عليه حجة :باعتواال،  وذلك ممنوع منه يف الشريعة    ،  حجة لقائلة عليه  
وله فأنت  قباعتاوكل من أوجب الدليل عليك   ،  والتقليد يف دين اهللا غري صحيح     

  .)٨٠٢("والتقليد ممنوع،  يف الدين مسوغباعتواال، متبعه
 )٨٠٣(فأما النـوع األول   " :وقال يف موضع آخر مبينا أقسام التقليد املمنوع       

   :فهو ثالثة أنواع
   . اإلعراض عما أنزل اهللا وعدم االلتفات إليه اكتفاء بتقليد اآلباء:أحدها
   . ألن يؤخذ بقوله تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل:الثاين
 والفـرق  ، التقليد بعد قيام احلجة وظهور الدليل على خالف قول املقلد  :الثالث

وهذا ،  بني هذا وبني النوع األول أن األول قلد قبل متكنه من العلم واحلجة            
   ....r  فهو أوىل بالذم ومعصية اهللا ورسوله؛قلد بعد ظهور احلجة له

، آباءه الذين ال يعقلون شيئا وال يهتدون       إمنا ذم من قلد الكفار و      :فإن قيل 
،  العلـم  وهم أهـل  ،  بل قد أمر بسؤال أهل الذكر     ،  قلد العلماء املهتدين   ومل يذم من  

. )٤٣ :النحل( Z*  +   ,   -  .  /  0]  :فقال تعاىل، وذلك تقليدهم
   .وهذا أمر ملن ال يعلم بتقليد من يعلم

                                 
 سـابق   ، وإرشاد الفحـول، مرجـع     )٢/١٩٧(و) ١/٧( سابق   إعالم املوقعني، مرجع  :  انظر )٨٠١(

  .وما بعدها) ٤٤٧(
  ).٢/١٩٧( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٨٠٢(
  . أي التقليد احملرم)٨٠٣(
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وهذا القدر  ،  إىل تقليد اآلباء  فاجلواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله         
وأما تقليد من   ،  من التقليد هو مما اتفق السلف واألئمة األربعة على ذمه وحترميه          

 ما أنزل اهللا وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منـه              باعتابذل جهده يف    
  .)٨٠٤("ومأجور غري مأزور، فهذا حممود غري مذموم

  : حكم تقليد امليت:مسألة
  .)٨٠٥( على قولني،علم يف جواز تقليد امليتاختلف أهل ال
  .بثالثة أدلةاستدلوا  و،)٨٠٦( عدم جواز تقليد امليت:القول األول

 فلـو   ، بدليل انعقاد اإلمجاع بعد موت املخالف      ،إن امليت ال بقاء لقوله     -
املخالفة ، و  ألن قوله ال يزال باقيا     ، ملا انعقد اإلمجاع   ،كان للميت قول بعد موته    

ال اإلفتاء مبـا كـان       و  فال جيوز تقليده   ،إذا مل يكن للميت قول     و ةال تزال قائم  
  .ينسب إليه

                                 
  ).١٨٨، ٢/١٨٧( سابق ، مرجعإعالم املوقعني:  انظر)٨٠٤(
، )٣/١٢٠( سـابق     التقرير والتحـبري، مرجـع     :يف هذه املسألة واألقوال فيها وأدلتهم     :  انظر )٨٠٥(

، وإعالم املـوقعني،    )٤٥٨( سابق   ، والتمهيد لألسنوي، مرجع   )٣/٢٦٨( سابق   واإلاج، مرجع 
 سـابق  مرجـع ، واملسودة، )٣٨٥( سابق   ، واملدخل، مرجع  )٤/٢٦٠(و) ٤/٢١٥( سابق   مرجع

 سـابق  ، واإلحكام البن حزم، مرجـع    )٤٠٩،  ٤٠٨( سابق   ، وشرح بغية اآلمل، مرجع    )٤٦٥(
 سـابق   ، والتحبري شرح التحريـر، مرجـع      )٤/٥٨٠( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٦/٢٥٥(
، ويف  )١٨( سابق   ، ويف صفة الفتوى، مرجع    )٧٤( سابق   ، ويف آداب الفتوى، مرجع    )٨/٣٩٨٣(

 سـابق   ، والتقليد يف املذاهب اإلسالمية، مرجـع      )١/٣٧٩( سابق   ، مرجع والفروق مع هوامشه  
  ).١٠٣( سابق ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع)٣٧١( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٧(

، والتقليد يف املـذاهب     )٥٢٦( سابق   التمهيد، مرجع :  واختاره الشيعة واملعتزلة البغدادية انظر     )٨٠٦(
  ).١٧( سابق اإلسالمية، مرجع
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 لو كان حيا فإذا جدد النظـر فرمبـا          ،إن اتهد جيوز له تغيري اجتهاده      -
 القرائن و  وشاهد الظروف  ،يرجع عن قوله األول إذا اطلع على أمارات جديدة        

  .األحوال املصاحبةو
تـشجيع علـى     و إحياء و ميد لالجتهاد الرجوع إىل أقوال األموات جت    و -
  .ترك النظر يف األدلة والتقليد

، من هذا الفريق من فصل فقد أجـاز         )٨٠٧( جواز تقليد امليت   :القول الثاين 
 وقال آخرون يقبل إذا كان الناقل لـه         ،البعض قبول فتوى امليت إذا عدم احلي      

استدلوا ، و دهقال آخرون يقبل ما مل يكن إمجاع على خالفه بع         ، و أهال للمناظرة 
  :بثالثة أدلة

  .انعقاد اإلمجاع على قبول قول األموات من غري نكري يف زمام -
 ألدى إىل فساد أحوال الناس      ، ألنه لو مل جيز تقليد امليت      ،الضرورة إليه  -

  .وضررهم ووقوعهم يف احلرج إذا مل يكن جمتهد يفتيهم يف أمور دينهم
الشافعي وأمحد رضـي     و مالك و ة حنيف لو بطل قول اتهدين مثل أيب     و -

 ،وصـاياهم  و ادمهش و  كروايتهم ،اهللا عنهم أمجعني ملا اعترب شيء من أقواهلم       
  .فكذلك األقوال كاألخبار ال متوت مبوت صاحبها

 القول الثاين املقتضي لقبول قول امليت لقوة مـا          :-اهللا أعلم و- الراجحو
  .إمكان اجلواب عن أدلة املخالف وذهبوا إليه
  ... بدليل انعقاد اإلمجاع بعد موت املخالف، إن امليت ال بقاء لقوله:قوهلم

 فـأنتم ال تبطلـون روايـات      ،أقول إن قول امليت ال بقاء له هو ال لقوله         
                                 

 اختاره الرازي يف احملصول واآلمدي واجلبائي وابن احلاجب واختار األخـريان أن يكـون يف                )٨٠٧(
  ).٥٢٦( سابق التمهيد، مرجع: جتهادية، انظراملسائل اال
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اإلمجاع ينعقد بعد موت من خالف علـى        ، و اااألحاديث بعد أن مات أصح    
لف املتوىف ألن   ال عربة باملخا  ، و أحد القولني املختلف فيهما إذا دل القاطع عليه       

اإلمجاع خاص بالعصر الواحد فمىت حصل إمجاع من أهل عصر على أحـد القـولني           
 حيث ال تـزال     ،يف املسألة اخلالفية ثبت اإلمجاع ألن عموم األمة معصومة من اخلطأ          

عند اإلمجاع تكون تلك الطائفة الظاهرة علـى        ، و طائفة منهم ظاهرة على احلق    
  .انعقاد اإلمجاع شيء آخر وء القول شيء فبقا،احلق ضمن امعني قطعا

  … إن اتهد جيوز له تغيري اجتهاده :قوهلم
 أما وقد مات    ، نعم إن اتهد جيوز له تغيري اجتهاده قبل موته         :فأقول جوابا 

ال حيمل قوله على عـصر      ، و فإن قوله حيمل على ما كان عليه عصره من حال         
 القـرائن  و وشاهد الظـروف  " :قولكم، و الظروف و بعده تغريت فيه األحوال   

إن  و  هذه األمور أمور خارجة عن ماهية احلكم الـشرعي         ،"األحوال املصاحبة و
من زمان   و تتغري من مكان إىل مكان     و تزول و كانت مؤثرة فيه فهي أعراض تأيت     

 هذا ليس راجعا ألصل احلكم الشرعي بل راجع لتحقيـق املنـاط            و إىل زمان 
 بل قد قيل عكسه بأن تقليد       ،به هو احلي  امليت ليس مكلفا بذلك بل املكلف       و

   .)٨٠٨(امليت أسلم ألن احلي ال تؤمن عليه الفتنة
  ...الرجوع إىل أقوال األموات جتميد لالجتهادو: قوهلم

  لكن مع ضـعف اهلمـم      ، للتقليد مع أهليته   ن ركَ نسلم ذا إن كان هناك أهلٌ     
 فيه جتميد لالجتهاد مـن      ليس، و قلة اتهدين فإننا ال يسعنا إال العمل بالتقليد       و

 ،الفـروع  و العلماء من بعدهم كيف تساق املـسائل       و كل وجه بل فيه تعليم للناس     
  .وميشي من بعدهم على تلك اخلطى يف املسائل اليت حصلت يف هذا العصر

                                 
  ).٦/٢٥٥( سابق  البن حزم، مرجع،اإلحكام:  انظر)٨٠٨(
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  : وجوب التزام العامي مبذهب معني:مسألة
  :ويف هذه املسألة فقرات متعددة

  : هل للعامي مذهب؟:الفقرة األوىل
 الدارس لفقهه  و طالب العلم املتريب على مذهب معني      و  املقلد :معىن املسألة 

انتسب إليه  واملتبع أصول إمامه ينسب إىل املذهب الذي درسه    و الناظر يف كتبه  و
 لكن العامي الذي مل يبذل جهـدا يف  ،حنو ذلك وهذا مالكي وفيقال هذا حنفي 

هل ينتسب إىل مذهب معـني؟      مل يلتزم أصول إمام بعينه ف      و تعلم العلم الشرعي  
  :)٨٠٩(اختلف فيها العلماء على قولني، وهذه صورة املسألة

  . فله أن يستفىت من شاء من أهل املذاهب،ال ليس له مذهب :األول
 كان شافعيا أن يـستفىت حنفيـا وال         إنله مذهب فال حيوز له       بل   :الثاين

  .)٨١٠(إمامهخيالف 
ن جهة عدم معرفته بقواعـد      إن مل يكن له مذهب م      و واحلقيقة أن العامي  

 يستطيع أن خيتار مـذهبا  ه ولكن،طريق االستنباط وأدلته الكلية املعتربة و املذهب
يترجح لديه صحته فيتبعه يف      و معينا بالنظر إىل أصول ذلك املذهب بشكل عام       

مفتيه وكذلك ترك العوام من دون متـذهب قـد           و ما ينتهي إليه اجتهاد فقهائه    
تتبع للرخص من ضعفاء النفـوس الـذين يفعلـون          و يؤدي إىل شرور عظيمة   

 فيكون القـول    ،يبحثون عن رأي يربد على صدورهم حرارة املعصية        و املعاصي
القول الثاين راعى جانـب سـد        و  على عدم متذهب العامي حقيقة     اًاألول مبني 
 ودعوى أن العامي يستطيع النظر يف األصول فهذا غـري سـديد ألن              ،الذريعة

                                 
  ).٤١٤(  سابقاملسودة، مرجع:  انظر يف هذه املسألة واألقوال فيها واألدلة)٨٠٩(
  .املرجع السابق: انظر ،القفال واملروذى اختاره )٨١٠(
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 للعامي إدراكها يف الغالب هي أصـول واحـدة يف مجيـع             األصول اليت ميكن  
 ، للعوام بقرٍبٍةكَ غري مدراليت تفرق بني املذاهب هي أصولٌاألصول  ، و املذاهب

وكذلك العامي يتبع علماء بلده يف الغالب دون النظر يف األصول ألنه تـرجح              
 قبـل  هب ليس بالنظر الصحيح لكن بالدعاية له منالديه أن مذهبهم أفضل املذ    

هذا العلم الذي حصل لديه ليس مـن      ، و من حوله حىت أضحى ذلك علما لديه      
  .التعظيم و بل دعوى صدقها بغري دليل مقبول غري الدعاية،طريق نظر صحيح
  : إلزام العامي مبذهب معني:الفقرة الثانية

اختلف أهل العلم اوزون للتقليد يف الفروع الفقهية يف مسألة إلزام العامي            
  : )٨١١(معني على ثالثة أقوالمبذهب 

  .)٨١٢(باع مذهب معنيتا يلزم العامي :القول األول
  .)٨١٣(مذهب معنياتباع  ال يلزم العامي :القول الثاين

  :واستدلوا بأدلة منها
 مل ينكروا على العامة تقليد بعضهم يف بعض املـسائل           yن الصحابة   إ -

  .وبعضهم يف البعض اآلخر
  .)٨١٤(بعد األربعة ال قبلهمذهب معني م يلزم التزام :القول الثالث

                                 
 سـابق   اخلالف يف هذه املسألة وأصحاب األقوال وأدلتهم يف إرشاد الفحول، مرجـع           :  انظر )٨١١(

، وأدب املفـيت    )٤/٥٩٦( سابق   ، والبحر احمليط، مرجع   )٤١٤( سابق   ، واملسودة، مرجع  )٤٥٣(
  ).١٦٢( سابق واملستفيت، مرجع

  ).٤٥٣( سابق إرشاد الفحول، مرجع: ره الكيا انظراختاو )٨١٢(
، والزركشي  )٤٥٣( سابق   إرشاد الفحول، مرجع  : اختاره ورجحه ابن برهان والنووي انظر     و )٨١٣(

  ).٤/٢٦١( سابق ، وابن القيم، مرجع)٤/٥٩٦( سابق البحر احمليط، مرجع: انظر
  .املراجع السابقة: اختاره ابن املنري، انظرو )٨١٤(
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الفرق أن الناس كانوا قبل األئمة األربعـة مل          قالوا   :واستدل بدليل واحد  
حىت عرف مذهب كل واحد منهم      ،  يدونوا مذاهبهم وال كثرت الوقائع عليهم     

ال علم له مبا  -مثال  -وكان الذي يستفيت الشافعي ،  يف كل الوقائع ويف أكثرها    
أو ألا ما وقعت لـه قبـل        ،  ةنه مل يشتهر مذهبه يف تلك الواقع      أل،  يقوله املفيت 

وأما بعـد أن فهمـت املـذاهب        ،   خاص فال يتصور أن يعضده إال سر     ،  ذلك
فال ينتقل املستفيت   ،  واقعة ودونت واشتهرت وعرف املرخص من املشدد يف كل       

  .المن مذهب إىل مذهب إال ركونا إىل االحنالل واالستسه -واحلالة هذه  -
فهل له أن يستفىت علـى أي       إذا مل يلتزم العامي مذهبا معينا        : الثالثة الفقرة

 املذاهب أصلح    أي -ثلهيليق مب  اًعلم-مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حىت يعلم         
  .؟فيستفىت أهله فيهأصال 

ن بني اجلواز   االثانية الدائر  و  قوالن ألهل العلم مها القوالن يف املسألة األوىل       
 اًبني مطالب بالتمـذهب سـد     ، و لكونه غري مطالب بالتمذهب أصال    الشرعي  

  .)٨١٥(احنالل الدين عند العوام ولذريعة تتبع الرخص
الصحابة رضوان اهللا علـيهم     و  مذهب أئمة العلماء   -اهللا أعلم و- والراجح

 ويرجع األمـر إىل اختيـار       ، يف عدم وجوب التزام العامي مذهبا معينا       ،أمجعني
أما شـبهة سـد الذريعـة      ، و  لعدم الدليل على اإللزام    ، له  دون إلزام  ،العامي

 ،ردعه بأي طريق كـان     و يه عن ذلك وزجره    و فحلها تعزير متتبع الرخص   
 ال إلزام الناس بالتمذهب الذي جر على هذه األمة عـصورا مـن العـصبية              

  .التقليد األعمىو
ـ            والبن القيم  ذه رمحه اهللا تعاىل كالم نفيس جليل أورده هنا بعد سوق ه

                                 
  ).٤١٤( سابق  هذه املسألة املسودة، مرجعيف:  انظر)٨١٥(
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 :الفقرات التابعة ملسائل متذهب العامي مبذهب معني قـال رمحـه اهللا تعـاىل             

،  ألن املذهب إمنا يكون ملن له نوع نظـر واسـتدالل           ؛فالعامي ال مذهب له   "
أو ملن قرأ كتابا يف فروع ذلك املـذهب         ،  ويكون بصريا باملذاهب على حسبه    

،  أنا شافعي  :تة بل قال  وأما من مل يتأهل لذلك ألب     ،  وعرف فتاوى إمامه وأقواله   
أو ،   أنا فقيه  :كما لو قال  ،   مل يصر كذلك مبجرد القول     ؛أو غري ذلك  ،  حنبليأو  
 يوضحه أن القائل إنه شافعي أو       . كذلك مبجرد قوله   رِصمل ي ،  أو كاتب ،  حنوي

وهذا إمنا يصح لـه  ، سالك طريقه، مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك اإلمام     
فأما مع جهله وبعده جدا عـن       ،  م واملعرفة واالستدالل  إذا سلك سبيله يف العل    

سرية اإلمام وعلمه وطريقه فكيف يصح له االنتساب إليه إال بالدعوى اـردة             
ولو تصور ،  والعامي ال يتصور أن يصح له مذهب   ؟والقول الفارغ من كل معىن    

ة وال يلزم أحدا قط أن يتمذهب مبذهب رجل من األم         ،  ذلك مل يلزمه وال لغريه    
،  وهذه بدعة قبيحة حدثت يف األمة      .حبيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غريه      

وهم أعلى رتبة وأجل قـدرا وأعلـم بـاهللا          ،  مل يقل ا أحد من أئمة اإلسالم      
 يلزمه أن يتمذهب    :وأبعد منه قول من قال    ،  ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك     

  .)٨١٦("مبذهب عامل من العلماء
  :؟بدليلها هل له أن يفيت ا أم المي حكم مسألة  إذا علم العا:مسألة

 ، علـى اختلف أهل العلم يف العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها    
 : )٨١٧(ثالثة أوجه

                                 
  ).٤/٢٦٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٨١٦(
، ويف مباحث يف أحكام الفتوى،      )١٠٣( سابق   يف اخلالف أدب املفيت واملستفيت، مرجع     :  انظر )٨١٧(

  ).١٤٥( سابق مرجع



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٤٩٦ 

جيوز تقليده فيه ألنه قد وصل إىل العلم مثـل   و أنه جيوز أن يفيت به :أحدها
  .وصول العامل إليه
  .ب أو السنةن كان دليلها من الكتا جيوز ذلك إ:والثاين
  .)٨١٨( ال جيوز ذلك مطلقا:والثالث

إن علم حكم    و  ألن العامي  ،ويف احلقيقة عند التأمل ليس يف املسألة خالف       
، لعدم األهلية  و  لعدم اآللة  ،دليلها ال يعد جمتهدا أهال لإلفتاء فيها بذلك       باملسألة  

احلفظ ال  و النظر فيها راجع إىل العدالة    ، و ال مبعناها  و أما الرواية فليست فتوى   و
وليس فيمـا    ":رمحه اهللا تعاىل بعد أن ذكر األقوال       بن الصالح ا قال   ،االجتهاد

ذكره حكاية خالف يف جواز فتيا املقلد وتقليده ألن فيما ذكره من توجيه وجه              
  .)٨١٩("اجلواز تشبيبا بأن العامي ال يبقى مقلدا يف حكم تلك احلادثة

قد تعلـم  ، ولم معرفة احلق بدليله   فالع ،فالعامي يف هذه احلالة قد تعلم علما      
ينـسبه   و  فال يوجد مانع شرعي بأن خيـرب بـه         ،حكما شرعيا ظنه حقا بدليله    

  .)٨٢٠(للمفيت
لئن كنت أقول ذلك فإن العامي ال جيوز له أن ينسب الفتوى لنفـسه أو               

 قـال   ،يفتنت غريه به   و يوهم بذلك فقد يعتقد غريه أن الفتوى منه فيفتنت بنفسه         
 معناه أنه ال    ،قول من قال ال جيوز أن يفيت بذلك       " :ه اهللا تعاىل  ابن الصالح رمح  

بل يضيفه وحيكيه عن إمامـه الـذي         ،يذكره يف صورة ما يقوله من عند نفسه       
                                 

  ).١٠٣( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع:  اختاره املاوردي انظر)٨١٨(
  ).١٠٣( سابق ملفيت واملستفيت، مرجع أدب ا)٨١٩(
  ).١٤٥( سابق مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٨٢٠(
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فعلى هذا من عددناه يف أصناف املفتني من املقلدين ليسوا على احلقيقـة              ،قلده
وسـبيلهم يف    ،عهمفعدوا م  ،أدوا عنهم  و ولكنهم قاموا مقام املفتني    ،من املفتني 

 ،كـذا  و مقتضى مذهبه كذا   و كذا و  مذهب الشافعي كذا   : مثال اذلك أن يقولو  
من ترك منهم إضافة ذلك إىل إمامه إن كان ذلك منه اكتفـاء              و وما أشبه ذلك  

  .)٨٢١("باملعلوم من احلال عن التصريح باملقال فال بأس
  :)٨٢٢( إذا مل جيد املستفيت من يسأله:مسألة

  :يقانيف هذه املسألة طر
 إباحة و محلها على مسألة احلكم قبل ورود الشرع بني توقف    :الطريق األول 

  وقيل تسقط التكاليف فال يثبت حكم شرعي مطلقا لعدم قوة االجتهاد           ،حترميو
 هذا إن كان عاجزا مطلقا حىت عن معرفة أن األصل اإلباحة     ،عدم قدرة التقليد  و

 وإال محل على األصـل      ،لعلمأو أن األصل التحرمي كما ذهب إليه بعض أهل ا         
 بل يكفـي    ،الذي يعلمه علما يليق مبثله فال يطلب منه علم اتهد هلذه القواعد           

رمحه   قال ابن الصالح   ،يف ذلك علم يليق يناسب حاله ومن هو مثله من العوام          
إذا مل جيد صاحب الواقعة مفتيا وال أحدا ينقل له حكم واقعته ال يف              " :اهللا تعاىل 

 هذه مسألة فترة الشريعة األصولية والسبيل       : قلت ؟ غريه فماذا يصنع   بلده وال يف  
يف ذلك كالسبيل فيما قبل ورود الشرائع والصحيح يف كل ذلك القول بانتفاء             

                                 
  ).١٠٣( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٢١(
 ، وإعالم املـوقعني، مرجـع     )١٠٥( سابق   يف هذه املسألة أدب املفيت واملستفيت، مرجع      :  انظر )٨٢٢(

 ، واالجتهاد والتقليد، مرجع   )١٨٧(سابق   ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )٤/٢١٩(سابق  
  ).١٦٨( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)١٧٥(سابق 
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التكليف عن العبد فإنه ال يثبت يف حقه حكم ال إجياب وال حترمي وال غري ذلك                
   .)٨٢٣("خذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيهاؤافال ي

، ج على اخلالف يف مسألة تعارض األدلة عند اتهـد أنه خير  :الطريق الثاين 
قد مرت معنا هذه املسألة      و ؟ أو التوقف  هل يعمل باألخف أو باألشد أو يتخري      
  .)٨٢٤(باخلالف فيها يف ما يبين عليه املفيت فتواه

اجلهـد يف    و يبذل الوسع  و  أن يتقي اهللا ما استطاع     -اهللا أعلم و- والراجح
 أو  ،فة احلق بأقصى ما يصل إليه علمه من قياس فرع على فرع أو غري ذلك              معر

 املهم أن يبذل جهدا يف معرفة احلق قال         ،حىت االستحسان إن استعمله فال بأس     
  وأن يدع ما يريبه إىل مـا ال يريبـه          ،)١٦:التغابن( z  y  x  wZ   ]  :تعاىل
الْحاللَ بين وِإنَّ الْحـرامr: )      قال   ،احلرام بني  و  فاحلالل بني  ،يترك الشبهات و

بين وبينهما مشتِبهات ال يعلَمهن كَِثري من الناس فَمن اتقَى الـشبهاِت اسـتبرأَ         
ِلِديِنِه وِعرِضِه ومن وقَع يف الشبهاِت وقَع يف الْحراِم كَالراِعي يرعى حولَ الِْحمى   

ِإنَّ                يأال و هاِرمحى اللَِّه مِإنَّ ِحمى أال وِلٍك ِحمِإنَّ ِلكُلِّ مفيه أال و عترأَنْ ي وِشك
             كُلُّه دسالْج دفَس تدوإذا فَس كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إذا صغضِد مسيف الْج

الْقَلْب ِهي٨٢٥()أال و(.   
                                 

  ).١٠٥( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٢٣(
  .من هذا البحث) ٢٣٩(هذه املسألة يف صحيفة :  انظر)٨٢٤(
، باب فضل من استربأ لدينه،      )٥٢(برقم  ) ١/٢٨( سابق    أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع     )٨٢٥(

، باب احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشبهات، ويف صحيح           )١٩٤٦(برقم  ) ٢/٧٢٣(ويف  
  .، باب أخذ احلالل وترك الشبهات)١٥٩٩(برقم ) ٣/١٢١٩( سابق مسلم، مرجع
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الصواب أنه جيب عليه أن يتقـي اهللا مـا    ": تعاىليقول ابن القيم رمحه اهللا    
وقد نصب اهللا تعاىل علـى احلـق     ،  ويتحرى احلق جبهده ومعرفة مثله    ،  استطاع

 اهللا سبحانه وتعاىل بني ما حيبه وبني ما يسخطه من كل            ومل يسو ،  أمارات كثرية 
ىل  مائلـة إ   ؛وال بد أن تكون الفطر السليمة     ،  وجه حبيث ال يتميز هذا من هذا      

وال بد أن يقوم هلا عليه بعض األمارات املرجحة ولو مبنـام أو             ،  مؤثرة له ،  احلق
فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت يف حقه مجيع األمارات فهنا يـسقط             ،  بإهلام

، ويصري بالنسبة إليها كمن مل تبلغه الـدعوة ،  التكليف عنه يف حكم هذه النازلة     
م التكليف تتفاوت حبسب التمكن من  فأحكا؛اوإن كان مكلفا بالنسبة إىل غريه   

  .)٨٢٦("واهللا أعلم، العلم والقدرة

                                 
  ).٤/٢١٩( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٨٢٦(
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  املبحث األول

  الضوابط املتعلقة باملستفيت حني إلقاء السؤال
   :وفيه مطلبان

  . الضوابط املتعلقة بشخص املستفيت حني السؤال:املطلب األول
  . الضوابط املتعلقة بصيغة السؤال:املطلب الثاين

  املطلب األول
  الضوابط املتعلقة بشخص املستفيت حني السؤال

   : ويف هذا املطلب سبعة فروع
  . حسن النية:الفرع األول
  . الرغبة بالعلم ألجل العمل:الفرع الثاين
  .التأدب عنده وعدم إيذائه و معرفة حق العامل:الفرع الثالث
  . مراعاة حال املفيت حني السؤال:الفرع الرابع

  .جيتهد يف أعيان املفتني وى من يسأل أن يتحر:الفرع اخلامس
  . له أن يستفيت بنفسه أو ينيب غريه:الفرع السادس

  .هل بلدهأ يراعي أن يكون العامل من :السابعالفرع 
  : حسن النية:الفرع األول

 فال ينوي عرضـا     ،جيب على املستفيت عند االستفتاء أن يكون حسن النية        
ض الدنيا فمثل أن يتقرب للمفيت بـذلك         فأما عر  ،ال فتنه ، و من الدنيا باستفتائه  
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كبار  و حبيث يكون معروفا لديه ليستعمله املستفيت يف شفاعات لدى والة األمر          
 فلم تكن نيته عند االستفتاء أصال طلب بيان احلكم الشرعي بل التقرب             ،القوم
ذلـك   وأن يعرف بني الناس مبصاحبته للمفـيت أيضاً من عرض الدنيا  ، و للمفيت

قد يكون قصده الفتنه سواء مبجادلة املفيت إذا علـم رأيـه يف          ، و تائهبكثرة استف 
يريد أن يسمعه منـه حـىت    واملسألة بعد الفتوى أو يكون قد علم رأيه من قبل        

قد ، وال للتأكد من نسبة الفتوى للمفيت وجيادله فيه ال لطب بيان احلكم الشرعي
يرمي ا بـني     و املسائلتكون الفتنة من جهة أخرى بأن جيمع أقوال العلماء يف           

قال عكس   و سألت املفيت الفالين   و يقول سألت املفيت الفالين فقال كذا      و الناس
طلـب الـرخص    أيضاً  من القصد السيئ    ، و  ويشوش على الناس الدين    ،األول

لكن  و هكذا ليس طلبا لبيان احلكم الشرعي      و آخر مث آخر  مفتياً   مث   ياًفيسأل مفت 
  .اهللا املستعان وليحصل غرضه

فال بد أن تكون للمستفيت نية خالصة هللا يف سؤال أهل الذكر لبيان احلكم              
يزداد ا   و ا قد يعلق ا من شوائب حىت يعظم انتفاعه ا         أن ينقيها مم   و الشرعي

  .قربا إىل اهللا عز وجل وعلما وفقها
  :الرغبة يف العلم ألجل العمل: الفرع الثاين
تفيت ألجل بيان احلكم الـشرعي مث       النية الصاحلة يف االستفتاء أن يس     ومن  

 املعصية علـى علـم     و املعصية على علم مصيبة أكرب     و  فاجلهل مصيبة  ،يعمل به 
  . فال بد بعد العلم من العمل،على التحرمي ليكون مباحا مصيبة املصائبالتحيل و

 لوال العقل مل يكن علم ولوال العلم مل يكـن عمـل          :وقال بعض احلكماء  
من حجب اهللا عنـه      :وقالوا ، خري من أدعه زهدا فيه     ولئن أدع احلق جهال به    

العلم عذبه على اجلهل وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه ومن أهدى    
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 التمستين وجـدتين  إن آدم ابن :وقالوا قالت احلكمة ،اهللا إليه علما فلم يعمل به    
  .)٨٢٧(يف حرفني تعمل خبري ما تعلم وتدع شر ما تعلم

يبعث اهللا هلذا العلم أقواما يطلبونـه        : رمحه اهللا تعاىل   لبصريوقال احلسن ا  
 وليس هلم فيه نية يبعثهم اهللا يف طلبه كيال يضيع العلم حىت ال       ةًسبوال يطلبونه حِ  
  .)٨٢٨(يبقى عليه حجه

  أنه بلغه عن القاسم بن حممد      رضي عنه و رمحه اهللا تعاىل     مالكاإلمام  وذكر  
  .)٨٢٩(س وما يعجبهم القول إمنا يعجبهم العملأدركت النا : قالرمحه اهللا تعاىل
  :)٨٣٠(التأدب عنده وعدم إيذائه و معرفة حق العامل:الفرع الثالث

 فالعلماء ،جيب على املستفيت عند إرادة السؤال أن يعرف حق العامل عليه
، تنقصهم تنقص ما لديهم من العلم والتشهري م و فالنقد هلم،هم ورثة األنبياء

 ،إجالهلم من الدين و فتعظيمهم، احلرمان من العلم الشرعيقد يفضي ذلك إىلو
العلماء مشمولون بقوله ، ولكن دون غلو أو تعصب فكل يؤخذ من قوله ويرد

`  h  g  f  e  d   c  b  a  ]  :تعاىل
  k  j  iZ )تقديرهم ملا حيملون من العلم من  وتعظيمهم و)٥٨ :األحزاب

®  ]  :تعظيم شعائر اهللا عز وجل قال تعاىل       ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦
                                 

  ).٢/٥( سابق جامع بيان العلم وفضله، مرجع:  انظر)٨٢٧(
  ).١٠/١٢٠( سابق ز العمال، مرجع ، وكن)٢/٦( سابق م، مرجع جامع بيان العل)٨٢٨(
  ).٢/٧( سابق جامع بيان العلم وفضله، مرجع:  انظر)٨٢٩(
 ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع )٢٥٣( سابق يف هذا الفرع املنهج الفريد، مرجع    :  انظر )٨٣٠(

  ).٥٧( سابق ، والدر النضيد، مرجع)١٩٣(سابق 
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°  ¯Z )8  9  :  ;   >  =  <  ?   ]  :تعاىل وقوله) ٣٠:احلج
      @Z )نفاق  وتنقصهم ملا حيملون من علم شرعي كفر و بل وسبهم،)٣٢:احلج
ZY  X  W  V  U   T  S  ]  \  [   ] :قال تعاىل

 f            e  d  c  b  a   ̀             _  ^g Z )٦٦ - ٦٥:التوبة( 
كان قوهلم موجها  بل rرسول اهللا  ومل يستهزؤوا بآيات اهللا نوهؤالء املستهزئو
ما أرى قراءنا هؤالء إال أرغبنا بطونا  : فقال أحدهمrىل أصحاب رسول اهللا إ

رسوله  ووا بآيات اهللاألت اآلية بأم استهزز ن ف.وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء
rأهل العلم ألمر راجع لدينهم وى أن االستهزاء بأهل اإلميان فدل ذلك عل، 

سواء صرح بذلك أو مل يصرح بل دل عليه عدم وجود عالقة عداوة دنيوية 
خروج  و دل ذلك على أن االستهزاء م ملا معهم من علم كفر،أدت إىل ذلك

    .)٨٣١(من امللة
  : مراعاة حال املفيت حني السؤال:الفرع الرابع

 فـال   ،ملستفيت أن يراعي احلال اليت عليها املفيت حني اسـتفتائه         جيب على ا  
يسأله وهو منشغل الذهن إما بغضب أو حزن شديد أو فرح شديد مما قد يكون          

 قـال  ،عدم استحضار األدلة يف ذهن املفيت     و سببا يف عدم اكتمال تصور املسألة     
ى ضجر أو هـم  وال يسأله وهو قائم أو مستوفز أو عل    ":النووي رمحه اهللا تعاىل   

   .)٨٣٢("أو غري ذلك مما يشغل القلب
                                 

 سـابق   ، وتفـسري القـرطيب، مرجـع      )٢/٣٦٨( سابق   ظيم، مرجع تفسري القرآن الع  :  انظر )٨٣١(
  ).١٠/١٧١( سابق ، وتفسري الطربي، مرجع)٨/١٩٦(

  ).١٦٩( سابق ، وحنوه يف أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٣( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٨٣٢(
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 ،هو منشغل الـذهن    و املستفيت فال يفيت املفيت    و وهذا األدب شامل للمفيت   
 املستفيت أن يراعي الوقت     فعلى ، وهو ذه احلال   عن االستفتاء  جييبوكذلك ال   

  فال ، سواء كان ذلك متعلقا بالزمان أو املكان أو األحوال         ،املالئم لسؤال املفيت  
 مثل ما حيصل يف هذا الزمان من بعض املـستفتني           ،يسأله يف وقت غري مناسب    

هم يف الـصالة     و يسألون املفتني يف أوقات متأخرة من الليل أو يتصلون عليهم         
فال يسأله وهـو     ،أما املكان غري املناسب   ، و وحنو ذلك من األوقات غري املناسبة     

هذا خلف   و احلماماخلالء أو   يف مكان غري مناسب للفتوى كأن يكون املفيت يف          
أما احلال فكما أسلفنا ال يسأل املستفيت املفيت يف حال غـضبه      ، و الباب يسأله 

ربة بأي نوع مـن     طأو حزنه أو فرحه أو مهه فمىت كانت حالته النفسية مض          
احلالـة األخـري    مر معنا تفصيل وفإن األوىل أن ال يستفتيه يف هذه احلال     راب  طضاال

  .ل ذلك يف ضوابط إلقاء الفتوى الراجعة إىل حال املفيتباعتبار املفيت قب
  :)٨٣٣(جيتهد يف أعيان املفتني و أن يتحرى من يسأل:الفرع اخلامس

، عدالة ليسأهلم و تفتني املوثوقني علما  يسأل عن امل   و فيت أن يتحرى  ستعلى امل 
 كما أنه ال يسأل آحاد      ،ال يذهب يسأل من يراه من الناس عن مسألة شرعية         و

عن مسألة يف الطب أو عن وجع أصابه بل يذهب إىل املختصني احلاذقني             الناس  
                                 

 سابق  رجع، والفقيه واملتفقه، م   )١٥٨( سابق   يف هذا الفرع أدب املفيت واملستفيت، مرجع      :  انظر )٨٣٣(
، )٧٥( سـابق    ، وأصول الفتوى، مرجـع    )٢٠( سابق   ، والتقليد يف املذاهب، مرجع    )٢/٣٧٥(

 سـابق  ، ومباحث يف أحكام الفتـوى، مرجـع  )١١٥( سابق وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع   
 سـابق   ، واملـصباح، مرجـع    )٣٧٠(و) ٤١٨( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )١٩٣(و) ١٧٤(
، والفتوى واالسـتفتاء يف الـربامج اإلعالميـة    )١١٦( سابق امه، مرجع، والتقليد وأحك )٥٢٥(

  ).٣٩( سابق املباشرة، مرجع
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 فكذلك املفيت فهو طبيب     ،من األطباء ليسأهلم عن ما أصابه من مرض أو وجع         
   . املهالك إىلصاحبهابالشهوات احملرمة اليت قد تودي  ومن مرض الشبهات

 به أهلية   جيب عليه قطعا البحث الذي يعرف      ":قال النووي رمحه اهللا تعاىل    
فال جيوز له استفتاء من انتسب إىل       من يستفتيه لإلفتاء إذا مل يكن عارفا بأهليته         

وانتصب للتدريس واإلقراء وغري ذلك من مناصب العلماء مبجرد انتسابه            العلم
   .وانتصابه لذلك

ق٨٣٤( معرفة املستفيت للمفيت األهل؟طر(:  
  باتفاق يضربعضها م  و عدللا وهناك أدلة عديدة تدل املستفيت على املفيت        

  :أبرز هذه الطرق ما يلي، وبعضها خمتلف فيهو
  .)٨٣٥(االنتصاب للفتيا مبشهد من العلماء -١
  .)٨٣٦(أخذ الناس العلم عنه وهذه الداللة غري منفكة عن سابقتها -٢
فال بـد أن يكـون   أيضاً ال يكفي هذا وحده ، والدين و ظهور مسات اخلري   -٣

  .)٨٣٧(شيء الكثريفكم من جاهل عليه من مسات اخلري ال ،مضافا إىل السابقني

                                 
  .خمتصرا) ١١٧( سابق التقليد وأحكامه، مرجع:  انظر)٨٣٤(
 سـابق    لآلمـدي، مرجـع    ، اإلحكـام  : قال به مجهور علماء األصول وذكره اآلمدي اتفاقا        )٨٣٥(

 سـابق    لألسـنوي، مرجـع    ،، والتمهيد )٣/٤٦١( سابق   ، والتقرير والتحبري، مرجع   )٤/٢٣٧(
، وتيـسري  )٤/٥٨٨( سـابق  ، والبحر احمليط، مرجع)٦/١١٢( سابق   ، واحملصول، مرجع  )٥٣٠(

  ).٨/٤٠٣٥( سابق ، والتحبري شرح التحرر، مرجع)٤/٢٤٨( سابق التحرير، مرجع
  ).٣٨٤( سابق  روضة الناظر، مرجع)٨٣٦(
  ).٣٧٣( سابق تصفى، مرجع، واملس)٣٨٤( سابق  روضة الناظر، مرجع)٨٣٧(
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  .)٨٣٨( على أهلية املفيتا يف الداللةهذه اخلصلة قائمة بذا، ورجوع العلماء إليه -٤
هذا وحده دليل على أهليته للفتوى بـشرط أن يكـون           ، و  سلفاً العلم به  -٥

  .مصدر العلم األول صحيحا
طريق جائزا يف داللة املـستفيت       اتفقوا على كون هذا ال     ،إخبار عدل بذلك   -٦

  : لكن اختلفوا يف العدد الكايف لقبول اخلرب على قولني،على أهلية املفيت
  .)٨٣٩(يقبل خرب الواحد -
  .)٨٤٠(ال بد من خرب العدلني -

 )٨٤١( اختاره بعض أهل العلـم       ، بأن يستفيض بأنه أهل لإلفتاء     ،االستفاضة -٧
قـد يكـون     و  يوثق ـا    ألن االستفاضة بني العوام ال     )٨٤٢(ومنعه آخرون 

  .التلبيس أصلها
 .)٨٤٣( قال به بعض أهل العلم     ، بأن يتواتر بني الناس أنه أهل لإلفتاء       ،التواتر -٨

  .)٨٤٤(منعه آخرون لعدم استناده إىل أمر حمسوسو
 بأن خيترب املستفيت املفيت فيسأله من كل فن مما حيتـاج املفـيت إىل               ،امتحانه -٩

زعم قوم  ، و إن أخطأ فيه توقف عن تقليده      و  فإن أصاب الكل قلده    ،معرفته
                                 

  ).٤/٥٤٢( سابق  شرح الكوكب املنري، مرجع)٨٣٨(
  ).٦٨( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)٤٦٤( سابق  املسودة، مرجع)٨٣٩(
  ).٤٧٨( سابق املنخول، مرجع:  انظر)٨٤٠(
  ).٤/٥٤٣( سابق ، وشرح الكوكب املنري، مرجع)١١/١٠٣( سابق  روضة الطالبني، مرجع)٨٤١(
  ).٤٦٤( سابق ، واملسودة، مرجع)٦٨( سابق جع صفة الفتوى، مر)٨٤٢(
  ).٤٦٤( سابق  املسودة، مرجع)٨٤٣(
  ).٤٧٨( سابق ، واملنخول، مرجع)٦٨( سابق  صفة الفتوى، مرجع)٨٤٤(
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  .)٨٤٥(أن هذا هو الطريق الوحيد ملعرفة أهلية املفيت
 ويبذل اجلهد ،فعلى املستفيت أن يبحث عن األصلح من املفتني قدر اإلمكان        

إن مل  وهو يضمر يف نفسه إن وافق غرضـه قبـل          و ال يستفتيه  و يف البحث عنه  
 ألن الواجب عليـه     ،لبحث عن الرخص  يوافق حبث عن مفت أعلم من األول بقصد ا        

 يقول ابن سـريين رمحـه       ،يترك األقل علما   و يذهب إىل املفيت األعلم    من األساس أن  
   .)٨٤٦("ممن يأخذ دينهدين فلينظر أحدكم إن هذا العلم " :اهللا تعاىل

  : تعدد من جيوز أن يستفتيهم:مسألة
   :صورة املسألة

 مفـت    أي  يستفيت العـامي    فهل ،إذا تعدد يف مصر واحد عدد من املفتني       
  .منهم أم جيب عليه البحث عن األعلم؟

  :)٨٤٧(األدلة واألقوال
 البحث عن األعلم   و  ال جيب على العامي االجتهاد يف أعيام       :القول األول 

  :استدلوا بأدلة منها و بل يتخري من يشاء منهم،)٨٤٨(األوثق واألورعو
                                 

  .عن القاضي يف التقريب) ٢/٨٧٧( سابق ما نقله إمام احلرمني يف الربهان، مرجع:  انظر)٨٤٥(
 ، والفقيه واملتفقـه، مرجـع  )١٠/١٠٥( سابق جعز العمال، مر    كالم ابن سريين يف كن    :  انظر )٨٤٦(

  ).٢/٣٧٨(سابق 
 سـابق   ، واملستصفى، مرجـع   )٤/٢٥٤(  سابق   يف هذه املسألة إعالم املوقعني، مرجع     :  انظر )٨٤٧(

، والتقليد يف املـذاهب     )١٥٩( سابق   ، وأدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٤/٥٩٠(والبحر احمليط   ،  )٣٧٣(
 ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجـع )٢٢٢( سابق  لدر النضيد، مرجع  ، وا )٢٢( سابق   اإلسالمية، مرجع 

  ).٥٦٨( سابق ، واملصباح، مرجع)٢٨٧( سابق  مرجع، واالجتهاد والتقليد،)٧٥(سابق 
:  اختار هذا القول ابن الصالح والغزايل يف املستصفى وهو منسوب إىل أكثر الشافعية، انظـر               )٨٤٨(

=  
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فقد أمـر   ) ٤٣:النحل( Z*  +   ,   -  .       /  0]  :قوله تعاىل  -
  .مل يقيده باالجتهاد يف أعيان اتهدين وأطلق وعباده بسؤال أهل الذكرسبحانه 
من كان بعدهم يستفتون من هو أدىن بوجود من هـو            و فعل الصحابة  -

  .مل ينكر ذلك على أحد منهم، وأعلم يف نفس البلد
  .وجود من هو أفضل منه ال مينع من قبول قوله كالشاهد -

 البحث عن األعلـم    و  جيب على العامي االجتهاد يف أعيام      : الثاين القول
  :استدلوا بأدلة منها و)٨٤٩(األوثق واألورعو

ألنه ميكنه هذا القدر من االجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد األحـوال            -
  .فلم يسقط عنه

وغلبة الظن بفتـوى    ،   على الظن اإلصابة    به املقصود حصول ما يغلب   و -
  .تعنياألعلم أقوى في

 حال املفتني من األفضل من املفضول لكن إن علم           ِمن هذا إن مل يكن يعلم    
ولكن مىت ما اطلـع  " : قال ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل،فإنه يقدم األعلم وجوبا  

على األوثق منهما فاألظهر أنه يلزمه تقليده دون اآلخر كما وجب تقدمي أرجح             
   .)٨٥٠("الدليلني وأوثق الراويني

راعى جانب الورع يف املفيت عند       و ابن القيم تفصيال يف هذه املسألة     واختار  
                                 =  

  ).١٥٩( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع
: ، انظـر قول ابن سريج واختيار القفال املروزي والصحيح عند صاحبه القاضي حـسني هو  و )٨٤٩(

إعـالم  : كما اختاره ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، انظـر ) ١٥٩( سابق   أدب املفيت واملستفيت، مرجع   
  ).٤/٢٦١( سابق املوقعني، مرجع

  ).١٦٠( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٥٠(
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واحلق التفصيل بأن املفضول إن ترجح بديانة أو        " :ل رمحه اهللا تعاىل   ااالختيار فق 
، وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء املفضول جائز إن مل يتعني        ،  ورع أو حتر للصواب   

  .)٨٥١("وإن استويا فاستفتاء األعلم أوىل
  : له أن يستفيت بنفسه أو ينيب غريه:دسالفرع السا

 فللمستفيت أن يوكل أحدا يسأل لـه        ،إن االستفتاء تدخله اإلنابة بالوكالة    
بأمانته  و يثق به  و املفيت سواء كان ذلك ابتداء بأن يقول املستفيت لشخص يعرفه         

قد تكون اإلنابة من قبل من      ، و حنو ذلك  و سل يل املفيت الفالين عن هذه املسألة      
 سواء كان إماما للمـسجد  ،فقد يسأل العامي مثال من يراه من طلبة العلم    سأله  

إن شـئت   وأو غري ذلك عن مسألة مث يقول له املسؤول أنا ال أعرف اجلـواب    
 أو يقول املسؤول    ،سألت لك املفيت الفالين أو سألت أحد املفتني على اإلمجال         

كل احلـاالت إذن    ال يلزم يف    ، و ال أعرف اجلواب لكن أسأل لك إن شاء اهللا        
  . فال تكون نتيجة التوكيل ملزمة أيضا،ن الفتوى أصال غري ملزمةألاملستفيت 

فـذ ثقـة   نله أن يستفيت بنفسه وله أن ي  ":قال ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل     
  .)٨٥٢("يقبل خربه ليستفيت له

  :بلدهأهل  يراعي أن يكون العامل من :الفرع السابع
التطـور   و اليت نشأت بسبب التوسع    و املعاصرةهذه يف احلقيقة من املسائل      

 فاملقصود بكون العامل من البلد لـيس        ،وماتلاملع و السريع يف وسائل االتصال   
معناه أن يكون من أبناء الوطن بل املقصود أن يكون مقيما فيه إقامة متكنه مـن       

                                 
  ).٤/٢٥٥( سابق  املوقعني، مرجع إعالم)٨٥١(
  ).١٦٨( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٥٢(
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  .ياهمنالكثري من أمور د وأعرافهم ومعرفة أحوال الناس
يف وسائل االتصال واملعلومات أضحى النـاس يف        فمع هذا التطور السريع     

املغرب مما قد تكـون      و شىت أرجاء العامل اإلسالمي يسمعون فتاوى من املشرق       
 أو أحوال وظروف معينة معتـربة شـرعا    ،األحكام فيه مبنية على عرف جمتمع     

 فمجتمع حمافظ غري جمتمع     ، يف جمتمع آخر   فراًا مما هو ليس متو    ،أثرت يف الفتوى  
 غري جمتمع   ، وجمتمع عبارة عن أقليات إسالمية يف دولة كافرة        ، احملرمات تكثر يف 

تربطـه معـه     و سلم و جمتمع حمتك بالعدو يف حرب    ، و إسالمي يف دولة مسلمة   
،  غري جمتمع بعيد عن العدو آمن يف أرضـه         ،خدمية مشتركة  و عالئق اقتصادية 

ـ    ، و ختتلف الفتاوى يف تلك اتمعات بعضها عن بعض       و ع إىل  كل ذلـك راج
  فيختلف باختالف األماكن كما خيتلـف بـاختالف األحـوال          ،حتقيق املناط 

  .األشخاص واألزمانو
وإن كنت أقول أن هذه املسألة من املسائل املعاصرة يف الفتـوى فـإين ال               

 بل كانت الفتاوى تنتقـل يف الـبالد         ،أزعم أنه مل يتكلم عنها العلماء من قبل       
كذلك عن طريق    و طريق املؤلفات يف الفتاوى   تنتشر يف األمصار عن      و اإلسالمية

الفتاوى الشخصية املكتوبة اليت ينقلها الناس معهم يف سفرهم مـن مكـان إىل              
 لذا فإن انتقال الفتوى كان معروفا عند السابقني لكن ليس كما هو احلال             ،آخر

 فقد قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل يف معرض حديثه عن مفاسـد             ،عليه يف زماننا  
باع رخص املذهب من املفاسد سـوى مـا     تامجلة مما يف     :رخص املذاهب تتبع  

 إىل ما ليس مبعلوم ألن      معلوموكترك ما هو    .. .تقدم ذكره يف تضاعيف املسألة    
كـاخنرام قـانون    واملذاهب اخلارجة عن مذهب مالك يف هذه األمصار جمهولة      
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 اهللا نص على     فإنه رمحه  ،)٨٥٣("أمر معروف السياسة الشرعية بترك االنضباط إىل      
أن يف إتباع غري علماء البلد يف ترك من هو معلوم عند الناس إىل ما هـو غـري              

إىل انتشار ظاهرة تتبـع الـرخص بـني          و هذا يؤدي إىل فتنة   ، و معلوم عندهم 
  .عدم انتظام نظام اتمع واملذاهب

ن العـوام تبـع   إ فقـالوا  )٨٥٤(ونص على ذلك عدد من العلماء املعاصرين   
معرفة السقيم من األدلـة مـن    وىت مل يتمكنوا من النظر يف الدليل فم ،لعلمائهم

 ال يسوغ هلم األخذ بأي فتوى لكوا فقط نسبت للـشرع           و الصحيح فهم تبع  
إمنا يتمسكون بكوا    و  فالعوام ال يتمسكون بدليل الفتوى     ،قد وافقت هواهم  و

فت على  فيقدمون قول م  . .هذا التمسك باطل  ، و فتوى من مفيت معني فيتبعوا    
يتعللوا بأنه يوجد من علماء األمصار من أفـىت          و مفت آخر لكونه وافق اهلوى    

 فاألسلم أن ال يستفتوا سوى علماء بلدهم ما مل تكن تلك الفتوى راجعة              ،ذا
  .)٨٥٥(إىل أمر من أصول الدين والعقائد كما مر معنا يف التقليد يف العلميات

 فـإن  ،لة خالفيـة قدميـة    ومن أمثلة ذلك كشف الوجه للمرأة فهذه مسأ       
 فمجتمع انتهى رأي علمائه يف تلك املـسالة         ،املستفيت إذا راعى هذا املبدأ سلم     

يقول مسعت مفت آخـر يف       و  يف ذلك اتمع    فال يأيت مستفتٍ   ،ىل عدم اجلواز  إ
 النـساء ، و  ويطلب تنفيذ ذلك يف هذا اتمـع       ،مصر من األمصار قال باجلواز    

                                 
  ).١٤٨، ٤/١٤٧( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٨٥٣(
: لشيخ السعدي رمحه اهللا تعاىل، انظـر      ل ممن قال بذلك الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل تبعا            )٨٥٤(

، دار الثريا للنشر، الطبعة األوىل،      )٣٣٥(ني،  شرح األربعني النووية، للشيخ حممد بن صاحل العثيم       
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

  .من هذا البحث) ٤٨٢( مر معنا هذا يف صحيفة )٨٥٥(
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يف هـذه   أيـضاً   القول باجلواز   ، و تمع ال يرضون ذا   مجيع ا  و أولياء األمور و
  .)٨٥٦(املسألة ليس على إطالقه بل إذا أمنت الفتنة

 صحة الفتوى   يفويتأكد ذلك يف بالد تكثر فيها الفنت أو الظروف املؤثرة           
 مما هو خارج عن أصل املسألة الفقهية مما يتطلب حتقق وجود ذلـك الظـرف              

  .احلال ومباشر للمكانو
  :عدم العناية به وترك هذا املبدأمن مفاسد 

إذ  ، لكان شيئا مقبـوال    ،مثل هذه الفتاوى لو تعامل معها اتمع بالتجاهل       
  :)٨٥٧(تاوى جتر خلفها مفاسد كثرية منها لكن الواقع أن هذه الف،منها غريهيستفيد 
 ألا وافقت اهلوى يف نفوس بعض     ، ومتابعتها ،التطلع آلراء العلماء اآلخرين    -١

  . املفتني أقل ورعا وعلماأولئك ولو كان ،اتمعأفراد 
 عاداتـه  و  الذين هم أعلم الناس بأحوال اتمع      ،إضعاف الثقة بعلماء البلد    -٢

  .أعارفهو
 يف اجلهة املقابلة من بعض العوام يف اتمع برفض تلـك الفتـاوى  التسرع   -٣

سك بـه   قد تكون أقوى دليال مما مت      و وصم من قال ا باخلطأ أو الضالل      و
  .علماء البلد

سأله عن أمر متعلق بعرف مـن      و مسلك املفيت إن خالف املستفيت هذا املبدأ      
 أعراف جمتمعه أو قد يسبب مفسدة أعظم من اإلفتاء به لذلك التعلـق بـالعرف   

  :اتمعو
                                 

  ).١٦( سابق  املباشرة، مرجع اإلعالميةالفتوى واالستفتاء يف الربامج:  انظر)٨٥٦(
  .راخمتص) ١٧( سابق  املباشرة، مرجع اإلعالميةالفتوى واالستفتاء يف الربامج:  انظر)٨٥٧(
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 أن يبني أقـوال العلمـاء   ، عن مسألة من هذا النوعسئلإن على املفيت إذا  
 مث يفيت مبـا     ،تباع األقوال بدافع اهلوى   ا حيذر من     وأن ،وجاهة كل رأي  ، و فيها

سائل االتصال احلديثـة   وك يعطي كل مستمع له عن طريق      لنه بذ أ إذ   ،يراه هو 
يكون احملظور منفيـا أو   و ووجاهة رأيه،،مثل الفضائيات يعطيه ثقة مبفتيه األول 

ن  فليعتذر ع  ،حدث مفسدة ظاهرة  ت لكن إن كانت الفتوى س     ،قريبا من االنتفاء  
  .)٨٥٨(الفتوى

                                 
  ).١٩(املرجع السابق :  انظر)٨٥٨(
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  املطلب الثاين
  ضوابط االستفتاء املتعلقة بصيغة السؤال

  : فروعةوفيه عشر
  . حسن الصياغة:الفرع األول
  . عدم التكرار:الفرع الثاين
  . تقدمي مجيع األوصاف ولو ظن السائل عدم اعتبارها:الفرع الثالث
  . أن ال يطالبه باحلجة:الفرع الرابع

  .ه عن مسألة مل تقع أن ال يسأل:الفرع اخلامس
  .يترك ما ال ينفعه وأن يسأله عما ينفعه: الفرع السادس
  . الدعاء للمفيت:الفرع السابع
  .معىن واضح و الكتابة خبط واضح:الفرع الثامن
  . أن ال يتضمن السؤال استفزازا للمفيت:الفرع التاسع
  . عدم صياغة االستفتاء بصيغة اإلقرار:الفرع العاشر
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   :دـمتهي
 ،اجلهل مرض عـضال ، والتعليم دواء العي والفتوى، و ال مقدمة العلم  السؤ

ال درى عـن  ، و تمكن الطبيب من عالجه   مل ي فإذا مل يبني املريض موضع وجعه       
قد  و  وكذا السؤال الذي يكون به حصول العلم الشايف من مرض اجلهل           ،مرضه

 فحسن السؤال مطلوب حـىت إن صـيغة      ،)٨٥٩(قيل حسن السؤال نصف العلم    
ما سألين أحد عن مسألة      ":tؤال تنبئ عن شخص السائل قال ابن عباس         الس

   .)٨٦٠("إال عرفته فقيه أو غري فقيه
ن املفـيت مـن     ميكّ الؤاسفعلى املستفيت أن يتعلم آداب السؤال حىت يسأل         

 املطلـب   سأتطرق يف هـذا    و بيسرأيضاً   فيصل اجلواب إىل املستفيت      ،فهمه على يسر  
  .املعني واهللا املوفق وض آداب وضوابط االستفتاءإىل فروع متعددة تبني بع

                                 
حممد بن سالمة بن جعفر      يف مسند الشهاب،     rهذا يف ما روي مسندا عن رسول اهللا         :  انظر )٨٥٩(

 ،بـريوت ،  محدي بن عبد ايـد الـسلفي      :  حتقيق ،)٣٣(برقم  ) ١/٥٥(، أبو عبد اهللا القضاعي   
أبو بكر عبـد اهللا بـن       آل،  ويف إصالح امل  ، م١٩٨٦-هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية   

 حممد عبد القادر عطا  :  حتقيق ،)١٧٥(برقم  ) ٦٦(، عبيد ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي      بناحممد  
، م١٩٩٣-هـ١٤١٤ مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل،     ،بريوت، لبنان موقوفا على احلسن،    

عفه العيين يف عمـدة     ، وض )١٢/١٣٨(فتح الباري، مرجع سابق     : انظر وضعف ابن حجر رفعه،   
،  بدر الدين حممود بن أمحد العـيين عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  : ، انظر )٢٤/٤(القاري  
يف أسىن املطالـب   :  انظر . فيه مقال  :وقال عنه يف أسىن املطالب    دار إحياء التراث العريب،     ،  بريوت

:  حتقيـق ،)١٢٤(، فعيحممد بن درويش بن حممد احلوت البريويت الـشا     ،  أحاديث خمتلفة املراتب  
  .م١٩٩٧- ه١٤١٨،  دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت،مصطفى عبد القادر عطا

الفقيه واملتفقـه،   : ، انظر t أخرجه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه بسنده عن ابن عباس            )٨٦٠(
  ).٢/٦٤( سابق مرجع
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  : حسن الصياغة:الفرع األول
 فـيت النتيجـة   على املفيت يوجز للم    قبل إلقائه    االستفتاءإن حسن صياغة    

 وحسن الصياغة يشمل االختـصار كمـا        ،تصور املسألة  و يقرب املعىن املراد  و
 ،أحسن و اما كان أفضل  املعىن ت  و يشمل املعىن التام فمىت كان االستفتاء خمتصرا      

وينبغي أن يوجز السائل يف سؤاله وحيدد  ":قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل   
 فإن ذلك يـدل علـى حـسن         مسألتهكالمه ويقلل ألفاظه وجيمع فيها معاين       

ستحب أن تكون صيغة لالستفتاء     اقد أورد بعض العلماء صيغا      ، و )٨٦١("معرفته
  .)٨٦٢(منها

  ما تقول رمحك اهللا؟ -
  ما تقول رضي اهللا عنك؟ -
 ما تقول وفقك اهللا وسددك ورضي عن والديك؟ -

  .أو بصيغة اجلمع إن كانوا مجاعة أو للتعظيم
  ما تقولون رضي اهللا عنكم؟ -
  ؟ما تقول الفقهاء سددهم اهللا تعاىل -

فيه نظر ألن تقـدمي الـدعاء        و  أقول ،وال حيسن أن يقول رمحنا اهللا وإياك      
 كما أن هناك    ، ليس هذا مما يدخله ااملة     ،الدعاء للمفيت لنفسه أوىل من تقدمي     

 ألن  ؟ ما حكم الشرع يف كـذا      : ال ينبغي أن يقوهلا املستفيت مثل       ما من الصيغ 
 املسائل االجتهادية قد تصيب حكم الـشرع       و حكم الشرع يؤخذ من الشارع    
                                 

  ).٢/٦٣( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٨٦١(
 سـابق   ، والفقيه واملتفقـه، مرجـع     )٨٤( سابق   ذه الصيغ آداب الفتوى، مرجع    يف ه :  انظر )٨٦٢(

)٢/٣٨٢.(  
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ها معليه إما أن ال يستخدم هذه الصيغة أو يستخدمها ويقـد          ، و قد ال تصيب  و
ول ما حكـم الـشرع يف        فيق ،قوله يف نظركم أو يف رأيهم أو يف اجتهادكم        ب

ليست إلزامية فأي صـيغة   وهذه الصيغ اجتهادية، و حنو ذلك  و ؟نظركم يف كذا  
  .احلمد هللا و فهي مقبولة،أدت املطلوب

التعريض وليكن واضحا صرحيا كأن تقول       و لكن ليبتعد املستفيت عن اإلمياء    
ال يؤدي   و  وهي تقصد أنه ال يواقعها     ،يصوم النهار  و ليلاملرأة إن زوجي يقوم ال    

  .حنو ذلك من األسئلة املومهة، وهلا حقوق الزوجية
  : عدم التكرار:الفرع الثاين

علم املـستفيت   ، و اتضح للمفيت السؤال   و إذا سأل املستفيت املفيت عن مسألة     
ل علـى مسـع     وصول ما أراد إىل املفيت إما بقرائن احلال أو بإعادة املفيت السؤا           

احلالة هذه ال حيسن باملستفيت إعادة الـسؤال ولـو           و  فإنه ،املستفيت فأقره عليه  
تكـرار   و ففي إعادة السؤال نقص أدب  ،استغرب احلكم ألن استغرابه ال أثر له      

جدال  و ليس املقام مقام نقاش   ، و وقت غريه من املستفتني    و يأخذ من وقت املفيت   
 تعمد إحالة جواب الفتوى إىل موضوع        بل قد يكون املفيت    ،حىت يكرر السؤال  

 لذا فإن   ،آخر رأى املفيت أنه أوىل بالسؤال من املوضوع الذي سأل عنه املستفيت           
من آداب االستفتاء عدم تكرار السؤال مىت ما علم املستفيت أو ظن ظنا غالبا أن               

  .السؤال وصل املفيت على املعىن الذي أراده املستفيت
  :ع األوصاف ولو ظن السائل عدم اعتبارها تقدمي مجي:الفرع الثالث

ال يقتـصر    و من آداب االستفتاء أن يقدم للمفيت األوصاف احمليطة بالواقعة        
ر ط مبا يـؤثِّ ِح لكونه مل ي،على ذكر األوصاف اليت يعتقدها املستفيت مؤثرة فقط       
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 فـال يقـدم     ،مع ذلك فإن هذا مشمول باالختصار قدر اإلمكان        و مما ال يؤثر  
 وال يهمل شيئا من األوصاف اليت قد تكـون          ،لطويلة ملسألة يسرية  الصفحات ا 

  .ال يعلمها ومؤثرة
  : أن ال يطالبه باحلجة:الفرع الرابع

 كـأن   ،من آداب االستفتاء أن ال يطالب املستفيت املفيت باحلجة على فتواه          
معرفة الدليل إن كـان وجـه       ، و ؟ما دليله  و ؟يقول ما احلكم الشرعي يف كذا     

بيان فإن األوىل باملفيت أن ال جييبـه         و يا أو دقيقا أو حيتاج إىل إيضاح      الداللة خف 
أما إن كان الدليل واضحا ووجه الداللة منه كذلك أو كان احلكم مأخوذا من              

  . فال بأسحنو ذلك و عن كذاrالدليل مباشرة مثل أن يقول ى النيب 
ب املفيت باحلجة   ال ينبغي للعامي أن يطال     ":قال ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل     

 فإن أحب أن تسكن نفسه بـسماع        ، وكيف؟ ؟مِل:  وال يقول له   ،فيما أفتاه به  
 بعد قبول الفتوى     أو يف ذلك الس    ، سأل عنها يف جملس آخر     ،احلجة يف ذلك  
 .جمردة عن احلجة

وال مينع من أن يطالب املفيت بالدليل ألجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمـه         ... 
 إن كان مقطوعا به وال يلزمه ذلك إن مل يكن مقطوعا بـه              أن يذكر له الدليل   

  .)٨٦٣("الفتقاره إىل اجتهاد يقصر عنه العامي
  : أن ال يسأله عن مسألة مل تقع:الفرع اخلامس

 ،إذا مل تقع املسألة للمستفيت فال حيسن به أن يسأل عنها حـىت تقـع لـه      
                                 

  ).٢/٣٨٣(، وحنوه يف الفقيه واملتفقه )١٧١( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٦٣(
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 بـل الوقـوع     الوقوع ال يعين أن يباشر الشيء مث يسأل عنه        ، و حكمها فيطلب
 فقبل أن يقـدم املكلـف     ،ما قبل املباشرة للشيء املسؤول عنه      و يشمل املباشرة 

، عقد من العقود أو فعل تتعلق به أحكام شرعية جيب عليه أن يسأل عنـه               على
كذلك إن وقع يف شيء من ذلك جهال فعليـه أن           ، و ال يدخل فيه على جهالة    و

 لكن إن مل تقـع      ، الشرعي ال يترك األمر هكذا دون سؤال عن احلكم        و يسأل
 ما حكم الطـواف حـول الكعبـة        كانت فرضية مثل أن يقول     و املسألة أصال 

 فعلى املـستفيت أن     ،أو حنو ذلك من األسئلة البعيدة الوقوع يف هذا الزمن          طائرا
 ال ينصرف خللـق األسـئلة      و ليلته و األحكام اليت يواجهها يف يومه    يكون مهه معرفة    

  .الفرضياتو
  :يترك ما ال ينفعه وأن يسأله عما ينفعه: الفرع السادس

 فيترك الـسؤال  ،يترك ما ال نفع فيه    ، و ينبغي للمستفيت أن يسأل عما ينفعه     
 كما ال يبادر إن رأى مسابقة علمية شرعية بالذهاب إىل     ،األحاجي و عن األلغاز 

 ، ألن املسابقة وضعت له للبحث عن اجلواب من مظانه         ،املفتني لسؤال اجلواب  
على كل حال احلرص على ما ينفع املستفيت أمر         ، و سأل عن اجلواب فيه   ال أن ي  

ممـا ينفـع املـستفيت    ، و )٨٦٤()احرص على ما ينفعك   ( :rمطلوب شرعا قال    
                                 

، بـاب   )٢٦٦٤(برقم  ) ٤/٢٠٥٢( سابق    جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع        )٨٦٤(
، tانة باهللا وتفويض املقادير هللا، واحلديث من رواية أيب هريرة           األمر بالقوة وترك العجز واالستع    

 اللَِّه من الْمـؤِمِن     الْمؤِمن الْقَِوي خير وأَحب إىل    : (rقال رسول اللَِّه    : ومتامه عن أيب هريرةَ قال    
 وِإنْ أَصابك شيٌء فـال  ، وال تعجز، واستِعن ِباللَِّه، ويف كُلٍّ خير احِرص على ما ينفَعك       ،الضِعيِف

 تفْـتح عمـلَ   "لـو " فإن ، وما شاَء فَعلَ، قَدر اللَِّه: ولَِكن قُلْ،تقُلْ لو أَني فَعلْت كان كَذَا وكَذَا    
  ).الشيطَاِن
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من  والسؤال عما يشكل عليه من أمر دينه سواء كان أمرا رجعا ملسألة عقدية أ             
إمنا هو جاد    و إذا علم املفيت من حاله أنه غري متكلف للسؤال        ، و الفروع الفقهية 
  .يسعى إلزالة الشبهة عنه و فإن املفيت يترفق به،لشبهة وقعت له

  : الدعاء للمفيت:الفرع السابع
 ملا يف الدعاء    ،يف آخره  و ينبغي للمستفيت أن يدعو للمفيت يف صدر استفتائه       

، أجر خاص ملا لدى املفيت من علم شـرعي         و للمفيت من أجر عام بشأن الدعاء     
املغفرة سواء كانوا أمواتـا أو       و ملسلمني لبعضهم بالتوفيق  الدعاء مطلوب من ا   و

ن كـان مـن     إ و اهلداية أقرب  و أحياء فإن كانوا أحياء كان الدعاء هلم بالثبات       
!  ] :أوىل قال تعاىل   و املفتني العلماء فالدعاء هلم أقرب     هو من األحياء و 

  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "
  3  2  1    0  /7  6   5  4Z )١٠:احلشر.(  

فإن أراد االقتصار علـى جـواب    ":قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل     
 ما تقول رضي اهللا عنـك؟ أو رمحـك اهللا أو   :املسؤول وحده قال له يف الرقعة 

مـا تقـول     ما تقول رمحنا اهللا وإياك بل لو قال          :وفقك اهللا وال حيسن يف هذا     
 : وإن أراد مسألة مجاعة من الفقهاء قال       ،أحسنورحم والديك كان    رمحك اهللا   

ما تقولون رضي اهللا عنكم؟ أو ما يقول الفقهاء سددهم اهللا يف كـذا؟ وال أن                
يقول أفتونا يف كذا وال ليفت الفقهاء يف كذا فإن قال ما اجلواب؟ أو ما الفتوى                

 وحكي أن فتوى وردت من السلطان إىل أيب جعفر حممـد    ،يف كذا؟ كان قريباً   
ن جرير الطربي مل يكتب له الدعاء فيها فكتب اجلواب يف أسفلها ال جيوز أو               ب

كتب جيوز ومل يزد على ذلك فلما عادت الرقعة إىل السلطان ووقف عليها علم              
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ن ذلك كان من أيب جعفر الطربي للتقصري يف اخلطاب الـذي خوطـب بـه       أ
  .)٨٦٥(فاعتذر إليه

  :حمعىن واض و الكتابة خبط واضح:الفرع الثامن
غـري   و أن يكون االستفتاء املكتوب للمفيت خبط واضح      أيضاً  اآلداب  ومن  

ه على غريه ءيناسب هنا أن يعرض املستفيت استفتا  ، و يكون املعىن واضحا   و مشتبه
إن كان املفيت قريبـا  ، ويبني له ما فهمه منه قبل أن يبعث به للمفيت   و لكي يقرأه 

يف تـرك هـذا     ، و ابة اليت قدمها  ففي الغالب يسأل املفيت السائل عن معىن الكت       
احلاضرين  و املستفيت و قات على املفيت  واإلخالل به مفاسد من تضييع األ      و األدب

 مـا يف     أن فيه احتماال إلجابة املفيت عـن        كما ،غريهم و من املستفتني اآلخرين  
الورقة وهو خالف قصد السائل من السؤال لكون العبارة اليت كتبها ال تفيـد              

 فليحرص املستفيت على الكتابة الواضحة لالستفتاء بـشقيها         ،هاملعىن الذي أراد  
  .الوضوح يف املباين والوضوح يف املعاين

وأول ما جيب يف ذلك أن يكـون         ":قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل     
كاتب االستفتاء ضابطاً يضع سؤاله على الغرض مع إبانة اخلط ونقط ما أشكل             

  .)٨٦٦("وشكل ما اشتبه
 وينبغي أن يكون كاتب االستفتاء ممـن        :الصالح رمحه اهللا تعاىل   وقال ابن   

حيسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة اخلط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض      
  .)٨٦٧("للتصحيف

                                 
  ).٢/٣٨٣( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٨٦٥(
  .)٢/٣٨٤( سابق  الفقيه واملتفقه، مرجع)٨٦٦(
  ).١٦٩( سابق  أدب املفيت واملستفيت، مرجع)٨٦٧(
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  : أن ال يتضمن السؤال استفزازا للمفيت:الفرع التاسع
ما أو  كأن يتهمه ظل،أن ال يستفز املستفيت املفيت فيه   أيضاً  من آداب السؤال    

  وحنو ذلك مما قد يثري املفيت      ، يف حقه أو يتهم علماء معينني باامات باطلة        ئخيط
ال شك أن هذا حمرم     ، و يصرفه عن التفكري يف اجلواب إىل أمور أخرى        و يقلقهو

بغري حـق حمـرم     إيذاء املسلمني    و .إيذاء للمفيت نفسه   و ألن فيه أذية للمسلمني   
  Z  Y  X  ]  \  [   W  V  U  T   S  R  Q] :تعـاىل  قال

^Z )٣٣:األحزاب(.  

  : عدم صياغة االستفتاء بصيغة اإلقرار:الفرع العاشر
 خباصة عندما يكـون     ،ينبغي للمستفيت أن ال يصوغ سؤاله بصيغ اعتراف        

 فعلت  : أو حنو ذلك بأن يقول     ، أو يثبت عليه به حد     ، عنه قبيحا  األمر املسؤول 
 ،ما يستقبح أو يسند الفعل إىل مبهم      عن    فينبغي للمستفيت أن يكني    ،كذا و كذا

 أو  حنوه مما ال يتـضمن إقـراراً       و كذا فماذا عليه؟   و  رجل فعل كذا   :بأن يقول 
  .)٨٦٨(عترافاًا

 وقد ذكر الشاطيب رمحه اهللا تعاىل مجلة من املواضع اليت ال حيسن الـسؤال             
  :)٨٦٩(بني أا عشرة مواضع و وليست من أدب السؤال،عنها

  . ال ينفع يف الدين السؤال عما:أحدها
 ومثله سؤال بين إسرائيل بعد قوله     أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته         : والثاين

  .)٦٧:البقرة(  y  x  w  v  u   tZ]  :تعاىل
                                 

  ).١٠٥، ١٠٤( سابق الفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع:  انظر)٨٦٨(
  .خمتصرا) ٤/٣١٩( سابق املوافقات، مرجع:  انظر)٨٦٩(
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  .السؤال من غري احتياج إليه يف الوقت: والثالث
   .أن يسأل عن صعاب املسائل وشرارها: والرابع

قبيل التعبدات اليت ال يعقـل هلـا         و من هأن يسأل عن علة احلكم و     : واخلامس
ل ممن ال يليق به ذلك السؤال كما يف حديث قضاء الصوم            ؤاأو الس  ،معىن

  .دون الصالة
أن يبلغ بالسؤال إىل حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يـدل قولـه             : والسادس
  .)٨٦:ص( Z.  /  0   1  2  3    4     5   6    7] : تعاىل
  .لسؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأيأن يظهر من ا: والسابع
w  v  u  ]  :السؤال عن املتشاات وعلى ذلك يدل قولـه تعـاىل         : والثامن

}   |  {  z  y  xZ )٧:آل عمران(.  
  .السؤال عما شجر بني السلف الصاحل: والتاسع
 القرآن يف ذم حنو      سؤال التعنت واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصام ويف        :والعاشر
?   @  H  G  F  E  D  C  B  A   ] :تعاىل قال هذا

O  N  M     L  K  J  IZ )تعـاىل   وقال  ،)٢٠٤:البقرة :  [    À  ¿  ¾
ÁZ )٥٨:الزخرف(.  

 ،هذه اجلملة من املواضع اليت يكره السؤال فيها يقاس عليها مـا سـواها             
 ومنـها مـا   ،فخت ومنها ما ،وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته  

  . انتهى كالم الشاطيب رمحه اهللا تعاىل. ومنها ما يكون حمل اجتهاد،حيرم
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  املبحث الثاين

  الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتوى
  :وفيه مطلبان

 الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتوى اخلاصـة         :املطلب األول 
  .بشخص املستفيت

  . الفتوىالضوابط املتعلقة بنقل: املطلب الثاين

  املطلب األول
  الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتوى اخلاصة بشخص املستفيت

  :ويف هذا املطلب مخسة فروع
  . العمل:الفرع األول
  . احلفاظ على األدب بعد اجلواب:الفرع الثاين
  .أن ال يعمل بالفتوى دون أن يطمئن هلا قلبه: الفرع الثالث
  . هفوة املفيتأن يصرب على: الفرع الرابع

  . هكذا قلت أو حنوها،أن ال يقول عند جواب املفيت: الفرع اخلامس
  : العمل:الفرع األول

 ينبغي له العمل مبا وصل إىل علمه من أحكام          ،املستفيت بعد أن مسع الفتوى    
ل من وجوب أو ندب أو إباحـة أو         معة اإلسالمية حبسب حكم ذلك الع     يالشر

 بل عليه العمل    ،علم حكم املسألة أن ال يعمل ا      ال يسعه إن    ، و كراهة أو حترمي  
 ويف هذا الفـرع     ،باحلكم الذي وصل إليه بطريق صحيح من سؤال أهل العلم         
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  :ثالث مسائل
  . التزام املستفيت بفتوى املفيت:املسألة األوىل
  . إذا اختلفت عليه فتويان:املسألة الثانية
 أخرى هل يأخذ بـالفتوى      مرةنفسها   إذا وقعت له املسألة      :املسألة الثالثة 

  .السابقة أم ال؟
  : إن شاء اهللا تعاىلنأيت على بياا تباعاً

  :)٨٧٠( التزام املستفيت بفتوى املفيت:املسألة األوىل
الثانيـة إن    و يف هذه املسألة حاالن األول إذا مل يكن سوى مفت واحـد           

  .املفتون تعدد
 وال  ،اه قوال واحـدا    مفت آخر لزمه األخذ بفتي      فإن مل يوجد   :احلالة األوىل 

 وال على سكون نفـسه إىل       ، ال باألخذ يف العمل به     ،يتوقف ذلك على التزامه   
  . ألن فرضه التقليد،صحته يف نفس األمر

                                 
 سـابق   ، وشـرح املنتـهى، مرجـع      )٣٧٢( سابق   يف هذه املسألة املستصفى، مرجع    :  انظر )٨٧٠(

 سـابق   ، ومطالب أويل النـهى، مرجـع      )٦/٣٠٨( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٣/٤٨٥(
 سـابق  ، واإلحكام لآلمدي، مرجع)١/٤٤٣( سابق ، والربهان يف أصول الفقه، مرجع  )٦/٤٥٠(
 سـابق   ، والتحبري شرح التحريـر، مرجـع      )٤/٥٩٠(، مرجع سابق    ، والبحر احمليط  )٤/٢٤٣(
، )٨١( سـابق    جع، وصفة الفتوى، مر   )١٦٦( سابق   ، أدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٨/٤٠٩٥(

، ومباحث  )١٢٩( سابق   ، وأحكام اإلفتاء واالستفتاء، مرجع    )٧٧( سابق   وأصول الفتوى، مرجع  
 ، واملصباح، مرجع  )١٩٢( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )١٧٩( سابق   يف أحكام الفتوى، مرجع   

، )٢٥٠(، وإرشاد املقلدين عن اختالف اتهدين، باب بن سـيدي الـشنقيطي،             )٥٧٧(سابق  
-  ه١٤١٨الطيب بن عمر بن احلسني اجلكين، دار ابن حـزم، الطبعـة األوىل،              : اسة وحتقيق در

  .م١٩٩٧
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 إن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هـو األعلـم              :احلالة الثانية 
مل يلزمه ما  وإن مل يستنب ذلك    ،األوثق لزمه ما أفتاه به بناء على األصح يف تعينه         

 وال يعلـم اتفاقهمـا يف       ،أفتاه به مبجرد إفتائه إذ جيوز له استفتاء غريه وتقليده         
   .الفتوى فإن وجد االتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ

  :ويف املسألة أقوال أخرى هي
  .إذا مسع املستفيت جواب املفيت مل يلزمه العمل به إال بالتزامه -
  .مل بهيلزمه إذا أخذ يف الع -
  .يلزمه إذا وقع يف نفسه صحته وحقيته -
  .غريهمن  وإذا أفتاه مبا هو خمتلف فيه خريه بني أن يقبل منه أ -

نها أهل العلم   ي فإن هناك مواضع ب    ،ولئن كان األصل يف الفتوى عدم اإللزام      
  :هي وال يسع املستفيت فيها إال التزام قول املفيت

 وكذا إن اتفق قول من     ،لزمه العمل بقوله  في،  أن ال جيد إال مفتيا واحدا      -أ  
   .أو حكم بقول املفيت حاكم، وجده منهم

   .لعدم جواز خمالفة اإلمجاع، أن يفتيه بقول جممع عليه -ب
 فال جيوز للعامي العمل بفتوى      ،أن يكون الذي أفتاه هو األعلم األوثق       -ج

  .ال عدالته ومن ال يثق بعلمه
فيجب عليهما  ،  والتزما العمل بفتياه  ،   فقيها إذا استفىت املتنازعان يف حق     -د

  .العمل مبا أفتامها
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  :)٨٧١( إذا اختلفت عليه فتويان:املسألة الثانية
فعليه العمل بذلك إن    ،  فاتفقت أجوبتهم ،  إن سأل املستفيت أكثر من مفت     

  .اطمأن إىل فتواهم
  :فللفقهاء يف ذلك طريقان، وإن اختلفوا

 إىل أن العامي ليس خمريا بـني        :)٨٧٢(هاء فذهب مجهور الفق   :الطريق األول 
 ألنـه  ،بل عليه العمل بنوع من التـرجيح      ،  أقواهلم يأخذ مبا شاء ويترك ما شاء      

  .مطالب باجتهاد يليق حباله يوصله إىل غلبة الظن بصحة احلكم
قـد   و  ألن العامي ليس أهال للنظر     ،)٨٧٣( أن يتخري بني قوهلما    :الطريق الثاين 

وهـو  ،  ألن فرض العامي التقليـد    ، و ل أهل الذكر  أدى ما عليه شرعا من سؤا     
  .حاصل بتقليده ألي املفتيني شاء
                                 

، )٧٨( سـابق  ، وآداب الفتوى، مرجع)٣٧٣( سابق   يف هذه املسألة املستصفى، مرجع    :  انظر )٨٧١(
، )٤/٤١٣( سـابق    ، والبحر احمليط، مرجع   )٤/٢٦٤(و) ٤/٢٦١( سابق   وإعالم املوقعني، مرجع  

، والفتـوى   )٨٠( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجـع    )١٦٤( سابق    واملستفيت، مرجع  وأدب املفيت 
 سـابق   ، وأصول الفتـوى، مرجـع     )٣٢( سابق   واالستفتاء يف الربامج اإلعالمية املباشرة، مرجع     

، واالجتـهاد والتقليـد يف   )١٧٦(و) ٥١( سـابق  ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجـع     )٧٦(
 ، واملصباح، مرجع  )١٧٢( سابق    ومنهج اإلفتاء، مرجع   ،)٢٩٧(و) ٢٧٨( سابق   اإلسالم، مرجع 

، )١١/١٩٧( سـابق   ، واإلنـصاف، مرجـع    )٢٨( سابق   ، ومعني احلكام، مرجع   )٥٧٢(سابق  
، وأحكـام   )٤٣٧(، وصحيح الفقيه واملتفقه     )٣٢/٤٩( سابق   وسوعة الفقهية الكويتية، مرجع   وامل

  ).٢٢٨( سابق الفتوى ألبومدة، مرجع
: انظـر . الكية، وبعض احلنابلة، وابن سريج والسمعاين والغزايل من الشافعية        احلنفية، وامل  وهم   )٨٧٢(

  .املراجع السابقة
  .املراجع السابقة: انظر. األصح واألظهر عند الشافعية وبعض احلنابلةهذا القول هو و )٨٧٣(
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  :ذلك ألمور، و القول األول أنه ليس خمريا-اهللا أعلمو- والراجح
وباحلكم قبل متـام االجتـهاد      ،  ألن اخلطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع       -

ا اختلف عليـه    كاملريض إذ ،  والغلط أبعد عن األعلم ال حمالة     ،  واستفراغ الوسع 
ويعلم أفضل الطبيبني أو العاملني بتواتر       ،فإن خالف أفضلهما عد مقصرا    ،  طبيبان
، وبالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم      ،  وبإذعان املفضول له  ،  األخبار

  .فال ينبغي له أن خيالف األفضل بالتشهي، والعامي أهل لذلك
ا املقلدين يف اتباع مـذاهب      ومىت خرين ،  ألن يف التخيري إسقاط التكليف     -

  .العلماء مل يبق هلم مرجع إال اتباع الشهوات واهلوى يف االختيار
 فإنه ال حيل له أن يأخذ بأي الرأيني املخـتلفني دون            :وقياسا على املفيت   -

  .نظر يف الترجيح إمجاعا
وأصحاب الطريق األول اختلفوا يف طريق الترجيح بني املفتـيني بالنـسبة            

  :لا أقوللعامي على
 إىل أن الترجيح يكون باعتقاد      ممن قال بالطريق األول   ذهب األكثرون    - 

ـ ويترك قول من عـداه      ،  فيأخذ بقوله ،  املستفيت يف الذين أفتوه أيهم أعلم      إن ف
ألن هذا موضـع    ،  وعجز عن الترجيح ختري   ،  تساوى املفتيان يف اعتقاد املستفيت    

  .ضرورة
فإن احلق والباطل ال يستويان     ،  ماراتعليه الترجيح باأل   :وقال ابن القيم   -

  .يف الفطر السليمة
  .وذهب البعض إىل أن الترجيح يكون باألخذ باألشد احتياطا -
خذ باألشد فيمـا كـان يف       باأل وذهب البعض إىل أن الترجيح يكون      -

  .أما يف حق اهللا تعاىل فيأخذ باأليسر، حقوق العباد
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  .وقيل يأخذ باألول -
  . يعمل بالرواية دون الرأيوقيل يأخذ بقول من -
  .وقيل عليه أن جيتهد فيما يأخذ مبا اختلفوا فيه فيأخذ بأرجح القولني -
وقيل يسأل املفتيني عن حجتهما إن اتسع عقله لذلك فيأخـذ بـأرجح     -

  .إن مل يتسع عقله لذلك أخذ بقول املعترب عنده، واحلجتني عنده
 ه للتعاضد كتعدد األدلـة    وقيل يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافق        -

  .الرواة لزيادة غلبة الظنو
عليه أن جيتهد ويبحث عن أرجح القولني وإن        اهللا أعلم أن     و والذي يترجح 
فليبحث إذن عن األوثق من املفتـيني فيعمـل         ؛   فإن عجز  )٨٧٤(كان قائله مرجوحا  

 .استفىت اآلخر وعمل بفتوى من وافقـه اآلخـر        ؛   فإن مل يترجح أحدمها عنده     .بفتياه
فإن تعذر ذلك وكان اختالفهما يف احلظر واإلباحة وقبل العمل اختار جانب احلظـر              

  .والترك فإنه أحوط
ألنه ضرورة ويف صورة نادرة وهذا       ،وإن تساويا من كل وجه ختري بينهما      
  .جيمع حماسن الوجوه املذكورة مع التحقيق

 بـالفتوى   مرة أخرى هل يأخـذ    نفسها   إذا وقعت له املسألة      :املسألة الثالثة 
  :)٨٧٧(السابقة أم ال؟

   :أقوال)٨٧٥(اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على ثالثة
                                 

ر يف  نظل ا فهناك يبدأ ، عند أصل االستفتاء  وليس كالترجيح   عند املستفيت   وقد وقع    ألن التعارض    )٨٧٤(
  .أعيان املفتني وهنا ينظر يف األحكام أوالً

 سـابق   ، والتقرير والتحـبري، مرجـع     )٤٨٢( سابق    املنخول، مرجع  :يف هذه املسألة  :  انظر )٨٧٥(
، )٤/٥٨٣( سـابق    ، والبحر احمليط، مرجع   )٤٦٦(و) ٤١٦( سابق   ، واملسودة، مرجع  )٣/٤٤٤(

=  
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  .)٨٧٦( عدم لزوم تكرار السؤال:القول األول
  :واستدلوا بأدلة منها

تكـرار  ال يكرر السؤال وإن جاز اختالف اجلواب كما كان ال يلـزم        -
  . وإن جاز اختالف اجلواب بالنسخrعلى النيب  السؤال
  .ه قد عرف احلكم واألصل استمرار املفيت عليهألن -

  .)٨٧٧( يلزمه تكرار السؤال:القول الثاين
  :واستدلوا بأدلة منها

 فيلزمه السؤال مرة أخرى ليتأكد من كون املفيت         ،جواز تغري رأي املفيت    -
   .ال زال على قوله األول

  .التفصيل: القول الثالث
   :والقائلون بالتفصيل اختلفوا

 ،قال نفرق بني وجود املشقة من عـدمها علـى املـستفيت           فمنهم من    -
حنوها فال يلزمه تكرار     و الطهارة و فاملسائل اليت تتكرر كثريا مثل مسائل الصالة      

 الـيت ال     أما املسائل  ،املستفيت و كذلك إن بعدت املسافة بني املفيت      و السؤال للمشقة 
  .)٨٧٨(جتديد السؤالاملستفيت فيلزمه  وتتكرر كثريا مع قرب املسافة بني املفيت

                                 =  
، )١٦٧( سـابق     واملستفيت، مرجـع   ، وأدب املفيت  )١٥٥( سابق    البن العريب، مرجع   ،واحملصول

 سابق  ، واملصباح، مرجع  )٨٢( سابق   ، وصفة الفتوى، مرجع   )٨٢( سابق   وآداب الفتوى، مرجع  
  ).١٨١( سابق ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع)٢٠١( سابق ، ومنهج اإلفتاء، مرجع)٥٧٣(

  .املراجع السابقة: انظر.  نسب إىل بعض الشافعية وظاهر كالم احلنابلة)٨٧٦(
  .املراجع السابقة: وانظر.  اختاره القفال وابن العريب وبعض الشافعية واملالكية)٨٧٧(
  .املراجع السابقة: انظر.  اختاره الغزايل واجلويين إمام احلرمني)٨٧٨(
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الزمان عن الفتوى األوىل فإنـه جيـدد         و ومنهم من قال إن بعد الوقت      -
 ألنه مع طول املدة قد يطرأ التغري علـى          ،إال فال يلزمه تكرار السؤال     و السؤال

حال املفيت أو املستفيت حبيث ترد ظروف مؤثرة أخرى على الفتـوى أو يـتغري            
  .اجتهاد املفيت

ن استناد الفتوى على نص أو إمجاع أو كان املفيت          ومنهم من قال إن كا     -
 أما إن كانت الفتوى باالجتـهاد لزمـه جتديـد           ،ميتا مل يلزمه جتديد السؤال    

  .)٨٧٩(السؤال
القـول الثالـث     و  يف احلقيقة كل وجهات النظر يف املسألة قوية        :الترجيح

    املقتضي للتفصيل أوالها لكونه يول  فـأق  ،مل جهات النظر يف حال دون حال      ع
كان مستند الفتوى فيها إمجاعا أو نصا صرحيا  وإذا تكررت املسألة على املستفيت    

إن كانت الفتوى مستندة إىل اجتهاد ننظر يف        ، و  فإنه ال يكرر السؤال    ،صحيحا
 ،ننظر باملدة اليت بني الفتوى األوىل ووقوع املسألة مرة أخرى          و املشقة بالتكرار 

 املشقة بالسفر أو بتكرار الفعل مرات       فمىت كانت مشقة فال يكرر سواء كانت      
. إال فـال  وكذلك املدة فإن بعدت املدة ناسب تكرار السؤال ، و عديدة يف اليوم  

 فإن تغريت وجـب     ،االستفتاء و مجيع هذا إن مل تتغري الظروف احمليطة باملسألة       و
  .اهللا أعلم وعليه جتديد السؤال

  : احلفاظ على األدب بعد اجلواب:الفرع الثاين
االحتـرام   وي للمستفيت إذا مسع اجلواب من املفيت أن يبقى على األدب          ينبغ

  أدبه مع املفـيت    لِّق فإن وافقت غرضه فال ي     ،سواء وافقت الفتوى غرضه أم ال     
                                 

  .املراجع السابقة: انظر.  اختاره النووي ابن السبكي وابن النجار)٨٧٩(



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٥٣٣ 

جعل  و إن مل توافق غرضه جادل املفيت     ، و يقول توقعت هذا أو حنو هذا الكالم      و
  .يستفزه أو حيده على اإلجابة مبا يريد ويناقشه

ينبغي للمستفيت أن حيفـظ األدب مـع         ":ن الصالح رمحه اهللا تعاىل    قال اب 
 إذا أجابه هكذا قلت أنا      لْقُوال ي .. .املفيت ويبجله يف خطابه وسؤاله وحنو ذلك      

اسـتفىت   أو كذا وقع يل وال يقل له أفتاين فالن أو أفتاين غريك بكذا وكذا وال يقل إذا  
  .)٨٨٠("ا فاكتبه وإال فال تكتبيف رقعة إن كان جوابك موافقا ملا أجاب فيه

  :)٨٨١(أن ال يعمل بالفتوى دون أن يطمئن هلا قلبه: الفرع الثالث
 يف الطبـاع  زركَ ون اهللا فطر عباده على معرفة احلق والسكون إليه وقبوله   إ

كل مولود يولد على   (:r وقد يدخل هذا يف قوله     ،حمبة ذلك والنفور عن ضده    
 اقـرأوا  :t قال أبو هريرة ،)٨٨٢()ه أو ميجسانه  الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران    

وهلذا مسى اهللا  )٣٠:الروم( ª  ©Z  »   ¬  ®  ¯]  : قوله تعاىلإن شئتم
املنكر منكر   و  فاملعروف معروف يف الفطر    ،ما أمر به معروفا وما ى عنه منكرا       

  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  ] :فقال تعاىل يف الفطر   
 W  V   U  TZ )وقال تعاىل يف صفة الرسـول      ،)٩٠:النحل r: 

 [Z   Y  X  W  V  UZ )أن   سـبحانه  وأخرب ،)١٥٧:األعراف 
                                 

  ).١٦٨( سابق أدب املفيت واملستفيت، مرجع:  انظر)٨٨٠(
زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بـن شـهاب    يف هذا الفرع يف جامع العلوم واحلكم،        :  انظر )٨٨١(

 ، بـريوت  ،إبراهيم بـاجس  وشعيب األرناؤوط   :  حتقيق وما بعدها، ) ١/٢٥٢ (،الدين البغدادي 
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 

، باب ما ِقيـلَ يف أَوالِد  )١٣١٩(برقم ) ١/٤٦٥( سابق    أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع     )٨٨٢(
ِرِكنيشالْم.  
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قلوب املؤمنني تطمئن بذكره فالقلب الذي دخله نور اإلميـان وانـشرح بـه              
  .ال يقبله ويكرهه ووينفر عن الباطل ،يقبله ووانفسح سكن للحق واطمأن به

 مما سكن إليه القلب وانشرح      على الرجوع إىل القلوب عند االشتباه     ووجه  
إليه الصدر فهو الرب واحلالل وما كان خالف ذلك فهو اإلمث واحلرام وقولـه يف         

إشارة إىل   )٨٨٣()اإلمث ما حاك يف الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس         (ديث  احل
  .أن اإلمث ما أثر يف الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر

 عند االشتباه بني احلالل وحلرام اختالف بالنسبة ملـا          وما حييك يف الصدر   
االعتبـار وعـدم     و الضعف و  مراتب بني القوة   يفحيصل منه يف القلب من أثر       
  :االعتبار نأيت على بياا تباعا

ما أثر يف الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له            :املرتبة األوىل 
 ،يث ينكرونه عند اطالعهم عليـه     ومع هذا فهو عند الناس مستنكر حب       الصدر

وهو ما استنكر الناس فاعله وغـري   ،وهذا أعلى مراتب معرفة اإلمث عند االشتباه    
  .أن ما حاك يف صدر اإلنسان فهو إمث وفاعله

 فاعلـه  أن يكون الشيء مستنكرا عنـد بإن أفتاه غريه بأنه ليس بإمث   :رتبة ثانية امل
ا يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره        إمثا وهذا إمن  أيضاً  دون غريه وقد جعله     

  . يفيت له مبجرد ظن أو ميل إىل هوى من غري دليل شرعياملفيتلإلميان وكان 
 الرجوع إليه املستفيتفأما ما كان مع املفيت به دليل شرعي فالواجب على 

وإن مل ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر يف السفر واملرض 
                                 

، ، باب تفسري الرب واإلمث    )٢٥٥٣(برقم  ) ٤/١٩٨٠( سابق    أخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع     )٨٨٣(
 :ثِْم فقال عن الِْبر واإلِ   rسأَلْت رسولَ اللَِّه    : ومتام احلديث عن النواِس بن ِسمعانَ اَألنصاِري قال       

  ). وكَِرهت أَنْ يطَِّلع عليه الناس، واِإلثْم ما حاك يف صدِرك،لِْبر حسن الْخلُِقا(
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 ،السفر وحنو ذلك مما ال ينشرح به صدور كثري من اجلهالوقصر الصالة يف 
أحيانا يأمر أصحابه مبا ال تنشرح به صدور  r فهذا ال عربة به وقد كان النيب

بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة 
 فكرهه من كرهه منهم وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة احلديبية
فكرهوه وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه 
منهم يرده إليهم ويف اجلملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إال طاعة اهللا 

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   ]  :ورسوله كما قال تعاىل
9     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .  -Z )وينبغي  )٣٦:األحزاب 

أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعه اهللا ورسوله جيب اإلميان 
¬  ®  ¯   °      ±  ²  ]  :والرضا به والتسليم له كما قال تعاىل

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³Z 
 ).٦٥:النساء(

لـه مـن    وأما ما ليس فيه نص من اهللا وال رسوله وال عمن يقتـدي بقو             
الصحابة وسلف األمة فإذا وقع يف نفس املؤمن املطمئن قلبه باإلميان املنـشرح             

ك يف صدره بشبهة موجودة ومل جيـد        اصدره بنور املعرفة واليقني منه شيء وح      
 ممن ال يوثق بعلمه وبدينه بـل        من يفيت فيه بالرخصة إال من خيرب عن رأيه وهو         

 إىل ما حاك يف صـدره وإن أفتـاه           اهلوى فهنا يرجع املؤمن    تباعابمعروف   هو
 .املفتون هؤالء

ال جيوز العمل مبجرد فتوى املفـيت إذا مل          ":وقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
 فيجـب عليـه أن   ...؛وتردد فيهـا ، وحاك يف صدره من قبوله  ،  تطمئن نفسه 

وال ختلصه فتوى املفيت من اهللا إذا كان يعلـم أن األمـر يف       ،  يستفيت نفسه أوال  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٥٣٦ 

وال يظن املستفيت أن    ،   واملفيت والقاضي يف هذا سواء     ...،اطن خبالف ما أفتاه   الب
، جمرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن األمر خبالفه يف الباطن               

أو جلهله  ،  أو لشكه فيه  ،  لعلمه باحلال يف الباطن   ،  سواء تردد أو حاك يف صدره     
 فتواه أو عدم تقييده بالكتاب والـسنة أو         أو لعلمه جهل املفيت أو حماباته يف      ،  به

ألنه معروف بالفتوى باحليل والرخص املخالفة للسنة وغري ذلك من األسـباب            
 فإن كان عدم الثقـة والطمأنينـة        ؛املانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها      

 فإن مل جيد فال يكلف اهللا     ؛ ألجل املفيت يسأل ثانيا وثالثا حىت حتصل له الطمأنينة        
  .)٨٨٤("والواجب تقوى اهللا حبسب االستطاعة، نفسا إال وسعها

  :الناس يف هذه الطمأنينة طرفان ووسط وأقول
الشرعية اليت هـي      فأضحى يترك الرخص   ، بلغ به الوسواس ما بلغ     :طرف

تيسري  و يترك كل أمر فيه لني    ، و الصعوبات و دم على املشاق  قْي و من حمبوبات اهللا  
هو ال يدري أنه ـذا يتبـع        ، و ه أنه يطلب السالمة   مما جاء به الشرع زعما من     

قد يفضي به األمر إىل ترك الطاعات لعدم قدرتـه علـى            ، و خطوات الشيطان 
 فيعيد الوضوء مرات تلـو      ،أدائها على وفق شرطه الذي أوحى الشيطان له به        

قسم آخـر جيـذم     ، و الصالة مرات تلو مرات حىت ينفر عن الطاعة        و مرات
 فال يقبلون الفتاوى اليت تـبني احلكـم         ،لغرية على اإلسالم  الشيطان من جهة ا   

ال يقبلون احلكم الشرعي يف تعامل الدولة        و الشرعي يف تعامل الرعية مع اإلمام     
 مع استناد ذلك مجيعه إىل أدلـة        ،املسلمة مع الكافر فيها أو مع الدول الكافرة       

فمـا زال    لكن اتبعوا خطوات الـشيطان       ،منصوصة شرعية يف الكتاب والسنة    
         م حىت خيرجهم عن الطريق املستقيم فهؤالء ال ي الشيطانكل على ما تطمئن    ت

                                 
  ).٤/٢٥٤( سابق إعالم املوقعني، مرجع:  انظر)٨٨٤(
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  .له قلوم واهللا املستعان
 املعاصي بل حىت الكبـائر ، و  تقبل قلوم املنكرات   :وطرف آخر مقابل هلم   

 مل  ،اسـتمرأا  و  فقلوم من كثرة ما خالطت املعاصي      ،يقولون استفت قلبك  و
كل على  تال ي أيضاً   فمثل هؤالء    ، تنكر منكرا كالكوز اخي    ال و تعرف معروفا 

  .ما تطمئن له قلوم
الرجوع إىل تعرف املعروف فهؤالء هلم      و  تنكر قلوم املنكر   :وطرف وسط 

 سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو الرب واحلالل         فماالقلوب عند االشتباه    
  .وما كان خالف ذلك فهو اإلمث واحلرام

  :أن يصرب على هفوة املفيت: فرع الرابعال
طالب العلم بشكل عام أن يصرب على هفوة املفيت سـواء         و ينبغي للمستفيت 

أن حيـرص أن ال يـؤدي ذلـك إىل     ، و كان ذلك يف حقه هو أو يف حق غريه        
 ،من مل يصرب بقي جاهال    ، و  فمن صرب على ذل التعليم أصبح عاملا       ،االبتعاد عنه 

  .)٨٨٥( ذللت طالبا فعززت مطلوبا: قال عنهمافعن ابن عباس رضي اهللا
  :)٨٨٨( إذا بلغ املستفيت رجوع املفيت عن فتواه:مسألة
الرجوع عن اخلطأ إذا أفىت يف      )٨٨٦(ذا تبني للمفيت أنه أخطأ يف الفتيا وجب عليه        إ

                                 
أبـو  ، والتبيان يف آداب محلة القرآن،       )١٩٣( سابق   مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع    :  انظر )٨٨٥(

 الوكالة العامـة للتوزيـع، الطبعـة األوىل،         ، دمشق ،)٢٧(، يزكريا حيىي بن شرف الدين النوو     
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

 سـابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٢/٤٢٣( سابق   يف هذه املسألة الفقيه واملتفقه، مرجع     :  انظر )٨٨٦(
، )٤/٢٨٦( سابق   ، وأسىن املطالب، مرجع   )٤/٢٢٢( سابق   ، وإعالم املوقعني، مرجع   )٣٦،  ٣٥(

  ).٦/٢٩٢(ق  سابوالبحر الرائق، مرجع
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 قضاء   من وال مينعك  ":t إىل أيب موسى     tلكتاب عمر   ،  واقعة أخرى مماثلة  
احلـق  فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه       ،  ه رأيك فراجعت في ،  قضيت فيه اليوم  

قـد  ، و)٨٨٧("يف الباطل التمادي ومراجعة احلق خري من،  فإن احلق قدمي ال يبطله شيء     
  .)٨٨٨(مر معنا تفصيل ذلك يف مسألة تغري االجتهاد
  :وجيب عليه إبالغ املستفيت يف حالني

لعامي يعمل  ألن ا  ، أن يكون املستفيت مل يعمل بالفتوى السابقة بعد        :األوىل
  .وإذا رجع عنها فليست قوال له يف تلك احلال، ا ألا قول املفيت

أي إذا خالف قاطعا مـن       ، أن يكون خالف قاطعا بالفتوى السابقة      :الثانية
  .ألن ما رجع عنه قد اعتقد بطالنه، نص أو إمجاع

  .ويف غري هذين احلالني ال جيب إبالغه بتغري الفتوى
فليس للمستفيت أن يـستند يف      ،  أو تبني خطؤه  ،  اهوإن رجع املفيت عن فتي    

 آخر فقـال    ياًقيل له ذلك إن استفىت مفت      و املستقبل إليها يف واقعة أخرى مماثلة     
 وأما ما فعله ومـضى      ،)٨٨٩(اختار الثاين ابن القيم    و مر عليها تبالفتوى األوىل اس  

  :فله أحوال
رض هلـا أو    إن تبني أن املفيت خالف نص كتاب أو سنة صحيحة ال معـا             -أ  

، فإن كان بيعا فـسخه    ،  ينقض ما عمل  ،  أو القياس اجللي  ،  خالف اإلمجاع 
 وجب عليه   وإن كان استحل ا ماالً    ،  وإن كان نكاحا وجب عليه فراقها     

  .إعادته إىل أربابه
                                 

  ).٢٢٤(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٨٨٧(
  .من هذا البحث) ٢٥٩(هذه املسألة يف صحيفة :  انظر)٨٨٨(
  ).٤/٢٢٢( سابق قوله يف إعالم املوقعني، مرجع )٨٨٩(
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فال يلزم املستفيت نقض ، مث تغري اجتهاده  ،  إن كانت فتياه األوىل عن اجتهاد      -ب
، والفتيا يف هذا نظري القـضاء     ،  قض باالجتهاد ألن االجتهاد ال ين   ،  ما عمل 

 اإلخـوة   موحر،   أعطى اإلخوة ألم الثلث    tورد أن عمر بن اخلطاب       ملا
فقـال لـه   ، مث وقعت واقعة أخرى فأراد أن حيكم مبثـل ذلـك   ،  األشقاء
ك بينهم   فشر ؟نا واحدة  أم أليست،   هب أن أبانا كان محارا     :األشقاء بعض

 تلك على ما قضينا وهذه علـى        : نقض األوىل فقال   فقيل له يف  ،  يف الثلث 
  .)٨٩٠(نقضي ما

فرأوا أنه ال بد    ،  واستثىن بعض الفقهاء من الشافعية وبعض احلنابلة النكاح       
الصالة  و استدلوا بالقياس على الصالة فمىت تغري االجتهاد يف القبلة         و أن يفارقها 

ر فما مضى يكون    النكاح حكم مستم  ، و ال زالت قائمة فإن املصلى يغري اجتاهه      
لكن هـذا ال    ، و ما يستقبل يكون على االجتهاد اجلديد      و على االجتهاد املاضي  

فلو تـزوج   " :قد أجاب عنه ابن القيم رمحه اهللا تعاىل جبواب بليغ فقال           و يسلم
بفتواه ودخل مث رجع املفيت مل حيرم عليه إمساك امرأته إال بدليل شرعي يقتضي              

وال سيما إن كان إمنـا رجـع   ، ها مبجرد رجوعهوال جيب عليه مفارقت ،  حترميها
هـذا هـو    ،  لكونه تبني له أن ما أفىت به خالف مذهبه وإن وافق مذهب غريه            

،  وأطلق بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وجوب مفارقتـها عليـه          .الصواب
 ألن الرجـوع عنـه   :قالوا، ورجحوا وجوب املفارقة، وحكوا يف ذلك وجهني  

 اجتهاد من قلده يف القبلة يف أثناء الصالة فإنه يتحول           ليس مذهبا له كما لو تغري     
 املستفيت قد دخل بامرأته دخـوال صـحيحا         : فيقال هلم  .مع اإلمام يف األصح   

فال جيـب عليـه     ،  ومل يفهم ما يوجب مفارقته هلا من نص وال إمجاع         ،  سائغا
                                 

  ).٢٦١(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٨٩٠(
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 عن القـول    tوقد رجع عمر بن اخلطاب      ،  مفارقتها مبجرد تغري اجتهاد املفيت    
وأما قياسكم  ،  ك بينهم أوالً  لتشريك وأفىت خبالفه ومل يأخذ املال من الذين شر        با

 فإنه ال يبطل مـا     ؛عليكم ذلك على من تغري اجتهاده يف معرفة القبلة فهو حجة         
 بل  . ألنه مأمور مبتابعة اإلمام    ؛ويلزمه التحول ثانيا  ،  فعله املأموم باالجتهاد األول   

،  فإنه ال تلزمه اإلعـادة ؛ده بعد الفراغ من الصالة  نظري مسألتنا ما لو تغري اجتها     
  .)٨٩١("ويصلي الثانية باالجتهاد الثاين

أما إذا مل يعلم املستفيت برجوع املفيت فحال املستفيت يف علمه كمـا قبـل               
 فيستصحب حال الفتوى األوىل ألن األصل بقاء ما كان على ما كان             الرجوع

حول املسألة فهنـا يناسـب جتديـد        إال أن تطول املدة أو تطرأ أشياء جديدة         
، يلزم املفيت إعالمه قبل العمـل     على كل    و االستفتاء كما مر يف املسألة السابقة     
  .وكذا بعده حيث جيب النقض

وعنـدي يف املـسألة      ":والبن القيم تفصيل لطيف فقال رمحه اهللا تعـاىل        
أل بل يتوقف حىت يـس    ،  وأنه ال حيرم عليه األول مبجرد رجوع املفيت       ،  تفصيل
ومل ،  وإن أفتاه مبوافقة الثاين   ،  فإن أفتاه مبوافقة األول استمر على العمل به       ،  غريه

وإن مل يكن يف البلد إال مفت واحد        ،   حرم عليه العمل باألول    ؛يفته أحد خبالفه  
فإن رجع إىل اختيار خالفه مع تسويغه مل حيـرم   ،  سأله عن رجوعه عما أفتاه به     

 ما أفتاه به مل يكن صوابا حرم عليـه العمـل         وإن رجع خلطأ بان له وأن     ،  عليه
فإن كان رجوعه رد مـا      ،  هذا إذا كان رجوعه ملخالفة دليل شرعي      ،  باألول

 إال أن   بان له أن ما أفىت به خالف مذهبه مل حيرم على املستفيت ما أفتاه به أوالً               
                                 

  ).٤/٢٢٣( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٨٩١(
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   .)٨٩٢("تكون املسألة إمجاعية
  :هكذا قلت أو حنوها :أن ال يقول عند جواب املفيت: الفرع اخلامس

لفتوى املفيت فال حيسن به أن يقول هكـذا قلـت أو            إذا استمع املستفيت    
هذا ، و ذا يسأل لما ألنه إن كان له قول معترب ف       ،توقعت أن يكون اجلواب هكذا    

أجابه هكذا قلت   وال يقل إذا    " :رمحه اهللا تعاىل    قال ابن الصالح   ،من قلة األدب  
تاين غريك بكذا وكذا وال يقـل       أفتاين فالن أو أف   أنا أو كذا وقع يل وال يقل له         

استفىت يف رقعة إن كان جوابك موافقا ملا أجاب فيهـا فاكتبـه وإال فـال                 إذا
  .)٨٩٣("تكتب

  الضوابط املتعلقة بنقل الفتوى: املطلب الثاين
   :وفيه فرعان
  . نقل الفتوى بنصها:الفرع األول
  .را التأكد من مصدر الفتوى إذا استغ:الفرع الثاين

  : نقل الفتوى بنصها:الفرع األول
فـإم إن أرادوا أن  فتوى إذا مسع املستفيت أو أحد احلاضرين أو املشاهدين   

 شـيئا  ن ألم قد يغريو،ينقلوها عن املفيت فيجدر م نقلها بنصها قدر اإلمكان        
  ومـا  ، وحول فتواه  ،من املعاين املؤثرة يف احلكم مما قد يثري التساؤل حول املفيت          

                                 
  ).٢٢٣، ٤/٢٢٢( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٨٩٢(
، ويف )٤٩٥( سـابق  ، وحنوه يف املسودة، مرجـع   )١٦٨( سابق    أدب املفيت واملستفيت، مرجع    )٨٩٣(

  ).١١/١٠٦( سابق ، ويف روضة الطالبني، مرجع)٨٣( سابق آداب الفتوى، مرجع
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  . فما آفة األخبار إال رواا، بسوء النقلذلك إال
  : التأكد من مصدر الفتوى إذا استغرا:الفرع الثاين

 ألن  ، سواء استغرا أو ال    ،حيسن مبن نقلت إليه فتوى التأكد من مصدرها       
 لكن ال يقبلـه مـن       ،اخلرب إن أتاه من ثقة عدل ضابط فال مانع من قبوله منه           

 ، بل عليه أن يتأكد من مصدر الفتوى بنفـسه         ،ل العدالة مستور احلال أو جمهو   
بسؤاله مباشرة أو بقراءة كتابه أو تصفح موقعـه علـى            و سواء بالرجوع إليه  

ذلـك ألن   ، و الشبكة العاملية للمعلومات أو أي مصدر آخر ميكن أن يثق بـه           
  :الفتوى اليت تنقل تضعف بأمور

 وفهـم الـسامع   ، ما مسعنب عأجا وأ قد يكون املفيت مسع االستفتاء خط    :أوالً
 ، مث نقلها على هذا النحو     ،الفتوى أن تلك الفتوى هلذا السؤال      و لالستفتاء

حنو ذلك   و فيقول إن املفيت الفالين أو العامل الفالين قال يف مسألة كذا كذا           
  .من صيغ النقل

من  وا خطأ أ  ه قد يكون املفيت أفىت فتوى موافقة للسؤال لكن املستفيت فهم          :ثانياً
  .أط فينقلها على ذلك الفهم اخل،مسع الفتوى فهمها خطأ

املستفيت فهمها على مراد املفيت      و  قد يكون املفيت أفىت فتوى موافقة للسؤال       :ثالثاً
 ففهما السامع للنقل على غـري       ،لكن ملا نقلها نقلها على غري صيغة املفيت       

  .وجهها
 فليحـرص   ،لـها  نق يف، و  الفتوى يفوغريها من االحتماالت اليت قد تؤثر       
العمل  واملتلقي للفتوى يف عدم قبوهلا    و الناقل للفتوى على النقل الصحيح للفتوى     

  .ا حىت يغلب على ظنه صحة نسبة هذه الفتوى للمفيت بأي شكل كان
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 فأحيانا تنقل الفتوى عن طريـق       ،والنقل للفتوى ليس على شاكلة واحدة     
 جمـالت  و ة من صـحف    املختلف مأحيانا عن طريق وسائل اإلعال     و األشخاص

  .غريها من وسائل االتصال املعلوماتية، وإنترنت وقنوات فضائية وتلفازو
  .نقل الفتوى للمصاحل اخلاصة بالناقل

الـشركات   و  مثل البنوك  ،ينشرها ملصلحته اخلاصة   و هناك من ينقل الفتوى   
 فهل هـذا    ،اليت تسعى جللب الناس عن طريق نشر الفتاوى اليت تبيح معامالم          

  . الفتوى أم ال؟ة مصداقييفع من النقل يؤثر النو
 فال مانع   ، صدق الناقل من عدمه    يفيف احلقيقة ال يؤثر هذا النوع من النقل         

 ،ىل الفتوى لغرض تشجيع الناس لقبول املنـتج       إمن استناد املستفيد من الفتوى      
من جهـة نـص      و لكن بشرط أن يكون صادقا يف النقل من جهة النقل نفسه          

  .احملترزات اليت تضمنتها الفتوى وهة تطبيقه للشروطمن ج والفتوى
 فمعناه أن تكون نسبة الفتوى للمفيت       :أما من جهة الصدق يف نقل الفتوى      

  .ليست كاذبة وصحيحة
ر الفتوى أو ينقلها باملعىن ممـا        فمعناه أن ال حيو    :أما من جهة نص الفتوى    

 ا   إن كان اللف   و  غري املعىن املراد من املفيت     يفيد معىنمما يفضي   ،ظ قريبا أو متشا 
  .القارئني لتلك الفتوى وإىل اللبس عند الناس

 فمعناه أن ينقل فتوى صـدرت       :احملترزات و أما من جهة تطبيقه للشروط    
احترازات مقدمة من املـستفيت أو       و اًبناء على استفتاء تضمن االستفتاء شروط     

ستفيد من هذه الفتوى    ال يعمل الناقل امل   ، و  واحترازات تضمنتها الفتوى   اًشروط
الشروط بل يستفيد من تشابه عمله مع الفتوى بشكل مـن            و ذه االحترازات 
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  .الشروط واألشكال ولو مل يكن مطبقا لتلك االحترازات
 الكـذب  و وحكم النقل يف مجيع هذه احلاالت احلرمة الشتماله على الغش         

  .اهللا أعلم و.التدليس على الناسو
  
  



  
  
  
  
  

 
 

  
  :فيه ثالث مباحثو

  . املفيتيفرها ا آث:املبحث األول
  . املستفيتيفآثارها  :املبحث الثاين

  . اتمعيف آثارها :املبحث الثالث
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  :ةـتوطئ
  وهذه اآلثار تعود على املفـيت ،اتمع و املستفيت و  املفيت يفإن للفتوى آثارا    

إن ، وانضباطه سياسة شرعية وهنظام وعلى اتمع ، و اآلخرة و املستفيت يف الدنيا  و
ضوابطها سواء كان ذلك للمفيت      و االنتباه هلذه اآلثار حمفز للعمل بآداب الفتوى      

أو املستفيت فاملفيت ضعيف اإلميان أو املستفيت ضعيف اإلميان الـذين مل يراعـوا              
تتبـع   و تساهالت و جانب آثار الفتوى األخروية قد يقعون يف جتاوزات عظيمة        

مما يعود على    و  مما ال حتمد عقباه عليهما يف الدنيا قبل اآلخرة         للرخص والزالت 
استحضارها قبـل   وتأملها و فدراسة اآلثار  ،عدم االستقرار  و نظام اتمع بالبلبلة  

ـ عند العمل أمر مطلوب الستشعار خطورة مـا ي     و عند الفتوى  و االستفتاء دم قْ
  املفـيت  يف آثار الفتـوى      لذا سنتطرق يف هذا الباب إىل      ،عليه املستفيت أو املفيت   

  :اتمع من خالل ثالثة مباحث واملستفيتو
  . املفيتيف آثرها :املبحث األول
  . املستفيتيفآثارها  :املبحث الثاين
  . اتمعيف آثارها :املبحث الثالث
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  املبحث األول

   املفيتيفرها اآث
  :وفيه مطلبان

  . اآلثار األخروية:املطلب األول
  .ثار الدنيوية اآل:املطلب الثاين

   اآلثار األخروية:املطلب األول
   :وفيه فرعان
  .األجر :الفرع األول
  . شدة احلساب:الفرع الثاين

  :األجر :الفرع األول
قد  و هذا من نشر الدين   ، و استفتاه و إن املفيت مبني حلكم اهللا تعاىل ملن جهله       

تـبني  و حتث عليه  و جاءت نصوص متعددة من الكتاب والسنة تؤكد هذا املعىن        
  :خلص عمله هللا تعاىل فمنها واألجر الكبري الذي يترتب عليه ملن حسنت نيته

ــه  - ــاىلقول  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚZ]  :تع
عه اهللا ذا   ففمن كان متأهال للفتوى كان داخال فيمن أويت العلم فري          .)١١:اادلة(

  .املثوبة وجيزل له األجر واآلخرة والعلم درجات يف الدنيا
 فخص اهللا   ) ٢٨ :فاطر( Z¯  °  ±  ²  ³  ´]  :قوله تعاىل و -

ذلـك لعظـيم     و املفيت املتأهل للفتوى منهم    و تعاىل خشيته بالعلماء دون غريهم    
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  .أكثر بعدا عن معصيته وقرب لطاعة اهللاأمعرفته باهللا عز وجل مما جيعله 
كال ال  ) ٩:الزمر( Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ]  :تعاىل قولهو -

قد جيهل  و ال يعلموبني من ، عامل معلم لعلمه نافع للمسلمني   نيستوون فشتان ب  ي
يف اآلخرة فكل منهما لـه شـأن         و عدم االستواء بينهما يف الدنيا    و. على الناس 

  .خيتص به فال يستويان
املفيت املؤهـل   ، و )٨٩٤()من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       ( :rوقوله   -

  . فهو ممن أراد اهللا م خريا،احلرام وعلم أحكام احلالل وممن تفقه يف الدينللفتوى 
  .)٨٩٥()نحتها لطالب العلم رضاً مبا يطلبإن املالئكة لتضع أج( :rوقوله  -
األرض حىت النملـة يف      و أهل السماوات  و املالئكة و إن اهللا ( :rقوله  و -
  .)٨٩٦()اء ليصلون على معلمي الناس اخلريحىت احلوت يف امل وجحرها
األرض حىت احليتان يف     و إنه ليستغفر للعامل من يف السماوات     ( :rوقال   -
  .)٨٩٧()البحر

                                 
  .من هذا البحث) ٥١(صحيفة :  تقدم خترجيه، انظر)٨٩٤(
، باب فضل العلم والعامل ويف      )٣٥٧(برقم  ) ١/١١٣( سابق    أخرجه الدارمي يف سننه، مرجع     )٨٩٥(

، ويف مسند صـفوان بـن عـسال         )١٨١١٤(برقم  ) ٤/٢٣٩( سابق   مسند اإلمام أمحد، مرجع   
، بـاب التوقيـت يف      )١٢٢٥(برقم  ) ١/٢٧٦( سابق   املرادي، ويف سنن البهقي الكربى، مرجع     

: انظر .دلة بناإسناده حسن من أجل عاصم       :قال الشيخ شعيب األرناؤوط   املسح على اخلفني،    
  .تعليقه على مسند اإلمام أمحد

، باب ما جاء يف فضل العلـم  )٢٦٨٥(برقم ) ٥/٥٠( سابق  أخرجه الترمذي يف سننه، مرجع     )٨٩٦(
  .سنن الترمذي: انظر. ، وصححه األلباينقال الترمذي حديث غريبعلى العبادة و

اب معلم الناس اخلري،    ، باب ثو  )٢٣٩(برقم  ) ١/٨٧( سابق    أخرجه ابن ماجه يف سننه، مرجع      )٨٩٧(
، ويف مسند أيب الدرداء     )٢١٧٦٣(برقم  ) ٥/١٩٦( سابق   ويف مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مرجع      

=  
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إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابـد       " :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
 .)٨٩٨("دخل اجلنة ويقال للفقيه اشفعاوالفقيه فيقال يعين للعابد 
 الفقهـاء    اهللا يف الدنيا واآلخـرة     أولياءإن مل يكن    " :وقال أبوحنيفة يقول  
  .)٨٩٩("والعلماء فليس هللا ويل
  .)٩٠٠(" اهللا يف اآلخرة فما هللا ويلأولياءإن مل يكن الفقهاء : "والشافعي يقول

ال هم حيزنون سواء كان ذلك يف الـدنيا أو           و وأولياء اهللا ال خوف عليهم    
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ]  :اآلخرة قال تعـاىل   

 /  .  -  ,Z )٦٣ -٦٢:يونس(.  

  : شدة احلساب:الفرع الثاين
 فمن ،إن مما خيشى من الفتوى شدة احلساب يوم القيامة إن أساء وضل

الفتوى بالنظر لكوا والية دينية عامة فهي تشبه ، وا ذبح بغري سكنيوليها فكأمن
 ، فهو والية دينية عامة تتعلق ما مصاحل للمسلمني،يف هذه الناحية القضاء

وزر من عمل  وعمدة جتر وباال على املفيت فيحمل وزرهفالفتوى اخلاطئة املت
»  ]  :يرشد له وبتلك الفتوى قال تعاىل يف شأن من يدل على الضالل

½  ¼   »    º  ¹¸  ¶  µ   ´   ³   ²   ±°   ¯    ®   ¬Z 
                                 =  

، حسن لغريه : قال الشيخ شعيب األرناؤوط   تعليقه على سنن بن ماجه، و     : انظر. وصححه األلباين 
  . املسندعلىتعليقه : انظر

  ).١١٢، ١/١١١( سابق تفقه، مرجع أخرجه يف اخلطيب البغدادي يف الفقيه وامل)٨٩٨(
  ).١/١٥٠( املرجع السابق )٨٩٩(
  . املرجع السابق)٩٠٠(
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فمن أفىت بالضالل كان عليه وزر تلك الفتوى ووزر كل من عمل ) ٢٥ :النحل(
كذلك ، ومن دل على ضالل كان له كفل منه، و ألنه دال على ذلك الشرا؛

يتحمل ما يترتب على تلك الفتوى من  و فإنه آمث،يدخل فيه من أفىت جاهال
  .تِبعهوزر من  وأعمال فعليه وزره

   اآلثار الدنيوية:املطلب الثاين
فكذاك هلا آثار دنيوية عليه قـال        ، أخروية على املفيت   اًكما أن للفتوى آثار   

من طلب اآلخرة فعليه    ، و من طلب الدنيا فعليه بالعلم     ": تعاىل الشافعي رمحه اهللا  
  :نسوق تلك اآلثار من خالل فرعني، و"بالعلم

  . ثبات العلم:الفرع األول
  . زيادة العلم:الفرع الثاين

  : ثبات العلم:الفرع األول
 مما جيعله يعيد النظر يف      ،استفتاءام و إن املتويل لإلفتاء يستقبل أسئلة الناس     

 التكرار يف النظر لألدلة يعني املفيت على ثبات العلم         و يكرره فكثرة العود   و لةاألد
  .التكرار له وضبطه فالضبط للعلم إمنا يكون مبداومة النظرو

  : زيادة العلم:الفرع الثاين
 فمىت بذل املفيت    ،املال تنقصه النفقة   و العلم يزيد باإلنفاق   و زكاة العلم بذله  

كان بعـض   ، و يطرح اهللا له فيه الربكة     و يزيد علمه ما لديه من علم فإنه بذلك       
 فإذا جاءنـا مـن      ،ت من العلم من إفتاء الناس     دأهل العلم يقول أكثر ما استف     

 احلـال   هبقيت على هذ   و أجيبه و يستفيت استأذنته ليوم أو يومني فأحبث السؤال      
  .حىت صار يل من العلم ما صار
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  :)٩٠١( ضمان املفيت:مسألة
ملا تلف بسببه من     و فتوى تضمني املفيت على من قال به      من اآلثار الدنيوية لل   

  . املفيتيف لذا ناسب ذكر هذه املسألة يف آثار الفتوى ،دم أو مال
، تل يف شيء ظنه املفـيت ردة      قُ كأنْ،  ن أتلف املستفيت بناء على الفتيا شيئا      إ

كمن شرب   -أو جلد بشرب ال جيب فيه احلد        ،  أو قطع يف سرقة ال قطع فيها      
  :فقد اختلف الفقهاء يف وجوب الضمان على املفيت على أقوال، فمات -مكرها

فإن كان جمتهدا   ،   أن من أتلف بفتواه شيئا وتبني خطؤه فيها        :األولالقول  
، فيهوإن كان مقلدا ضمن إن انتصب وتوىل بنفسه فعل ما أفىت       ،  فال ضمان عليه  

 كان جاهال مل يتقدم لـه       فأما إن  .ويزجر،  وإال كانت فتواه غرورا قوليا ال ضمان فيه       
  .)٩٠٢( اإلتالفإال على املقلد إذا باشر فال ضمان ،اشتغال بالعلم أدب

 املفيت يضمن إن كان أهال للفتوى فبان خطؤه وأنه خالف           أن :الثاينالقول  
                                 

 سـابق   ، واإلنصاف، مرجـع   )٤/٢٢٥( سابق    إعالم املوقعني، مرجع   :يف هذه املسألة  :  انظر )٩٠١(
، )٦/٢٩٢( سـابق  ، والبحر الرائق، مرجع)٤/٢٨٦( سابق ، وأسىن املطالب، مرجع   )١١/٣١٨(

 ، وصفة الفتـوى، مرجـع  )٥٥٠( سابق ، واملسودة، مرجع)١/١٤(بق   سا وبلغة السالك، مرجع  
 ، وأدب املفيت واملـستفيت، مرجـع      )٤/١٥١( سابق   ، وشرح الكوكب املنري، مرجع    )٣٠(سابق  
، )١٤٣( سابق   ، والفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع    )٣٧( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )١١١(سابق  

، واملنهج  )١٨٧( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )١٦٦( سابق   ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع    
: ، إعداد )٣٨١(، والتقليد والفتوى وأحكامهما يف الشريعة اإلسالمية        )٨٣( سابق   الفريد، مرجع 

عبد الرمحن بن حممد البصريي، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري، إشراف الدكتور حممد حممـود               
دينة املنورة، قسم الدراسات العليا، شعبة أصـول         اجلامعة اإلسالمية بامل    إىل فرغلي، والبحث مقدم  

  . ه١٤٠٣/١٤٠٤الفقه، لعام 
  .املراجع السابقة: انظر. قول املالكية وهو )٩٠٢(
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وال يضمن إن مل يكن أهـال       ،  ألنه قصر يف البحث عن احلكم الشرعي      القاطع  
  .)٩٠٣(للفتوى ألن املستفيت قصر بسؤاله من ليس أهال

إن كان أهال مل جيب عليه الـضمان وإال ضـمن           أن املفيت    :الثالثالقول  
 ولكونه غر املستفيت بتصدره للفتوى وهو   ، على ما ورد يف املتطبب اجلاهل      قياسا

  .)٩٠٤(ليس هلا بأهل
 ألن املفيت سواء كان أهـال أو        ، أنه ال يضمن على كل حال      :القول الرابع 

 لكن يعزر   ، وإمنا هو خرب   ،اًمل تتضمن الفتوى إلزام    و غري أهل مل يباشر اإلتالف    
  .)٩٠٥(من أفىت بغري علم أو تعمد اخلطأ

املفيت هو أنه ال ضمان عليه وإمنا الـذي           يف خطأ  -واهللا أعلم - والراجح
  : وذلك ملا يأيت.يضمن هو بيت املال أو املستفيت

عاقبـا   أن احلاكم إذا اجتهد وأخطأ له أجر فكيف يكـون مـأجورا وم             :أوالً
  .؟بالضمان

كام واملفتني مـن بيـان أحكـام     للحاً أن يف أجياب الضمان عليهما تنفري    :ثانياً
  .تعاىل اهللا

                                 
  يف أدب الفتـوى     ابن الصالح  ، وذكره  إسحاق اإلسفراييين  وقول ،وهو املشهور عند الشافعية    )٩٠٣(

 ينبغي خترجيه على قويل الغرور يف ، ومال إىل أنه   يف آداب الفتوى   وسكت عليه، واستشكله النووي   
وذهب ابن محدان   .  إذ ال إجلاء يف الفتوى وال إلزام       ،بايب الغصب والنكاح، أو يقطع بعدم الضمان      

  .املراجع السابقة: ، انظرإىل مثل قول أيب إسحاقيف صفة الفتوى من احلنابلة 
  .املراجع السابقة: ، انظر احلنابلة إىل هذا القولذهب )٩٠٤(
 ذا القول بعض املعاصرين، مثل الدكتور حممد األشـقر والـدكتور     ، وقال  قول للحنفية   وهو )٩٠٥(

  .املراجع السابقة: عامر الزيباري، انظر
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  .على املتسبب واملفيت متسبب واملستفيت مباشر أن القاعدة تقدمي املباشر :ثالثاً
 أنه حكم بضمان يف قصة الصحايب الذي أصابته         r أنه مل ينقل عن النيب       :رابعاً

  .فيت بوجوب الغسل فاغتسل فماتب فسأل فأُجنأشجه و
  :)٩٠٦(وميكن اجلواب عما ذهب إليه املخالفون مبا يلي

أما القياس على ضمان الطبيب اجلاهل فإنه يضمن ما تلف مبباشرة يـده       -
أما لو وصف    و  الدواء إن مات املريض أو تلف منه شيء        يكالقطع والكي وسقْ  

لى الطبيب حينئذ ضمان فعدم ضمان له الطبيب العالج فاستعمله فمات فليس ع     
الوصف هو املشابه حلال املفيت اجلاهل فقد جـاء مـن            و الطبيب اجلاهل مبجرد النعت   

أمـا إنـه    ب اجلاهل تفسري سبب الضمان فقال       بعض أحد رواة حديث تضمني الطبي     
 وصف الدواء بل  فال يضمن مبجـرد )٩٠٧(الكي والبط و إمنا قطع العرق  ،ليس بالنعت 
  .وصف الدواء أشبه حبال املفيت من مباشرة التطبيب واشرةال بد من مبب

                                 
 ، ومباحث يف أحكام الفتوى، مرجع     )١٤٥،  ١٤٣( سابق   الفتيا ومناهج اإلفتاء، مرجع   :  انظر )٩٠٦(

 سـابق   د والفتوى، مرجـع   ، والتقلي )١٨٩( سابق   ، ومنهج اإلفتاء، مرجع   )١٦٧،  ١٦٦(سابق  
)٣٨٥.(  

، باب فيمن تطبب بغري علم      )٤٥٨٦(برقم  ) ٤/١٩٥( سابق    أخرجه أبو داود يف سننه، مرجع      )٩٠٧(
أَيما طَِبيـٍب   : (rقال رسول اللَِّه    : فأعنت، وحسنه األلباين يف تعليقه على السنن، ومتام احلديث        

 عبد الْعِزيِز أَما إنه لـيس       : قال ،)لك فَأَعنت فَهو ضاِمن   تطَبب على قَوٍم ال يعرف له تطَبب قبل ذ        
الْكَيطُّ والْبوِق ورالْع ِت إمنا هو قَطْععِبالن.  
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  املبحث الثاين

   املستفيتيفآثار الفتوى 
  :فيه مطلبانو  

  . اآلثار األخروية:املطلب األول
  . اآلثار الدنيوية:املطلب الثاين

   اآلثار األخروية:املطلب األول

تتلخص آثارهـا    و  املستفيت يف املفيت فكذلك هلا أثر      يف كما أن للفتوى أثراً   
   : يف أمرين، املستفيتيفاألخروية 

  .أن جيعل املستفيت املفيت حجة له عند اهللا عز وجل: األول
وعلـى اجلملـة     ": قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل     ،املفيت موقع عن اهللا تعاىل    

حبـسب نظـره    فاملفيت خمرب عن اهللا كالنيب وموقع للشريعة على أفعال املكلفني           
 األمر وقرنت أمره يف األمة مبنشور اخلالفة كالنيب ولذلك مسوا أويل      كالنيب ونافذ   

Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ]  :طاعتهم بطاعة اهللا ورسوله يف قوله تعـاىل       
Ð  Ï   Î  Í Z  )٩٠٨(")٥٩:النساء(. 

 وعن سحنون املالكي رمحه اهللا تعاىل أن رجال أتاه فسأله عن مسألة فأقام             
 :فقال له.  يل اليوم ثالثة أيام، مسأليت أصلحك اهللا: فقال له،يتردد إليه ثالثة أيام  

                                 
  ).٢٤٦، ٤/٢٤٥( سابق  املوافقات، مرجع)٩٠٨(
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.  مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا مـتحري يف ذلـك      ،وما أصنع لك يا خليلي    
 هيهات يـا ابـن      :سحنون فقال له    . وأنت أصلحك اهللا لكل معضلة     :فقال له 
 ، ما أكثر ما ال أعرف     ، ليس بقولك هذا أبذل لك حلمي ودمي إىل النار         ،أخي

ن أردت أن متضي إىل غريي فـامض     وإ ، رجوت أن تنقلب مبسألتك    إن صربت 
جتفقال له  . إمنا جئت إليك وال أستفيت غريك      : فقال له  . مسألتك يف ساعة   ب: 

 ، أبذل لك حلمـي ودمـي  :الشاهد قوله و.فاصرب عافاك اهللا مث أجابه بعد ذلك  
  .بني اهللا وفاملستفيت باستفتائه جيعل املفيت حجة بينه

 ذلك بعلم املستفيت أن اهللا يعلم قـصده         ،العلن و شية اهللا تعاىل يف السر     خ :الثاين
  :يف االستفتاء هل هو طلب احلق أو تتبع للرخص؟

 من آثار الفتوى األخروية أن اهللا يعلم قصد املستفيت فقد يعاقب على قصده          
 الفقهاء ال طلبا للحق قال ابن      و  لرخص العلماء  اًيأمث عليه إن كان استفتاؤه تتبع     و

املستفيت ال ختلصه فتوى املفيت من اهللا إذا كان يعلـم أن             ":القيم رمحه اهللا تعاىل   
 :حلـديث ،  كما ال ينفعه قضاء القاضي بذلك     ،  األمر يف الباطن خبالف ما أفتاه     

فإمنا أقطع له قطعـة مـن النـار فـال           ،  من قضيت له حبق أخيه شيئا بقوله      (
ال يظن املستفيت أن جمرد فتوى      و،  واملفيت والقاضي يف هذا سواء    ،  )٩٠٩()يأخذها

                                 
، باب إمث من خاصم يف      )٢٣٢٦(برقم  ) ٢/٨٦٧( سابق    أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع     )٩٠٩(

) ٦/٢٥٥٥(، باب من أقام البينة بعد اليمني ويف         )٢٥٣٤(برقم  ) ٢/٩٥٢(ه، ويف   باطل وهو يعلم  
، بـاب  )٦٧٤٨(برقم  ) ٦/٢٦٢٢(، باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت، ويف          )٦٥٦٦(برقم  

، باب من قضي له حبق أخيه فال يأخذه،         )٦٧٥٩(برقم  ) ٦/٢٦٢٦(موعظة اإلمام اخلصوم، ويف     
  .اب القضاء يف كثري املال وقليله، ب)٦٧٦٢(برقم ) ٦/٢٦٢٧(ويف 
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لعلمـه باحلـال يف     ،  سواء تردد أو حاك يف صدره     ،  الفقيه تبيح له ما سأل عنه     
أو مبحاباتـه لـه يف      ،  أو لعلمه جبهل املفيت   ،  أو جلهله به  ،  أو لشكه فيه  ،  الباطن
  .)٩١٠("أو ألنه معروف بالفتوى باحليل والرخص املخالفة للسنة، فتواه

  الدنيويةاآلثار : املطلب األول
أهم تلك الفوائـد    ، و معاشه و  متعددا يف حياته   اًاملستفيت ينتفع بالفتوى نفع   

  :املتعددة ثالثة
  . معرفة احلكم الشرعي يف الواقعة املستفىت عنها:األول
  .علم و العمل على بصرية:الثاين
  . الطمأنينة الناجتة عن العمل مبا يعلم أنه جائز شرعا:الثالث

  :لشرعي يف الواقعة املستفيت عنها معرفة احلكم ا:األول
إن معرفة احلكم الشرعي يف الواقعة املستفىت عنها هي النتيجـة املباشـرة             

 فحـني يتلقـى املـستفيت    ،هي األثر الذي ملسه املستفيت بعد الفتوى ، و للفتوى
 أو كان يعرف حكمها     ، يتعلم حكم مسألة مل يكن يعرفها من قبل        هاجلواب فإن 

أفـضل  ، و هذه املسألة يف اجتهاد املفيت الذي سـأله       لكن مل يكن يعرف حكم      
سبيل  و العلم الشرعي فهو طريق اجلنة:أحسن نتيجة لإلنسان يف احلياة    و مكسب
  .الرشاد واهلداية والنجاح

  :علم و العمل على بصرية:الثاين
 آثار الفتوى الدنيوية على املستفيت أا جتعل املستفيت يعمل على علـم       ومن  

                                 
  ).٤/٢٥٤( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٩١٠(
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ال  و ال هـدى   و بعض من سبق من األمم إال بالعمل بال علم         فما ضل    ،بصريةو
 فاملستفيت جيين مثرة الفتوى املباشرة وهي العلم باحلكم الـشرعي يف     ،كتاب منري 

  .املسألة مث يوظف هذا العلم بالعمل
  : الطمأنينة الناجتة عن العمل مبا يعلم أنه جائز شرعاً:الثالث

دم على شؤون حياتـه     قْي و عله يعمل  املستفيت أا جت   يفإن من آثار الفتوى     
ـ          ،سرور و بكل طمأنينة   للـشريعة   اً ألنه أضحى يعلم أن ما يقوم به ليس خمالف
 فإن أدىن شيء من التشويش عليه يؤثر على ما          غريه ممن مل يستفتِ   ، و اإلسالمية

ختبط يف اجلواب  ويقوم به من عمل فإذا جاءه من يسأله عن حكم عمله مل جيب           
  .ن عمله غري مشروع شرعابل وقد يشك يف أ

أسرع إجنازا مع مـا      و كما أن الطمأنينة يف العمل جتعل العمل أكثر إتقانا        
 ،غريه من أسباب الفتـوى     و  كل هذا  ،اإلقدام و تكسب العمل من ثقة بالنفس    

 وهذه الثقة بعثت الطمأنينة يف نفوس الناس بعـد بيـان            ،فالناس يثقون باملفتني  
  .حكم تلك األعمال واملعامالت

  : مفاسد تتبع الرخص:مسألة
 فمن تتبع رخـص     ،اختاذها دينا  و ال للعامي تتبع الرخص    و للمفيت ال جيوز 

حكي اإلمجاع على حترمي تتبع      و )٩١١(العلماء فسق على قول عدد من أهل العلم       
                                 

، ويف  )١٢/٥٠(و) ١١/١٩٦( سـابق     اإلنصاف للمرداوي، مرجـع    :من قال بفسقه  :  انظر )٩١١(
) ١/٣٩١( سـابق    ، ومطالـب أويل النـهى، مرجـع       )٦/٣٠٧( سابق   كشاف القناع، مرجع  

، واملختصر يف أصـول    )١/٣٧١( سابق   رجع، ويف حاشية بن عابدين، م     )٦/٦١٧(و) ٦/٤٤٧(و
  ).٤/٦٠٢( سابق ، والبحر احمليط، مرجع)١٦٨( سابق الفقه، مرجع
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قد ناسب ذكر هذه املسألة يف آثار الفتـوى ألن          ، و )٩١٢(العامي لرخص العلماء  
هـي خـرم    و نتيجة للفتوى املتساهلة   ِإؤدي إىل أسو  من قبل املستفتني ي   تتبع الرخص   

مقصود املسألة تتبـع الـرخص ال العمـل         ، و احنالهلم من ربقة التكليف    و دين العوام 
 أو سـبق الفعـل   تبرخصة لسبب شرعي سواء كان ذلك السبب عارضا كالضرورا   

أو يكون السبب مستمرا ال عارضا كأن تكون تلك الفتـوى             وحنو ذلك  لؤاسقبل ال 
  .غريها وانتهى إليه اجتهاد املفيت الذي يقلده املستفيت يف هذه املسألةمما 

 والشرع ، ميل مع أهواء النفوسالرخص تتبع :قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل
أيضاً  ومضاد ،باع اهلوى فهذا مضاد لذلك األصل املتفق عليهتاجاء بالنهي عن 

 Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Þ  Ý  Ü         Û ]  :تعاىل لقوله
ßZ  )٩١٣(" )٥٩:النساء(.  

لو أن رجال عمل بكل رخصة بقـول أهـل           ":وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل     
  .)٩١٤("وأهل مكة يف املتعة كان فاسقا، وأهل املدينة يف السماع، الكوفة يف النبيذ

فيفهم من كالم اإلمام أمحد أن جمرد أخذ الرخصة ليس إمثا إمنـا اإلمث يف               
  .قول وتلقفها من كل مذهب وبعهاتت

 إطاعة الـشيطان مجيعهـا تعـود    ووكل مفاسد تتبع الرخص من تغليب للهوى      
  .االنسالخ من طاعة رب العاملني والتخفف من التكاليف وعلى هدم الدين

                                 
، ومطالب  )١١/١٩٦( سابق   اإلنصاف للمرداوي، مرجع  : انظر.  حكى اإلمجاع ابن عبد الرب     )٩١٢(

، لكن ذهب بعض أهل العلم إىل جواز تتبع العامي للـرخص          )٦/٦١٧( سابق   أويل النهى، مرجع  
، )٧/٢٥٨( سابق   ، وشرح فتح القدير، مرجع    )٦/٢٩٠( سابق   البحر الرائق، مرجع  : لقا انظر مط

  ).٣/٤٦٩( سابق والتقرير والتحبري، مرجع
  ).٤/١٤٥( سابق  املوافقات، مرجع)٩١٣(
  ).٤/٦٠٢( سابق البحر احمليط، مرجع:  انظر)٩١٤(
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  املبحث الثالث

   اتمعيفآثار الفتوى 
 لصالة بل بعث فيهم الرسل عليهم ا،إن اهللا تعاىل مل يترك الناس مهال

ختم الرسل بنبينا ، والصراط املستقيم والسالم لريشدوا الناس إىل الطريق القوميو
Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  ]  : فقال سبحانهrحممد 

Ä  ÃZ  )قل نبينا حممد تما انل ف،)٤٠:األحزابr إىل الرفيق األعلى مل 
أتباعه الذين بذلوا اجلهد  وهابحالرسالة إال أص ويبق ممن يقومون بوظيفة التبليغ

 فكما أن اهللا بعث ،يف التعرف على أحكام رب العاملني ليبينوها للناس أمجعني
 رسوال للبشرية كلها ليكون حجة عليهم بعد أن بلغهم أحكام r اًنبينا حممد

أوجب على من ال يعلم أحكام الدين أن يسأل عنها حىت يتعلم مث يعمل ، ودينه
املقصود  و)٤٣ :النحل( : [  0  /   .  -   ,   +  *Zا فقال تعاىل

 وصفوا بذلك التصاهلم بالذكر احلكيم من كتاب اهللا وبأهل الذكر هم العلماء
، جاهل ومكان ينقسمون إىل عامل والناس يف كل زمان، وrسنة رسوله و
 فال خري يف جاهل إن مل ،ال سبيل ملعرفتها إىل بالتعلم والتكاليف عليهما قائمةو
هذه مسؤولية ، وال خري يف عامل ال يفيت اجلاهلني، وسأل العلماء يف أمور دينهي

!  "  #  $  ]  :على العلماء بأن يبينوا دين اهللا ملن سأل عنه قال تعاىل
  0  /  .  -  ,  +  *       )  (  '  &  %

  6  5  4  32    1Z )١٨٧ :آل عمران(.  
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ا مبا عليهم من واجبات فـإن أحـوال        جمتهد أو أخلو   و وإذا خال الناس من مفت    
 تفوم الـسعادة يف الـدنيا     ، و الضيق الشديد  و  يف احلرج  ن وقد يقعو  ،ربطالناس تض 

  .اآلخرة وحتقيق السعادة يف الدنيا وعة إال برفع احلرجيما جاءت الشر، واآلخرةو
 وإذا كان األطباء يف اتمع ليقضوا على ما هو موجـود مـن األمـراض      

ال ميكن للناس غري األطباء أن يرجعوا إىل كتب الطب         ، و اهللا تعاىل  بإذن   اأسباو
 فمن باب   ،العالجات على حنو سليم    و ليجدوا بأنفسهم ما يالئمهم من األدوية     

أوىل أن يكون يف اتمع علماء أجالء من أهل الفتوى يصلحون النـاس مـن               
، لـك  فكما أن اإلنسان إذا تـرك دون عـالج ه         ،املعامالت و حيث العبادات 

 الناس به  رضر الباطل يف حياته يؤدي ذلك إىل ت       كذلك إذا فسد أو استمر على     و
  .)٩١٥(ه هو بنفسه يف اآلخرةرتضر ويف الدنيا

ومن دارت الفتيا على ، فقهاء اإلسالم ":يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
وعنوا بضبط قواعد ، الذين خصوا باستنباط األحكام، أقواهلم بني األنام

م يهتدي احلريان ، لة النجوم يف السماءز ن فهم يف األرض مب؛احلراماحلالل و
، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والشراب، يف الظلماء

قال اهللا ، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب
Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  ]  :تعاىل   Ë  Ê   É  È  Ç

    ×  Ö  Õ  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø   
äZ )٩١٦(")٥٩:النساء(.   

                                 
  ).١١٤( سابق مباحث يف أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٩١٥(
  ).١/٩( سابق وقعني، مرجع إعالم امل)٩١٦(
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 ويقوم فيهم ،البلدة اليت ليس فيها عامل يبني ألهلها أحكام دينهم ووالقرية
 قرية خربة يشرع ملن فيها اهلجرة منها إىل ،النهي عن املنكر وباألمر باملعروف

 :نوا للناس أمر دينهم قال تعاىلديار فيها علماء ليطلبوا العلم مث يعودوا إليها ليبي
 [  Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »   º  ¹

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     ÈZ )ففرض على كل ) ١٢٢:التوبة
 ويتعلم ،مجاعة جمتمعة يف مدينة أن ينتدب منهم من يطلب مجيع أحكام الدين

قوم بتعليمهم فإن  مث ي، من أحاديث األحكامrما صح عن النيب  والقرآن كله
العلماء اتهدين مل جيدوا يف جملسهم من يفقههم عليهم الرحيل إىل حيث جيدون 

  .)٩١٧( وإن كانوا بالصني، وإن بعدت ديارهم،يف صنوف العلم
  :وآثار الفتوى العائدة على اتمع تنقسم إىل قسمني

  . آثار إجيابية:األول
  . آثار سلبية:الثاين

  :ية للفتوى على اتمع اآلثار اإلجياب:أوالً
األصـول   و فق الضوابط املرعيـة    و إن للفتوى املبنية على الدليل الشرعي     

  :يتلخص هذا األثر يف أربعة أمور و على اتمعاً كبرياً إجيابياًالفقهية أثر
  :انضباط نظام اتمع -١

يضاً أأثرا كبريا ، و أثرا كبريا على نظام اتمع،املوفقة وإن للفتوى املنضبطة
 فالفتوى من العلماء الربانيني سبب بإذن اهللا تعاىل ،االستقرار فيه وعلى األمن

                                 
  ).٥/١١٤( سابق  ذكر هذا املعىن عدد من العلماء منهم ابن حزم يف إحكام األحكام، مرجع)٩١٧(
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 ، فانضباط نظام الفتوى من السياسة الشرعية احلكمية،الجتماع كلمة املسلمني
هي  وفاهللا عز وجل جعل من سبب اجتماع كلمة املسلمني الدعوة إىل اهللا تعاىل

 اهللا تعاىل عن طريق بيان حكم ةصل إىل مرضامن أعمال املفتني ببيان الطريق املو
c  b  a   ] :تصرفات املكلفني يف أمور معاشهم فقال سبحانه

  n  m  l     k  j  i  h  g  fe  d
{  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  oZ )٧١:التوبة (

 فمىت استقامت الفتوى ،النهي عن املنكر و األمر باملعروف:فمن صور الدعوة
 عة اإلسالمية ووفق منهج النبوة مع إخالص النية استقام حال األمةعلى الشري

  .انضبط نظامهاو
  :حتكيم شرع اهللا تعاىل -٢

 حتكيم شرع اهللا تعاىل فيما يتلقاه اتمع  ، اتمع يفإن من أهم آثار الفتوى      
يتضح املقصود إذا علمنا أنه إن مل يكن مفت فإن من أهل العلم من   ، و من نوازل 

كذلك فإن املفـيت    ، و احلكم يف حق العامي كاحلكم قبل ورود الشرع       ن  إقال  
اتمع على ما كان عليه الصحابة يف أمـورهم          و املتشدد الذي يريد محل الناس    

مينع من غريه ال شك أنه منفـر      و يقول ذا  و مركب و مأكل و العادية من ملبس  
 واقعـه  و يش جمتمعه  فاملفيت ال بد أن يع     ،من الشريعة بغري دليل بل الدليل خبالفه      

مؤثرا يف احلكم اعتباره بينظر يف األشياء املوجودة يف هذا الواقع مما شهد الشرع          و
احلكام على   و بذلك تكون الفتوى أحد السبل اليت تعني الناس       ، و الشرعي فيعلم بتأثريه  

  .حيام وتطبيق شرع اهللا تعاىل املناسب هلم يف معاشهم
  :دين صاحل لكل زمان ومكانتأكيد عقيدة أن هذا ال وترسيخ -٣
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تأكيد عقيدة أن هذا الدين صـاحل        و إن من اآلثار اإلجيابية للفتوى ترسيخ     
 فما من شيء من النوازل إال وله حكم شرعي علمه مـن             ،مكان و لكل زمان 

 فإذا رأى املسلمون املفتني يبينون األحكام الـشرعية يف     ،جهله من جهله   و علمه
 اًهم تأكيد ملا اعتقدوه من كون هذا الدين صاحل         يقع يف نفوس   ،الوقائع املعاصرة 

املسائل املعاصرة من أوضـح األمثلـة        و  فالفتوى يف األمور   ،مكان و لكل زمان 
 مما يعود على تثبيت هذه العقيـدة  ،املباشرة يف تطبيق هذه العقيدة بواقع ملموس 

  .اتمع وعند الناس
  :توقريهم واحترام العلماء -٤

أن  واألمة اإلسالمية بشكل عام تتميز بتوقري علمائهم       و إن اتمع اإلسالمي  
مـا ذلـك إال   ، وحيبوم هللا عز وجل و جيلوم و  فهم حيترموم  ،هذا من الدين  

 فيقدمون هلـم  ،لة األبناءز نلون أفراد األمة مز  ني، و اهلدى و ألم يدعون إىل اخلري   
طان على نفـوس  هلم سل، ويقتدون م  و  األمة حوهلم   وتلتف ،اإلرشاد و التوجيه

من أسـباب بنـاء ذلـك       ، و توجيهام و الناس يدعوهم إىل تطبيق اجتهادام    
املوافقة  و ترسيخه يف نفوس اتمع الفتوى املبنية على الدليل الشرعي         و االحترام

مما يزيد هذا   ، و تطبيقاا و فق الضوابط واألصول املرعية للفتوى     و للمنهج النبوي 
ى بأفضل صيغة مقترنة بالدليل الشرعي ملن عقلـه    االحترام خروج الفتو   و التوقر

  .يعملوا بالفتوى عن قناعة وأو املثال السائد املعروف يف اتمع ليعقله الناس
توقريهم  ووهذه الصفة الكرمية يف األمة اإلسالمية أال وهي احترام العلماء

يل  وقد بني اهللا تعاىل أن بين إسرائ،ال يف شعب آخر وليست يف أي أمة أخرى
 : تعاىلالناهني عن املنكر فقال واآلمرين باملعروف وماءلالع وكانوا يقتلون األنبياء
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[  °    ̄  ®   ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥
  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶   µ  ´  ³  ²  ±

Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½Z )٩١٨()٢٢-٢١:عمرانآل(.  
  :ترسيخ مبدأ الشورى بني أفراد اتمع -٥

االستفتاء من جهة أخرى يرى فيه تأصـيال ملبـدأ           و فتاءإلإىل ا إن الناظر   
 فاملستفيت إذا أشكل عليه أمر يف دينه أو دنيـاه وجهـل            ،الشورى بأى صوره  

احلكم فيه فإنه يذهب يستفيت يف ذلك احلكم العلماء فيفتونـه ببيـان احلكـم            
إن هذا هو أساس مبدأ املشاورة فيما يشكل ف       ، و الشرعي املتضمن األمر أو النهي    

أشكل عليه استشار فيه من يثق به ممن هو خبري بـذلك             و اإلنسان إذا هم بأمر   
ترسـي   و توضح هذا املبدأ   و  فالفتوى من هذا اجلانب ترسخ     ،متبحر فيه  و األمر

  .قواعده يف نفوس أفراد اتمع
  : اآلثار السلبية للفتوى:ثانياً

 بل تأيت من    ،دابهآ و إن اآلثار السلبية للفتوى ال تأيت من نظام الفتوى نفسه         
 فالفتوى الشاذة أو اليت يكون مبناها على اجلهل أو اهلوى هلـا             ،أمر خارج عنه  
 للفتوى يف الظـاهر ممـا   اًشبيه و يف الباطنكبرية لكوا ضالالً  و مفاسد عظمية 

  .واهللا املستعان جيعلها ملبسة على الناس فيستشكل عليهم أمر دينهم
طئة جهرا إذ اأي سقطته وهفوته وفعلته اخل      زلة العامل فعلى املؤمنني أن يتقوا     

بزلته يزل عامل كثري القتدائهم به فهفوته يترتب عليها من املفاسد ما ال حيـصى           
                                 

  ).٢٢٩( سابق االجتهاد والتقليد، مرجع:  انظر)٩١٨(
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وقد يراقبه لألخذ عنه من ال يراه ويقتدي به من ال يعلمه فاحذروا متابعته عليها               
عذرا مـا   واالقتداء به فيها ولكن مع ذلك امحلوه على أحسن احملامل وابتغوا له             

 إن أكلنـا احلـرام      :وجدمت لذلك سبيال وعلم من ذلك أنه ال عذر لنا يف قولنا           
  .فالعامل الفالين يأكله مثال

ومن املعلوم أن املخوف يف زلة العامل تقليده        " :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل     
ز  فإذا عرف أا زلة مل جي      . إذ لوال التقليد مل خيف من زلة العامل على غريه          ؛فيها

ومن مل يعـرف    ،  فإنه اتباع للخطأ على عمد    ،  له أن يتبعه فيها باتفاق املسلمني     
 :t بن اخلطاب  قال عمر...وكالمها مفرط فيما أمر به، أا زلة فهو أعذر منه  

وزلـة  ،  والقرآن حق ،  وجدال املنافق بالقرآن  ،   أئمة مضلون  :يفسد الزمان ثالثة  
  .)٩٢٠(")٩١٩(العامل

قد يرجع هو عن قوله لكن    ، و ه يضل به خلق كثري    ؤخط و املفيت و فزلة العامل 
 أن ختتلق الفتاوى   :أشد من هذا  ، و الناس ال يرجعون بل يستمر قوله سائرا فيهم       

 ألي غرض كان سواء كـان    ،تنسب إىل األئمة املعروفني الذين يثق الناس م       و
 بل الواجب على من علم      ، لتجارة أو غريها من أسباب     اًجيإفسادا للدين أو ترو   

ال ينشرها فيضل    و تلك الفتوى الغريبة أن يتحقق منها من العامل نفسه إن وجده          
  .ا الناس

 :فإن كنا قد حذرنا زلة العامل وقيل لنـا  :وقد قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  
                                 

، باب ما خيشى من زلة      )١/٤٤٣( سابق    أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى، مرجع        )٩١٩(
  .العملالعامل يف العلم و

  ).٢/١٩٢(إعالم املوقعني، مرجع سابق :  انظر)٩٢٠(
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فالواجب على  ،  وأمرنا مع ذلك أن ال نرجع عنه      ،  إا من أخوف ما خياف علينا     
لغته مقالة ضعيفة عن بعـض األئمـة أن ال          من شرح اهللا صدره لإلسالم إذا ب      

وإال توقـف يف    ،  بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها      ،  حيكيها ملن يتقلدها  
جهـا  وكثري من املسائل خير   ،  فكثريا ما حيكى عن األئمة ما ال حقيقة له        ؛ قبوهلا

بعض األتباع على قاعدة متبوعه مع أن ذلك اإلمام لو رأى أا تفضي إىل ذلك               
ألن ؛ وإن كان الزم النص حقـا ، فالزم املذهب ليس مبذهبأيضاً و، هاملا التزم 

وأما من عداه فال ميتنع عليه أن       ،  فالزم قوله حق  ،  الشارع ال جيوز عليه التناقض    
 فال جيـوز أن     ؛ولو علم أن هذا الزمه ملا قاله      ،  يقول الشيء وخيفى عليه الزمه    

  .)٩٢١(ل ما مل يقلهويقو،  هذا مذهبه:يقال
ما يكون من جرائهـا     ، و  سلبيات الفتوى ظهور الفتاوى الشاذة     فمن أكرب 

إباحـة   و تضمنه بعضها مـن حتليـل للمحرمـات       يمن فساد يف اتمعات ملا      
لكون اإلفتاء من األمور ذات األثر العام        و  فلذلك ،تضييع للواجبات  و للمنكرات

ئيس الدولـة   ر و  أهل العلم أن على اإلمام األعظم      ني اتمع يف أمور حياته ب     يف
  .اختبارهم وتتبع أحوال املفتني

  

                                 
  ).٣/٢٨٦( سابق  إعالم املوقعني، مرجع)٩٢١(
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 الخاتمـة
٥٦٩ 

  
  ةــاخلامت

السالم علـى    و الصالة و باحلمد خنتم  و احلمد هللا رب العاملني فباحلمد بدأنا     
  ،، ،بعد ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 ذكر أهم النتائج اليت انتهيت إليها يف البحث بشكل          اخلامتةفأول ما أبدأ به     
 إن للفتوى معان عدة     : فأقول ،رور على فقرات البحث بإجياز    ذلك بامل  و خمتصر

 الروايـة  و اإلمامـة  و تتداخل مع غريها من املصطلحات الشرعية مثل القـضاء        
بينت ، و  اتهد هأشدها بالفتوى مشاة االجتهاد بل عرف املفيت بأن        و أخصهاو

 كمـا   ،الحات الشرعية نه وبني تلك االصط   يالفرق ب املقصود باملفيت اصطالحا و   
 ،الوقائع أو الواقعات   و صلتها بالنوازل  و بينت صلة الفتوى بتلك االصطالحات    

أنه تدور عليه األحكام اخلمـسة   وحكم اإلفتاء وخطرها ومث بينت أمهية الفتوى  
  .ما ال تدخل فيه الفتوى و ما تدخل فيه الفتوى:مث بينت جمال الفتوى

 ومضيت فيه   ،خ الفتوى وبعد املقدمة شرعت يف الباب األول املتضمن لتاري       
 شته الفتوى مـن أحـوال  ابينت ما ع، و إىل عصرنا احلايلrمن قبل بعثة النيب     

 كما بينت كيف اسـتغلت      ،طريقة بنائها من عصر إىل عصر      و تغري مصادرها و
الفتوى من قبل االستعمار يف بعض البلدان ملا أحسوا بأا من أكرب ما يؤثر على               

  .الشعوب اإلسالمية
 بيان ضوابط الفتوى سواء كانت تلك الـضوابط راجعـة           مث شرعت يف  
 بعضها ختصه بـشكل     : فأما ضوابط الفتوى الراجعة للمفيت     ،للمفيت أو املستفيت  

 كما بينت اآلداب اليت ،بينت ما يعترب من تلك الضوابط وما ال يعترب        و ،شخصي
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لقة ببنـاء   جعة إىل املفيت املتع   ا مث بينت ضوابط الفتوى الر     ،لمفيت مراعاا لينبغي  
تطبيق ذلك  و واشتمل ذلك البيان على طريقة استنباط األحكام الشرعية   ،الفتوى

كل ما يساعد أو يؤثر على بنـاء         و االجتهاد اجلماعي  و االستشارة و على الواقع 
  .الفتوى الشرعية الصحيحة

ومل أترك األمر هكذا بل بينت الضوابط الزائدة املتعلقة ببناء الفتوى للمفيت            
 ولكون أكثر املفتني يف زماننا من       ،جهة اإلفتاء هو مفت ضرورة     هو من املقلد ف 

ما قد يقع    و هذا القسم حرصت على بيان طريقة بناء الفتوى اخلاصة ذا القسم          
 ألن غالب املفتني من هذا القسم يرجعون يف الفتـوى لكتـب             ،فيها من خلل  

 فهـم  ،حكـام ال يرجعون إىل الكتاب والسنة يف استقاء األ      و أصحاب املذاهب 
يزيدون عليهم ببعض    و مشمولون من حيث اجلملة بالضوابط اخلاصة باتهدين      

  .الضوابط بينتها هلم استقالال
 فإلقاء الفتوى ،مث بينت ضوابط الفتوى املتعلقة باملفيت الراجعة إللقاء الفتوى      

أحكام جيب مراعاـا     و له ضوابط  و فن مستقل عن جمرد العلم باحلكم الشرعي      
نت راجعة إىل صيغة الفتوى أو حال املستفيت أو طبيعة السؤال أو طبيعة      سواء كا 
 فمما يكـون يف     ، وكل هذا بينته مفصال يف مكانه      ،احلاضرين و الزمان و املكان

ن ال يفيت بشيء    أأما مراعاة حال املستفيت ب     و الوضوح و صيغة الفتوى االختصار  
لسياسي أو السؤال الذي    أما طبيعة السؤال كالسؤال ا     و ال يتحمله عقل املستفيت   

احلاضرين فمثل الفتوى حبضرة     و الزمان و أما طبيعة املكان   و يتضمن تكفري الغري  
غريها  و املستفيت بشكل خاص   و من هو أعلم منه أو أن تكون الفتوى بني املفيت         

  .الفروع املبينة على هذا التقسيم والكثري من الضوابط
 وفتني سواء من جهة الرزق أ     مث بينت مسؤولية الدولة يف اإلشراف على امل       
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 على أن هذه    ،ملراقبة املفتني  و جهة احلجر على املفيت املاجن أو احلسبة عليهم       من  
سياسـتها علـى    وهـا ءاآلليات جيب أن ال تستخدم وسيلة يف مترير الدولة آرا 

  .املفتني
وأما ضوابط الفتوى العائدة للمستفيت فمنها ما يعود للمستفيت لشخـصه           

منها ما يعود إىل نقل الفتوى بـشىت أنـواع           و د مساع اجلواب  بع و حني السؤال 
الروايـة   و املواقع على الشبكة العاملية للمعومات     و االت و النقل من الصحف  

اخلدمات  و للفتوى نقلها شفويا أو كتابيا أو عن طريق رسائل اهلاتف اجلوال          
 أو ال مـا حيـسن   ومنها ما يعود إىل صيغة السؤال   ، و احلديثة املقدمة يف ذلك   

 وتضمنت تلك الضوابط مسائل مهمـة   ،حيسن إدراجه ضمن سؤال االستفتاء    
غريها من املسائل الـيت      و االطمئنان للفتوى  و مثل التزام العامي مبذهب معني    

  .بينت يف حينها
بينـت   و اتمع و املستفيت و  املفيت يفمث ذيلت ذلك كله بباب آثار الفتوى        

 كما بينـت    ،همافياآلثار األخروية    و املستفيت و  املفيت يفاآلثار الدنيوية للفتوى    
 يف أاخلاط و كذلك اآلثار السلبية للفتوى الشاذة     و  اتمع يفآثار الفتوى اإلجيابية    

  . وكون زلة العامل من أكرب املصائب اليت قد تصيب اتمعات اإلسالمية،اتمع
هـو   غريها مما  و مطالب و  مر ذا البحث من مباحث     افهذه نظرة سريعة مل   

  .ضوابطها وآداا واألمهية مبكان يف صناعة الفتوى من
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   :أهم التوصيات
خاصة من تصدر لإلفتـاء منـهم أن         و أوصي مجيع املهتمني بالعلوم الشرعية     -

 فما أحسن املفيت    ،قع العملي اعالقتها بالو  و يقوموا بالتعمق يف دراسة الفتوى    
،  إجياد اجلـواب فيهـا     دون ما صنع يف    و إذا مر على واقعة من الوقائع كتب      

 واستخدامه لألدوات احلديثة يف الفتوى سواء كان من جهة بناء الفتـوى أ            و
  .جهة نشر الفتوىمن 

زيـادة   وال يزال اجلانب اإلداري للفتوى يف العصور املاضية حيتاج إىل دراسة     -
 ألن املفتني يف الزمان املاضي منهم من كان مكلفا بذلك مـن        ،تنقيب و حبث

  .هم بالقاضيءمل يعنت الفقهاء بالفتوى من هذا اجلانب اعتنا وقبل اإلمام
الكليات الشرعية باحلرص على تدريس مـادة لإلفتـاء        و كما أوصي املعاهد   -

تدريب الطالب  ، و سواء كانت مادة مستقلة أو مادة منبثقة من أصول الفقه         
 إشكاالت عديدة قد يواجهها املفيت من النـاس لكـي           وتصور عليها عمليا 

عرفوا أحد أهم الطرق     و كونوا مستعدين لالستفادة من العلم الذي حصلوه      ي
  .يف إيصاله للناس

 اإلفتاء يف املسائل العامة اليت م األمـة          يراعوا أنّ   بأنْ أوصي املفتني مجيعاً  و -
  . وال يكون فردياً،بشكل عام يكون مجاعياً

 فاملفيت  ،م املكاين كما أوصيهم بأن يتركوا الفتاوى اليت خترج عن نطاق علمه          -
الذي يكون بعيدا عن األحداث الواقعة يف مكان آخر من العامل من املفترض             

  دم على الفتوى فيها إال بعلم بالواقع الذي يعيشه أهل ذلك البلـد            قْأن ال ي ،
 فيه  ؟هل يكفي يف ذلك الرواية من ثقة أو ما يشاهد يف اإلعالم أو غري ذلك              و
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  .بيانه وتفصيل جيب حبثه
اخلـالف يف    و  بيان احلكم الشرعي   :وصيهم بأن حيرصوا على أمرين األول     وأ -

مل يعد حكرا    و املسألة بشكل موجز خاصة يف املسائل اليت انتشر اخلالف فيها         
على أحد دون أحد حبيث ال خيشى املفيت من وقوع مفسدة التشويش علـى              

نـع   وهي أن يقت   ،فائدة ذكر اخلالف عظيمة   و بسبب ذكر اخلالف،     املستفيت
الثاين أن يتقبل املستفيت املخالف إذا ظهـر لـه   ، وفتوى املفيت  و املستفيت بعلم 

   . ألنه يعلم أن املسألة خالفية،خمالف من املقلدة فيما بعد
قعـة  ا و  مبسألةٍ -بعد ربطها باحلكم الشرعي   - أن يربط املفيت املسألة      :والثاين  

 يعمل على الفعل   و فيهامل اقتناع املستفيت    تكي ل ،ومة احلكم لدى املستفيت   لمع
  .إقدام والترك بقناعة تامةو

أوصي الدول اإلسالمية بشكل عام بإنشاء أو حتديث دوائر إفتـاء تكـون             و -
ن عإمدادهم باملعلومات املؤثرة  وتأهيلهم ومراقبتهم و مشرفة على تعيني املفتني   
  .الواقع الذي يعيشه الناس

أن يعيـشوا بينـهم      و  الناس وا عن  عام أن ال ينعزل    لأوصي طلبة العلم بشك    -
يساعدوهم على اخلروج مما هم فيه من املصائب أو املعائب أو املفاسـد إن              و

  .وجدت
كما أوصي كل من بيده قدرة على نشر الفتوى أن ينـشرها موثقـة مـن                 -

إدارات اإلفتـاء يف     و أخص بذلك املفتني أنفـسهم     و يعتين جبمعها  و مرجعها
،  فإن الناس حباجة إىل الفتاوى     ،ن غريهم الوطن اإلسالمي فهم أوىل بالنشر م     

املتـضمن لألحكـام     و كتب الفتاوى املرتبة على طريقة األبواب الفقهيـة       و
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فائدة عظيمة عند شرحية     و جواب هلا منفعة كبرية    و الشرعية على شكل سؤال   
  .كبرية يف اتمع

جزائي لإلفتاء يكـون منوذجـا       و قانون إجرائي  و كما أوصي بصياغة نظام    -
  .به يف الدول اإلسالميةحيتذى 
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  فهرس األحاديث النبوية
  مورده يف البحث  طرف احلديث

   حاشية١٠٠  )إذا اختلف املتبايعان يف الثمن والسلعة قائمة حتالفا وترادا البيع(
  ٩٤  )......أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته(
)         كَـِثري نهلَمعال ي اتِبهتشا ممهنيبو نيب امرِإنَّ الْحو نياللَ بالْح

ات ناِتمن الناس فَمهب٤٩٨  )...قَى الش  

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض        (
  ٣٣٤، ٢١١  )....عامل الغيب والشهادة أنت حتكم

  ٩٤  )....أن اهللا حرم مكة فلم حتل ألحد قبلي(
 األرض حىت النملة يف جحرها وأهل السماوات واملالئكة وإن اهللا (
  ٥٤٩  )ن على معلمي الناس اخلريحىت احلوت يف املاء ليصلوو

 ملا اهتم للصالة كيف جيمع هلا الناس أشار بعـضهم       rأن النيب   (
  ١٠٣  )...بنصب

  ٣٧١  ) مث اشتر بالدراهم جنيبا، اجلمع بالدراهمعِب(
  ٩٧  )....ِة الصبِحبينما الناس ِبقُباَء ِفي صال(
 -ا ماء   وليس معهم  -فحضرت الصالة   ،  خرج رجالن يف سفر   (

  ٩٩  )...فصليا، فتيمما صعيدا طيبا

كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو             (
  ٥٣٣  )ميجسانه

  ٥٢  ).....ال حسد إال يف اثنتني(
   حاشية١٠٠  )ال وصية لوارث(
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  مورده يف البحث  طرف احلديث
  ٣٧٦  )وال ذو عهد يف عهده، ال يقتل مؤمن بكافر(
  ٣٨١  )ال اخلفني وال الربنس وال السراويل وال يلبس القميص(
  ٢٠٢  )لن يفلح قوم يلي أمرهم امرأة(
  ٩٥  )...لوال أن قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة(
  ٨٤  ) ميتة فهي لهاًمن أحيا أرض(
  ٥٢  )....من دعا إىل هدى كان له من األجر(
  ٦٣  )من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار(
  ٥٢  )........علمامن سلك طريقا يلتمس فيه (
  ٥٥٦  )فإمنا أقطع له قطعة من النار، من قضيت له حبق أخيه شيئا بقوله(
  ٥٥  )من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار(
  ٥٤٩، ٢٧٥، ٥١  )من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين(
  ٤٠٨، ٤٨  ) الطهور ماؤه احلل ميتتههو(
  ٢٥٢  )...ما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبهو(
  ٢٢٠  )ال تنفروا وبشروا وال تعسروا ويسروا(
  ٢٤٧  )ال تنفروا وسكنوا وال تعسروا ويسروا(
  ٥٢٠  )احرص على ما ينفعك(
  ٢٧٢  )أخاف أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه(
  ٩٤  )أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان جيزئ عنها؟(



 الفهـارس
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  مورده يف البحث  طرف احلديث
  ٥٣٤  ) عليه الناساإلمث ما حاك يف الصدر وكرهت أن يطلع(
  ٣٦١  )الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه(

، ٢٧٦، ٢٧٢، ٢٧١  )أَلَم تري أَنَّ قَومِك لَما بنوا الْكَعبةَ اقْتصروا عن قَواِعِد إبراهيم(
٤٥٥، ٤٥٤  

  ٥٤٩  )إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً مبا يطلب(
  ٨٢  )... بعضكم أن يكون أحلن حبجتهإنكم ختتصمون إيل ولعل(
  ٢٥٢  )........إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم حمدثون(
األرض حـىت احليتـان يف    وإنه ليستغفر للعامل من يف السماوات   (

  ٥٤٩  )البحر

سـنتة   وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا      (
  ١٠٦  )نبيه

  ١٥٧  )......ون حىت يعقلرفع القلم عن ثالثة عن ان(
  ٣٥٨  )......فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال(
  ٩٩  ).. أقضي بكتاب اهللا: قال؟كيف تقضي إذا عرض لك قضاء(
  ٢٦٣  )ال طاعة يف املعصية إمنا الطاعة يف املعروف(
  ٤٥٠  )ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان(
تار أيسرمها ما مل يكـن       بني أمرين إال اخ    rما خري رسول اهللا     (
  ٢٢٠  )إمثا

  ١١٧  )من أودع وديعة فال ضمان عليه(
  ٩٨ خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم         rأن رسول اهللا    (
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  مورده يف البحث  طرف احلديث
  )...خذوا ساحل (:rفيهم أبو قتادة وقال 

 عن الْخيِر وكُنت أَسأَلُه عـن        rكان الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَِّه      
  ٤٣٦  )....ةَ أَنْ يدِركَِنيالشر مخافَ

نزل أهل قريظة على حكم الصحايب سعد بن معاذ فأرسل الـنيب            
r فأتى على محار فلما دنا من املسجد قال     اً سعد r لألنـصار : 
  )...قوموا إىل(

١٠٠  

 



 الفهـارس
٥٩٥ 

  البلدان وفهرس املدن
  مورده يف البحث  اسم املكان أو البلد

  ٢٢١  البحرين
  ٢٢١  الربذة

  ١٣٢  طلمنكة
  ١٣٢  ليطلةط

  ١٣٢  قرطبة
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  املراجع وفهرس املصادر
  :علومه والقرآن الكرمي

  .القرآن الكرمي -١
حممـد  : حتقيـق  بكر حممد بن عبد اهللا بن العـريب،          يبأل ،أحكام القرآن  -٢

  .دار الفكر للطباعة والنشر :لبنان ،القادر عطا عبد
ـ : حتقيـق محد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر،        أل ،أحكام القرآن  -٣ د حمم

  .هـ١٤٠٥ ،دار إحياء التراث العريب: بريوت ،الصادق قمحاوي
 زكريا حيىي بن شرف الدين النـووي،        يب أل ،التبيان يف آداب محلة القرآن     -٤

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،الوكالة العامة للتوزيع :دمشق
مد األمني بن حممد بـن      حمل ،يف إيضاح القرآن بالقرآن   تفسري أضواء البيان     -٥

 :بـريوت  ،مكتب البحوث والدراسات  : حتقيقر اجلكين الشنقيطي،    املختا
 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ،دار الفكر للطباعة والنشر

: حتقيقمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي،        حمل ،تفسري البحر احمليط   -٦
 الشيخ علي حممد معـوض، شـارك يف         -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود      

 ،أمحد النجـويل اجلمـل     .د) ٢ ،النوقيزكريا عبد ايد    .د) ١ :التحقيق
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية:  بريوت،لبنان

خالد عبـد   :  حتقيق ، البغوي  حممد احلسني بن مسعود    أليب ،تفسري البغوي  -٧
  .دار املعرفة :بريوت ،الرمحن العك

: تبريوسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا،          ل ،تفسري الثوري  -٨
  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،لميةدار الكتب الع
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 أليب جعفر حممـد بـن   ،القرآنآي  جامع البيان عن تأويل :تفسري الطربي  -٩
 بالتعاون مع   ، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي        ،جرير الطربي 

 بـدار هجـر الـدكتور       ،اإلسالمية و الدراسات العربية  و مركز البحوث 
هــ  ١٤٢٢ ،الطبعـة األوىل  دار هجر،   : القاهرة،  عبدالسند حسن ميامة  

  .م٢٠٠١
بو الفـداء،   مساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أ      إل ،تفسري القرآن العظيم   -١٠

   .هـ١٤٠١ ،دار الفكر: بريوت
 املظفر منصور بن حممد بن      أليب ،روف بتفسري السمعاين  عتفسري القرآن امل   -١١

 ،م بن عباس بن غنيم    ياسر بن إبراهيم وغني   : حتقيقعبد اجلبار السمعاين،    
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الطبعة األوىل، ،دار الوطن :السعودية، الرياض

 عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين،     ل ،تفسري القرآن املعروف بتفسري الصنعاين     -١٢
 ،الطبعـة األوىل   ،مكتبة الرشد  :الرياض ،مصطفى مسلم حممد  . د: حتقيق
  .هـ١٤١٠

عبد الـرمحن بـن ناصـر       ل ،الرمحن يف تفسري كالم املنان    تيسري الكرمي    -١٣
ـ ١٤٢١ ،مؤسسة الرسالة : بريوت ،ابن عثيمني : حتقيقالسعدي،    -هـ
 .م٢٠٠٠

 عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القـرطيب،         أليب ،اجلامع ألحكام القرآن   -١٤
  .دار الشعب: لقاهرةا
لعالمة أيب الفـضل    ل ،يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين     روح املعاين    -١٥

دار إحياء التراث   : بريوت يد حممود األلوسي البغدادي،   شهاب الدين الس  
 .العريب
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مد بن علي   حمل ،اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري       فتح القدير    -١٦
  .  دار الفكر:  بريوتبن حممد الشوكاين،

  :املصنفات واملسانيد وشروحه وعلومه وكتب احلديث
 حممد بن علي ن أيب الفتحتقي الديل ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام     -١٧

  .دار الكتب العلمية:  بريوت،املعروف بابن دقيق العيد
  دراسة ،باب بن سيدي الشنقيطي   ل ،إرشاد املقلدين عن اختالف اتهدين     -١٨

 ، الطبعة األوىل  ، دار بن حزم   ، الطيب بن عمر بن احلسني اجلكين      :حتقيقو
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨

إلمام الشيخ حممد بن درويش     ل ،بيف أحاديث خمتلفة املرات   أسىن املطالب    -١٩
 ،مصطفى عبد القـادر عطـا     : حتقيقبن حممد احلوت البريويت الشافعي،      

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية :بريوت
عبداهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممـد الـدينوري،     ل ،تأويل خمتلف احلديث   -٢٠

 .م١٩٧٢- ه١٣٩٣ ،دار اجليل: بريوت ،حممد زهري النجار: حتقيق
عبد الـرمحن بـن أيب بكـر        ل ،يف شرح تقريب النواوي   تدريب الراوي    -٢١

مكتبـة الريـاض     :الرياض ،عبد الوهاب عبد اللطيف   : حتقيقالسيوطي،  
  .احلديثة

 إعداد عبد الرمحن بن     ،أحكامهما يف الشريعة اإلسالمية    و الفتوى و التقليد -٢٢
راف الدكتور حممد    إش ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري     ،حممد البصريي 
 قـسم   ، والبحث مقدم اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة       ،حممود فرغلي 

  .هـ١٤٠٣/١٤٠٤ لعام ، شعبة أصول الفقه،الدراسات العليا
محد بن علي بن حجر أبـو  أل ،أحاديث الرافعي ختريج  يف  التلخيص احلبري    -٢٣
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املدينـة   ،السيد عبداهللا هاشم اليماين املـدين     : حتقيق ،الفضل العسقالين 
  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ ،املنورة

شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي        ل ،تنقيح حتقيق أحاديث التعليق    -٢٤
الطبعـة   ،دار الكتب العلمية   :بريوت: ،أمين صاحل شعبان  : ي، حتقيق احلنبل
  .م١٩٩٨ ،األوىل

مد بن إمساعيل األمـري احلـسين       حمل ،ملعاين تنقيح األنظار  توضيح األفكار    -٢٥
 املكتبـة  :املدينة املنـورة  ، الدين عبد احلميد   يحممد حمي : حتقيق،  الصنعاين
 .السلفية

مد بن إمساعيل األمري احلـسين الـصنعاين،        حمل ،يف علم األثر  مثرات النظر    -٢٦
دار العاصـمة    : السعودية ،الرياض ،رائد بن صربي بن أيب علفة     : حتقيق

 .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة األوىل ،للنشر والتوزيع
ـ وم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلـم،           جامع العل  -٢٧ زين ل

شـعيب  : حتقيقالدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي،          
 ،الطبعة الـسابعة   ،مؤسسة الرسالة  :بريوت ، إبراهيم باجس  :األرناؤوط
  .م١٩٩٧- ه١٤١٧

دار : بـريوت يوسف بن عبد الرب النمـري،       ل ،فضله و جامع بيان العلم   -٢٨
  .م١٣٩٨ ،العلميةالكتب 

 عبد اهللا مشس الدين حممد بـن        أليب ،حاشية ابن القيم على سنن أيب داود       -٢٩
دار الكتـب    :بـريوت أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمـشقي،          

 .م١٩٩٥- ه١٤١٥ ،الطبعة الثانية ،العلمية
دار : بريوتعبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي،        ل ،الدر املنثور  -٣٠
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 .م١٩٩٣ ،الفكر
محد بن علي بن حجـر العـسقالين        أل ،الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية     -٣١

دار  :بـريوت ،  السيد عبداهللا هاشم اليمـاين املـدين      : ، حتقيق الفضل أبو
  .املعرفة

مد بن أمحد الفاسي املكـي أبـو   حمل ،يف رواة السنن واملسانيدذيل التقييد   -٣٢
 ،علميـة دار الكتـب ال   : بريوت،  كمال يوسف احلوت  : ، حتقيق الطيب

  .  ه١٤١٠ ،الطبعة األوىل
 بن أيب بكر أيـوب الزرعـي أبـو          مدحمل ،زاد املعاد يف هدي خري العباد      -٣٣

، مؤسـسة   شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرنـاؤوط     : ، حتقيق اهللا عبد
، ، الطبعة الرابعة عـشر    الكويت ،بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية   ،الرسالة
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٧

 مـد بـن إمساعيـل     حمل ، املرام من أدلة األحكام    شرح بلوغ سبل السالم    -٣٤
دار  :بـريوت ، حممد عبد العزيز اخلويل : ، حتقيق  الصنعاين األمري  الكحالين

 . ه١٣٧٩ ،الطبعة الرابعة ،إحياء التراث العريب
 ،  ه٢٧٥ املتوىف عام    ، حملمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين       ،سنن ابن ماجه   -٣٥

  .طبعة دار الفكر: وتبريحممد فؤاد عبد الباقي، : حتقيق
 لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي املتوىف         :سنن أيب داود   -٣٦

  . طبعة دار الفكر، ه٢٧٥عام 
 ألمحد بن احلسني بن موسى أبو بكر البيهقي املتوىف        ،سنن البيهقي الكربى   -٣٧

 ،مكتبة دار الباز: مكة املكرمة حممد عبد القادر عطا،   : حتقيق ،  ه٤٥٨عام  
  .م١٩٩٤- ه١٤١٤
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 حملمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي املتوىف عـام           ،سنن الترمذي  -٣٨
  .دار إحياء التراث: بريوت ، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون، ه٢٧٩

: ، حتقيـق  علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي      ل ،سنن الدارقطين  -٣٩
-  ه١٣٨٦ ،دار املعرفـة   ،بـريوت ،  السيد عبد اهللا هاشم مياين املـدين      

  .م١٩٦٦
فواز أمحد : ، حتقيقعبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي    لسنن الدارمي،    -٤٠

 ،الطبعـة األوىل  ،دار الكتاب العريب :بريوت،  زمريل، خالد السبع العلمي   
  . ه١٤٠٧

 النسائي املتـوىف عـام      عبدالرمحن ألمحد بن شعيب أبو      ،السنن الكربى  -٤١
 ،ري وسيد كسروي حـسن    عبدالغفار سليمان البندا   .د: حتقيق ،  ه٣٠٣
  .م١٩٩١- ه١٤١١ ، الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية: بريوت

 ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي املتـوىف          ،)اتىب( سنن النسائي  -٤٢
مكتبـة  : حلـب، سـوريا    عبد الفتاح أبو غدة،   : حتقيق ،هـ٣٠٣عام  

  .م١٩٨٦- ه١٤٠٦ ، الطبعة الثانية،املطبوعات
حبيـب  : ، حتقيـق  سعيد بن منصور اخلراساين   ل ،سنن سعيد بن منصور    -٤٣

- ه١٤٠٣ ،الطبعـة األوىل   ،الـدار الـسلفية    :اهلند،  الرمحن األعظمي 
  .م١٩٨٢

براهيم بن موسى بن أيوب الربهان      إل ،من علوم ابن الصالح   الشذا الفياح    -٤٤
 ،مكتبة الرشـد : السعودية الرياض،، صالح فتحي هلل :  حتقيق ،األبناسي

  .م١٩٩٨- ه١٤١٨ الطبعة األوىل،
 ، دار الثريا للنشر   ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني     ،شرح األربعني النووية   -٤٥
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  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ ،الطبعة األوىل
شعيب األرناؤوط، حممد   : ، حتقيق  احلسني بن مسعود البغوي    ،شرح السنة  -٤٦

 ،الطبعـة الثانيـة    ،املكتب اإلسـالمي   : بريوت ،دمشق،  زهري الشاويش 
  .م١٩٨٣- ه١٤٠٣

، راجعـه    لإلمام حميي الدين بن شرف النووي      ،على مسلم شرح النووي    -٤٧
 دار عـامل    حسن عباس قطب،  : جمموعة من طلبة العلم، بإشراف    : وقابله
  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ الطبعة األوىل ،الكتب

 حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت املتوىف     ،صحيح ابن حبان   -٤٨
 الطبعة ،سسة الرسالةمؤ: بريوت شعيب األرنؤوط،: حتقيق ،هـ٣٥٤عام 
  .م١٩٩٣- ه١٤١٤ ،الثانية

 حملمد بن إسحاق بن خزميـة أبـو بكـر الـسلمي             ،صحيح ابن خزمية   -٤٩
 حممد مـصطفى األعظمـي،    : حتقيق ،هـ٣١١النيسابوري املتوىف عام    

  . ه١٣٩٠ ، الطبعة األوىل،املكتب اإلسالمي: بريوت
اري اجلعفـي    لإلمام حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخ        ،صحيح البخاري  -٥٠

دار : اليمامة، بريوت  مصطفى ديب البغا،  .د: حتقيق ،هـ٢٥٦املتوىف عام   
  .م١٩٨٧- ه١٤٠٧ ، الطبعة الثالثة،ابن كثري

 لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري         ،صحيح مسلم  -٥١
دار إحيـاء   : بريوت حممد فؤاد عبد الباقي،   : حتقيق ،هـ٢٦١املتوىف عام   

  .التراث
بدر الدين حممود بن أمحد العيين،      ل ، القاري شرح صحيح البخاري    عمدة -٥٢

  .دار إحياء التراث العريب :بريوت
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 لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر        ،فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٥٣
 ، الطبعـة األوىل   ،دار الـسالم  : الرياض ،هـ٨٥٢العسقالين املتوىف عام    

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١
شمس الدين حممد بن عبـد الـرمحن        ل ،يثشرح ألفية احلد  فتح املغيث    -٥٤

 . ه١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية :لبنانالسخاوي، 
،  بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيـب البغـدادي          أليب ،املتفقه و الفقيه -٥٥

دار ابـن    :الـسعودية ،  أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي      : حتقيق
  . ه١٤٢١ ،الطبعة الثانية ،اجلوزي

املكتبـة   :مصرعبد الرؤوف املناوي،    ل ،شرح اجلامع الصغري  دير  فيض الق  -٥٦
 . ه١٣٥٦ ،الطبعة األوىل ،التجارية الكربى

عالء الدين علي املتقي بن حـسام  ل ،يف سنن األقوال واألفعال ز العمال     كن -٥٧
 ،دار الكتب العلمية  : بريوت،  حممود عمر الدمياطي  : ، حتقيق الدين اهلندي 
  .م١٩٩٨- ه١٤١٩ ،الطبعة األوىل

، محد بن احلسني بن علي البيهقي أبو بكـر        أل ،املدخل إىل السنن الكربى    -٥٨
دار اخللفاء للكتـاب    : الكويت،  الرمحن األعظمي  حممد ضياء . د: حتقيق

 . ه١٤٠٤ ،اإلسالمي
 حملمد بن عبد اهللا أبـو عبـد اهللا احلـاكم            ،املستدرك على الصحيحني   -٥٩

 بد القـادر عطـا،    مصطفى ع : حتقيق ،هـ٤٠٥النيسابوري املتوىف عام    
  .م١٩٩٠- ه١٤١١ ، الطابعة األوىل،دار الكتب العلمية: بريوت

: حتقيـق  ،  ه٢٤١ لإلمام أمحد بن حنبل املتوىف عـام         ،مسند اإلمام أمحد   -٦٠
 الطبعـة   ،مؤسسة الرسـالة  : بريوت عبداهللا بن عبد احملسن التركي،     .د
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  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ،الثانية
اهللا الـشافعي املتـوىف عـام        حملمد بن إدريس أبو عبـد      ،مسند الشافعي  -٦١

  .طبعة دار الكتب العلمية: بريوت ،هـ٢٠٤
: ، حتقيق مد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي        حمل ،مسند الشهاب  -٦٢

 ،الطبعة الثانيـة   ،مؤسسة الرسالة  :بريوت،  محدي بن عبد ايد السلفي    
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٧

 أليبث واآلثار،   الكتاب املصنف يف األحادي   مصنف ابن أيب شيبة املسمى       -٦٣
، كمال يوسف احلوت  :  حتقيق ،بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف        

 . ه،١٤٠٩الطبعة األوىل،  ،مكتبة الرشد :الرياض
: ، حتقيـق   بكر عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين       أليب ،مصنف عبد الرزاق   -٦٤

 ،الطبعـة الثانيـة    ،املكتب اإلسالمي  :بريوت،  حبيب الرمحن األعظمي  
 . ه١٤٠٣

: ، حتقيـق  سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين       ل ،املعجم الكبري  -٦٥
 ،الطبعـة الثانيـة    ،مكتبة الزهراء  :املوصل،  محدي بن عبدايد السلفي   

 .م١٩٨٣- ه١٤٠٤
 ،مام أيب عبد اهللا حممد بن أدريس الـشافعي        عن اإل اآلثار   و معرفة السنن  -٦٦

 بن موسى أبـو أمحـد       احلافظ االمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي        
دار  : بريوت ،لبنان ، اخلسروجردي سيد كسروي حسن  : ، حتقيق البيهقي

  .الكتب العلمية
  . دار الكتاب اإلسالمي،سليمان بن خلف الباجيل ،املنتقى شرح املوطأ -٦٧
مد بـن إبـراهيم بـن     حمل ،يف خمتصر علوم احلديث النبوي    املنهل الراوي    -٦٨
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 ،دار الفكـر  : دمشق،  ن رمضان حميي الدين عبد الرمح   . د: ، حتقيق مجاعة
  . ه١٤٠٦ ،الطبعة الثانية

،   ه١٧٩ املتـوىف عـام      -إمام دار اهلجرة  - لإلمام مالك بن أنس      ،املوطأ -٦٩
 ،مؤسسة الرسالة: بريوت بشا عواد معروف وحممود حممد خليل، .حتقيق د 

  . م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،الطبعة الثالثة
مـد بـن   حمل ،خبارمن أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األ  نيل األوطار    -٧٠

  .م١٩٧٣ ،دار اجليل: بريوتحممد الشوكاين،  بناعلي 
  :السياسة الشرعية والقضاء والفروق ومسائله والفتوى وكتب أصول الفقه

 ،يف شرح املنهاج على منـهاج الوصـول إىل علـم األصـول     اإلاج   -٧١
، مجاعة من العلمـاء   : ، حتقيق علي بن عبد الكايف السبكي    ل ،للبيضاوي
 . ه١٤٠٤ ،الطبعة األوىل ، الكتب العلميةدار :بريوت

كمال : ، حتقيق  الفضل عبد الرمحن جالل الدين السيوطي      أليب ،اإلتباع -٧٢
  .،مكتبة اخلاجني : مصر،القاهر، مصطفى

: بـريوت  ،نادية شـريف العمـري     . د ،التقليد يف اإلسالم   و االجتهاد -٧٣
  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٥ ، الطبعة األوىل،مؤسسة الرسالة

 مجعاً" ،الفتوى عند شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا        و يدالتقل و االجتهاد -٧٤
 وهو رسالة مقدمة لنيل درجة املاجـستري يف أصـول      ،"دراسةً و توثيقاًو

 فضيلة الشيخ :إشراف و، رمي بن مسفر الشردان: من إعداد الطالبة،الفقه
ذلك يف قسم أصـول      و ،  ه١٤٢٤الدكتور سعد بن ناصر الشثري لعام       

سـعود   بـن ا جبامعة اإلمـام حممـد       ،شريعة بالرياض الفقه من كلية ال   
  .اإلسالمية
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من قال  وأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار يف الرد على مفيت مصر        -٧٥
دار  و ،دار الثقافـة    : قطـر  ،على أمحد السالوس  .  د ،حبل فوائد البنوك  

  .االعتصام يف القاهرة
 دار ،عبد احلميد بـن ميهـوب عـويس       . د ،االستفتاء و أحكام اإلفتاء  -٧٦

  .م١٩٨٤- ه١٤٠٤ ، الطبعة األوىل،الكتاب اجلامعي
 احلسن علي بن حممـد بـن        أليب ،والواليات الدينية األحكام السلطانية    -٧٧

 ،دار الكتـب العلميـة     :بـريوت حبيب البصري البغدادي املاوردي،     
  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥

 ، رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه      ،املستفيت و املفيت و أحكام الفتوى  -٧٨
 ،م١٩٩٠- ه١٤١٠ عـام    ، بن عبداهللا أبو مـدة     يعل جابر بن  :إعداد

  .شعبة الفقه- الدراسات العليا،مقدمة للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
 لسيف الدين أيب احلسن علي بـن حممـد          ،اإلحكام يف أصول األحكام    -٧٩

مكتبة نزار  : مكة املكرمة، الرياض   ، عبد املنعم إبراهيم   : حتقيق ،اآلمدي
  .م٢٠٠٠- ه٤٢١ ، الطبعة األوىل،مصطفى الباز

 أليب ،اإلمـام  وتصرفات القاضي واإلحكام يف متييز الفتوى عن األحكام   -٨٠
 املطبوعات  ، أبو غدة  : حتقيق ،العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف     

  . ه١٤١٦ ، الطبعة الثانية،اإلسالمية
علي بـن   ل ،اإلحكام يف أصول األحكام   املسمى   و ، البن حزم  ،اإلحكام -٨١

 ،الطبعة األوىل  ،دار احلديث  :القاهرةحزم األندلسي أبو حممد،      د بن أمح
 . ه١٤٠٤

  .دار املعرفة :بريوتحامد،  مد بن حممد الغزايل أبوحمل ،إحياء علوم الدين -٨٢
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، يحىي بن شرف النووي أبو زكريـا      ل ،واملفيت واملستفيت آداب الفتوى    -٨٣
 ،بعـة األوىل الط ،دار الفكـر  :دمشق، بسام عبد الوهاب اجلايب   : حتقيق
  . ه١٤٠٨

 الطبعـة   ،دار املكـتيب  : دمشق ، للدكتور حممد الزحيلي   ،أدب الفتوى  -٨٤
  .م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،األوىل

 حممد عبد الفتـاح     : حتقيق ،لحافظ جالل الدين السيوطي   ل ،أدب الفتيا  -٨٥
 ،دار املكتب اإلسالمي  : بريوت ،حممد أمحد الرواشده   و سليمان عماوي 

  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ، الطبعة األوىل،دار عمار: وعمان
مد بـن علـي بـن حممـد     حمل ،إىل حتقيق علم األصول  إرشاد الفحول    -٨٦

 ،دار الفكر : بريوت ،حممد سعيد البدري أبو مصعب    : حتقيقالشوكاين،  
  .م١٩٩٢- ه١٤١٢ ،الطبعة األوىل

:  حتقيـق  ،مد بن إمساعيل الصنعاين   حمل ،إىل تيسري االجتهاد  إرشاد النقاد    -٨٧
 ،الطبعـة األوىل   ،الدار الـسلفية  : ويتالك،  صالح الدين مقبول أمحد   

  . ه١٤٠٥
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي،       ل ،االستخراج يف أحكام اخلراج    -٨٨

 . ه١٤٠٥ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية :بريوت
دار الكتب  :بريوتعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ل ،النظائر و األشباه -٨٩

  . ه١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،العلمية
: بريوتمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي أبو علي،         أل ،ول الشاشي أص -٩٠

  . ه١٤٠٢ ،دار الكتاب العريب
حسني بـن   . مجع د  ،القواعد اجلامعة للفتاوى الشرعية    و األصول العامة  -٩١
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 ، الطبعـة األوىل   ،دار التوحيد للنـشر   : الرياض ،عبد العزيز آل الشيخ   
  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦

 للدكتور  ،ة يف بالد غري املسلمني    تطبيق األحكام الشرعي   و أصول الفتوى  -٩٢
 ،الطبعة األوىل ، مؤسسة الريان واملكتبة امللكية،      علي بن عباس احلكمي   

  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠
مد بن إمساعيـل  حمل ، إجابة السائل شرح بغية اآلمال    أصول الفقه املسمى   -٩٣

القاضي حسني بن أمحدالـسياغي والـدكتور       : ، حتقيق األمري الصنعاين 
 ،الطبعـة األوىل   ،الرسالة مؤسسة :بريوت،  هدلحسن حممد مقبويل األ   

  . ه١٩٨٦
 .املكتبة التجارية الكربى :مصر إسحاق الشاطيب، أليب ،االعتصام -٩٤
 عبد اهللا مشس الدين حممد بـن أيب         أليب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني     -٩٥

 ،"ابن قيم اجلوزية"ـ املعروف بأيوب بن سعد الزرعي الدمشقي     بكر بن 
 .م١٩٧٣ ،دار اجليل: بريوت ،رؤوف سعدال طه عبد: حتقيق

نور حممد بـن     -كي -أر.  د ،"دراسة و مجعاً"أقضية اخللفاء الراشدين     -٩٦
 ،حممد ضياء الـرمحن األعظمـي      .د. أ : تقدمي ،حميي الدين  -كي -أر

 .م٢٠٠٣- ه١٤٢٣ ، الطبعة األوىل،طبعة دار السالم: الرياض
دار : القـاهرة  ،يوسف القرضاوي  . د ،التسيب و الفتوى بني االنضباط   -٩٧

  .م١٩٨٨- ه١٤٠٨ ،الطبعة األوىلالصحوة للنشر والتوزيع، 
  . طبعة دار الكتاب اإلسالمي،محد بن حيىي بن املرتضىأل ،البحر الزخار -٩٨
بدر الدين حممد بن ادر بـن عبـد اهللا          ل ،البحر احمليط يف أصول الفقه     -٩٩

حممد . د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه     : ، حتقيق الزركشي
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- ه١٤٢١ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية : بريوت،لبنان، مد تامرحم
 .م٢٠٠٠

بن عبد اهللا بن يوسـف اجلـويين        عبد امللك   ل ،الربهان يف أصول الفقه    -١٠٠
 ،الوفـاء : مـصر ، عبد العظيم حممـود الـديب    . د: ، حتقيق املعايل أبو

 . ه١٤١٨ ،الطبعة الرابعة ،املنصورة
 الـدكتورة لينـة   ،مهـا يف الـشرعية  أحكا و تاريخ الفتوى يف اإلسالم    -١٠١

مؤسـسة  : بريوت، لبنان و ،طبعة دار الرشيد  : دمشق، بريت  ،احلمصي
  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ، الطبعة األوىل،اإلميان

 ،مـا بعـدها   و اإلفتاء و التلفيق و التقليد و تبصرة النجباء حبقيقة االجتهاد    -١٠٢
 ، الطبعـة األوىل   ،دار احلـديث  : القـاهرة  ،حممد إبراهيم احلفنـاوي   

 .م١٩٩٥- ه١٤١٥
براهيم بن علي بن يوسـف الفريوزآبـادي        إل ،التبصرة يف أصول الفقه    -١٠٣

 ،دار الفكر  :دمشق،  حممد حسن هيتو  . د: ، حتقيق الشريازي أبو إسحاق  
 . ه١٤٠٣، الطبعة األوىل

مود بن عبد اهللا    حل ،تغيري األحكام  و تغليظ املالم على املتسرعني إىل الفتيا      -١٠٤
 الطبعـة   ،التوزيـع  و ر الصميعي للنشر  دا: الرياض ،محود التوجيري  بن

 .م١٩٩٢- ه١٤١٣ ،األوىل
 دار اهلجرة للنشر  : الرياض ، حملمد بن عمر بن سامل بازمول      ،تغري الفتوى  -١٠٥

  .م١٩٩٥- ه١٤١٥ ، الطبعة األوىل،التوزيعو
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممـد        ل ،تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد     -١٠٦

دار  :سكندريةاإل،  ؤاد عبد املنعم أمحد   ف. د: ، حتقيق السيوطي أبو الفضل  
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  . ه١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،الدعوة
 ،دار الفكر  :بريوت ،بن أمري احلاج  ال ،يف علم األصول  التحبري   و التقرير -١٠٧

  .م١٩٩٦- ه١٤١٧
، وهبـة الزحيلـي   . د،التقليد يف املذاهب اإلسالمية عند السنة والشيعة     -١٠٨

  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة األوىلدار املكتيب، : دمشق
 املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف         أليب ،التلخيص يف أصول الفقه    -١٠٩

دار  :بريوت،  عبد اهللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري      : ، حتقيق اجلويين
 .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،البشائر اإلسالمية

عبد الـرحيم بـن احلـسن       ل ،يف ختريج الفروع على األصول    التمهيد   -١١٠
مؤسـسة   :بـريوت ،  حممد حسن هيتو  . د: ، حتقيق األسنوي أبو حممد  

  . ه١٤٠٠ ،الطبعة األوىل ،الرسالة
اململكـة   ، حممد حسني اجليـزاين    :علق عليه  و  هذبه ،ذيب املوافقات  -١١١

 ، يف صـفر   ، الطبعـة األوىل   ،دار ابن اجلوزي  : العربية السعودية، الدمام  
  . ه١٤٢١عام
: ، حتقيـق  طاهر اجلزائـري الدمـشقي    ل ،توجيه النظر إىل أصول األثر     -١١٢

 ،الطبعة األوىل  ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية   :حلب،  الفتاح أبو غدة   عبد
  .م١٩٩٥- ه١٤١٦

دار  :بـريوت ،  "أمري بادشـاه  "ـمد أمني املعروف ب   حمل ،تيسري التحرير  -١١٣
  .الفكر

صاحل ل ،تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين       الثمر الداين يف     -١١٤
  .كتبة الثقافيةامل :بريوتعبد السميع اآليب األزهري، 
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 العطـار،   بن حممد بن حممـود    سنحل ،حاشية العطار على مجع اجلوامع     -١١٥
 .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ، األوىلالطبعة ،دار الكتب العلمية : بريوت،لبنان

دار  : بـريوت  ،لبنـان سن العطار،   حل ،حاشية العطار على مجع اجلوامع     -١١٦
 .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ،الطبعة األوىل ،الكتب العلمية

 ابن عبد الرحيم  "شاه ويل اهللا  "ـإلمام أمحد املعروف ب   ل ،لغةحجة اهللا البا   -١١٧
 ،القاهرة ،مكتبة املثىن  ،، دار الكتب احلديثة   سيد سابق : ، حتقيق الدهلوي
 .بغداد

عبدايد حممد السوسوه أسـتاذ      . د ،دراسات يف االجتهاد وفهم النص     -١١٨
ائر دار البش : بريوت ،يف كلية الشريعة يف جامعة الشارقة وجامعة صنعاء       

  م٢٠٠٣- ه١٤٢٤،  الطبعة األوىل،اإلسالمية
 ،مد بن فرموزا املعروف مبنال خسرو     حمل ،درر احلكام شرح غرر األحكام     -١١٩

  .طبعة دار إحياء الكتب العلمية
لقاضـي  ل ،أو جامع العلـوم يف اصـطالحات الفنـون   دستور العلماء    -١٢٠

: ةعرب عباراته الفارسي: ، حتقيق عبد الرسول األمحد نكري    النيب بن  عبد
 ،الطبعـة األوىل   ،دار الكتب العلمية   : بريوت ،لبنان،  حسن هاين فحص  

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١
أمحـد حممـد    : ، حتقيق مد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي      حمل ،الرسالة -١٢١

  .م١٩٣٩- ه١٣٥٨ ،القاهرة ،شاكر
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسـي أبـو          ل ،وجنة املناظر روضة الناظر    -١٢٢

جامعة اإلمام  : الرياض،  العزيز عبد الرمحن السعيد   عبد  . د: ، حتقيق حممد
  . ه١٣٩٩ ،الطبعة الثانية ،حممد بن سعود
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سعد الـدين   ل ،ملنت التنقيح يف أصول الفقه    شرح التلويح على التوضيح      -١٢٣
دار : بريوت،  زكريا عمريات : ، حتقيق مسعود بن عمر التفتازاين الشفعي    

  .م١٩٩٦- ه١٤١٦ ،الكتب العلمية
، محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباسأل ،لفقهشرح العمدة يف ا   -١٢٤

الطبعـة   ،مكتبة العبيكـان   :الرياض،  سعود صاحل العطيشان  . د: حتقيق
  . ه١٤١٣ ،األوىل

 شـرح  ،شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر         -١٢٥
 بابن  مد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف     حمل ،املختصر يف أصول الفقه   

 ،نزيـه محـاد    .د و ،حممد الزحيلي  . د : حتقيق :هـ٩٧٢النجار املتوىف   
 .م١٩٩٧- ه١٤١٨،  الطبعة األوىل،مكتبة العبيكانالرياض، 

بن محدان النمري احلـراين أبـو       محد  أل ،صفة الفتوى واملفيت واملستفيت    -١٢٦
 ،املكتب اإلسـالمي  : بريوت،  حممد ناصر الدين األلباين   : ، حتقيق اهللاعبد

  . ه١٣٩٧ ، الثالثةالطبعة
املنـصورة، مـصر    ،  أمحد علي طه ريان    . د ،الفتوى و ضوابط االجتهاد  -١٢٧

 ، الطبعـة األوىل   ، مطبوعات جبهة علماء األزهـر     ،ر الوفاء دا: العربية
  .م١٩٩٥- ه١٤١٥

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن       ل ،يف شرح التقريب  طرح التثريب    -١٢٨
دار الكتـب   :بـريوت  ، عليعبد القادر حممد: ، حتقيقاحلسيين العراقي 

  .م٢٠٠٠ ،الطبعة األوىل ،العلمية
 عبد اهللا مشس الدين حممد بن       أليب ،يف السياسة الشرعية  الطرق احلكمية    -١٢٩

حممد مجيـل   . د: ، حتقيق أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي       
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  .مطبعة املدين :القاهرة، غازي
، بد الرحيم الدهلويمحد بن عأل ،يف أحكام االجتهاد والتقليد  عقد اجليد    -١٣٠

  . ه١٣٨٥ ،املطبعة السلفية :القاهرة ،حمب الدين اخلطيب: حتقيق
 حـسن   : حتقيق ،مد الباين احلسيين  حمل ،عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق     -١٣١

  . ه١٤١٨ ، الطبعة الثانية، دار القادري،سويدان
: لبنان، بـريوت   ، الدكتور السيد اجلميلي   ،فتاوى رسول اهللا وما بعدها     -١٣٢

 .م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ، الطبعة أوىل،ر الكتاب العريبدا
 عبـد احلكـيم     : حتقيق ،مد مجال الدين القامسي   حمل ،الفتوى يف اإلسالم   -١٣٣

 . الطبعة األوىل،طبعة دار الكتب العلمية: بريوت، لبنان ،القاضي
لدكتور حسني حممد   ل ،تطبيقاا و ،أصوهلاو ،تطورها و ، نشأا :الفتوى -١٣٤

 .م٢٠٠١- ه١٤٢٢ ، الطبعة األوىل، املكتبة العصرية،املالح
فريد بن عبد العزيـز     ل ،االستفتاء يف الربامج اإلعالمية املباشرة     و الفتوى -١٣٥

  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦ ، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد،الزامل السليم
 العبـاس  أليب ،)مع اهلـوامش (لفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق     ا -١٣٦

دار  :بريوت،  خليل املنصور : يق، حتق إدريس الصنهاجي القرايف   أمحد بن 
  .م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،الطبعة األوىل ،الكتب العلمية

 وزارة  ، أليب بكر بن علي الرازي اجلـصاص       ،الفصول من علم األصول    -١٣٧
  .األوقاف الكويتية

محد بن غنيم بـن     أل ،على رسالة ابن أيب زيد القريواين     الفواكه الدواين    -١٣٨
  . ه١٤١٥ ،دار الفكر :بريوتسامل النفراوي املالكي، 

 املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبـار         أليب ،قواطع األدلة يف األصول    -١٣٩
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: بـريوت ،  حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي     : ، حتقيق السمعاين
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨ ،دار الكتب العلمية

الصدف  :كراتشيمد عميم اإلحسان اددي الربكيت،      حمل ،قواعد الفقه  -١٤٠
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٧ ،الطبعة األوىل ،ببلشرز

 لإلمام أيب العباس أمحد بن      ،كتاب الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق       -١٤١
 ،هـ٦٨٤عبدالرمحن الصنهاجي املشهور بالقرايف املتوىف عام        إدريس بن 

 الطبعـة   ، طبعة دار السالم   ،االقتصادية و حتقيق مركز الدراسات الفقهية   
  .م٢٠٠١ - ه١٤٢٠ ،وىلاأل
عـالء الـدين    ل ،سـالم البـزدوي   عن أصول فخر اإل   كشف األسرار    -١٤٢

، مـر عبد اهللا حممـود حممـد ع      : ، حتقيق العزيز بن أمحد البخاري    عبد
  .م١٩٩٧- ه١٤١٨ ،دار الكتب العلمية: بريوت

 :بريوت إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،       أليب ،يف أصول الفقه  اللمع   -١٤٣
  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية

 ، دار ابن حـزم ،عامر بن سعيد الزيباري  . د ،فتوىمباحث يف أحكام ال    -١٤٤
  .م١٩٩٥- ه١٤١٦ ،الطبعة األوىل

الـشيخ  : ، حتقيـق  الوهـاب  مد بن عبد  حمل ،اخلالف و مبحث االجتهاد  -١٤٥
، عبدالرمحن بن حممد السدحان والشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين          

  . األوىلالطبعة ،مطابع الرياض: الرياض
 الطبعـة  ،دار البشائر اإلسالمية : بريوت ،هيتوحممد حسن   . د ،قهوناملتف -١٤٦

  .م١٩٩٤- ه١٤١٥ ،األوىل
الد بن سـعود بـن عبـد اهللا         خل ،احملاذير الشريعة يف الفتاوى الفضائية     -١٤٧
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  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٥ ، الطبعة األوىل، طبعة دار القاسم،الرشود
طه : ، حتقيق مد بن عمر بن احلسني الرازي     حمل ،يف علم األصول  احملصول   -١٤٨

 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      :الرياض،   العلواين جابر فياض 
  . ه١٤٠٠ ،الطبعة األوىل

عبد الرمحن بن إمساعيـل بـن       ل ،يف الرد إىل األمر األول    خمتصر املؤمل    -١٤٩
: الكويت،  صالح الدين مقبول أمحد   : ، حتقيق إبراهيم املقدسي أبو شامة   
 . ه١٤٠٣ ،مكتبة الصحوة اإلسالمية

علي بـن   ل ،على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل     لفقه  املختصر يف أصول ا    -١٥٠
مكـة  ،  حممـد مظهربقـا   . د: ، حتقيق علي البعلي أبو احلسن    حممد بن 
  .جامعة امللك عبد العزيز ،املكرمة

عبـد القـادر بـن بـدران     ل ،إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاملدخل   -١٥١
مؤسسة : بريوت،  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي     . د: ، حتقيق الدمشقي

  . ه١٤٠١ ،الطبعة الثانية ،لرسالةا
 ، عبد الرمحن بن معمر الـسنوسي      : كتبه ،مراعاة اخلالف حبث أصويل    -١٥٢

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢٠،  الطبعة األوىل،مكتبة الرشد: الرياض
: ، حتقيـق  مد بن حممد الغزايل أبو حامد     حمل ،املستصفى يف علم األصول    -١٥٣

الطبعـة   ،دار الكتب العلميـة   : بريوت،  حممد عبد السالم عبد الشايف    
  . ه١٤١٣ ،األوىل

أمحد بن عبد احلليم     و عبد احلليم  و عبد السالم ل ،املسودة يف أصول الفقه    -١٥٤
  . دار املدين :القاهرة،  الدين عبد احلميديحممد حمي: ، حتقيقآل تيمية

 حملمد بن كمال الـدين أمحـد        ،مناهج اإلفتاء  و املصباح يف رسم املفيت    -١٥٥
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-  ه١٤٢٥ ، الطبعة األوىل  ،لعريبدار إحياء التراث ا   : بريوت ،الراشدي
  .م٢٠٠٥

، مد بن علي بن الطيب البصري أبو احلـسني  حمل ،يف أصول الفقه  املعتمد   -١٥٦
 ،الطبعـة األوىل   ،دار الكتـب العلميـة     :بريوت،  خليل امليس : حتقيق
  . ه١٤٠٣

، مد بن علي بن الطيب البصري أبو احلـسني  حمل ،املعتمد يف أصول الفقه    -١٥٧
 ،الطبعـة األوىل   ،دار الكتـب العلميـة     :بريوت،  خليل امليس : حتقيق
 . ه١٤٠٣

عالء الدين بن علـي  ل ،معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من أحكام      -١٥٨
  . طبعة دار الفكر،بن خليل الطرابلسي

عبد العزيز بـن    . د ،تطبيقاته يف هذا العصر    و املفيت يف الشريعة اإلسالمية    -١٥٩
  .م١٩٨٨- ه١٤٠٩ ، الطبعة الثانية،عبد الرمحن بن علي الربيعة

 حتقيـق   ، للشيخ حممد الطاهر بن عاشـور      ،مقاصد الشريعة اإلسالمية   -١٦٠
 الطبعة  ،دار النفائس  و ، طبعة دار الفجر   ، حممد الطاهر امليساوي   :ودراسة
  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ،األوىل

 ، دار النفـائس   :األردن ،حممد بن سليمان األشـقر    .  د ،مناهج اإلفتاء  -١٦١
 .م١٩٩٣- ه١٤١٣ ،الطبعة الثالثة

، مد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبـد اهللا          حمل ،يف القواعد ثور  املن -١٦٢
وزارة األوقاف والـشئون    :الكويت،  تيسري فائق أمحد حممود   . د: حتقيق

  . ه١٤٠٥ ،الطبعة الثانية ،اإلسالمية
، مد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد       حمل ،يف تعليقات األصول  املنخول   -١٦٣
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 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار الفكـر   :مشقد،  حممد حسن هيتو  . د: حتقيق
  . ه١٤٠٠

 أسامة : إعداد،"موازنة و دراسة"منهج اإلفتاء عند اإلمام ابن قيم اجلوزية         -١٦٤
 ، الطبعـة األوىل   ،طبعـة دار النفـائس    : األردن ،عمر سليمان األشقر  

  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٣
 : تقدمي ،وميض بن رمزي العمري    . د ،التقليد و املنهج الفريد يف االجتهاد    -١٦٥

 ، الطبعة األوىل  ،طبعة دار النفائس  : األردن ،مر بن سليمان األشقر   ع.د.أ
  .م١٩٩٩- ه١٤١٩

، براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي  إل ،املوافقات يف أصول الفقه    -١٦٦
 .دار املعرفة :بريوت، عبد اهللا دراز: حتقيق

 ،لدكتور حممد صدقي بن أمحـد البورنـو       ل ،موسوعة القواعد الفقهية   -١٦٧
  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ ، الطبعة األوىل،ةمؤسسة الرسال

علي بـن   ل ،)النبذ يف أصول الفقه   (يف أحكام أصول الدين     النبذة الكافية    -١٦٨
حممـد أمحـد    : ، حتقيـق  أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممـد        

  . ه١٤٠٥ الطبعة األوىل، ،دار الكتب العلمية :بريوت، العزيز عبد
ـ      عبد امللك بن عبـد اهللا     ل ،الورقات -١٦٩ : ويين، حتقيـق   بـن يوسـف اجل

  .اللطيف حممد العبدعبد .د
  :كتب الفقه

  : كتب الفقه احلنفي:أوالً
زين الدين بن إبراهيم املعروف بـابن       ل ،ز الدقائق   البحر الرائق شرح كن    -١٧٠
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 .جنيم احلنفي
 ،محد بن حيىي املرتـضى    أل ،البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار      -١٧١

 .دار الكتاب اإلسالمي
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي       ل ،ز الدقائق   ح كن تبيني احلقائق شر   -١٧٢

 . ه١٣١٣ ،دار الكتب اإلسالمي: القاهرة احلنفي،
وير األبصار فقه أبو حنيفة،     حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تن        -١٧٣

دار الفكر للطباعـة    : بريوت ،ابن عابدين ب مد أمني بن عمر املعروف    حمل
 .م٢٠٠٠- ه١٤٢١ ،والنشر

 . طبعة دار الفكر،مد بن حممد بن حممود البابريتحمل ،ح اهلدايةالعناية شر -١٧٤
بن ا املعروف ب  كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي      ل ،فتح القدير  -١٧٥

 . الثانيةالطبعة ،دار الفكر :بريوت، اهلمام
 :بريوت السرخسي،    حممد بن أمحد بن أيب سهل      شمس الدين ل ،املبسوط -١٧٦

 .،دار املعرفة
عبد الرمحن بن حممد بن سـليمان       ل ،شرح ملتقى األحبر  جممع األر يف     -١٧٧

خرح آياته وأحاديثه خليل عمران   : ، حتقيق الكليبويل املدعو بشيخي زاده   
- ه١٤١٩ ،الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية   : بريوت ،لبنان،  املنصور
 .م١٩٩٨

يب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل         أل ،اهلداية شرح بداية املبتدئ    -١٧٨
 .داين املرغياين، املكتبة اإلسالميةالرش

  : كتب الفقه املالكي:ثانياً
: ضبطه وصححه : ، حتقيق محد الصاوي أل ،ألقرب املسالك بلغة السالك    -١٧٩
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الطبعـة   ،دار الكتب العلمية   : بريوت ،لبنان،  حممد عبد السالم شاهني   
 .م١٩٩٥- ه١٤١٥ ،األوىل

القاسم العبدري  مد بن يوسف بن أيب      حمل ،ملختصر خليل اإلكليل   و التاج -١٨٠
  . ه١٣٩٨ ،الطبعة الثانية ،دار الفكر :بريوتأبو عبد اهللا، 

حممد : ، حتقيق مد عرفه الدسوقي  حمل ،على الشرح الكبري  حاشية الدسوقي    -١٨١
 .دار الفكر :بريوت، عليش

  .دار الفكر للطباعة :تبريو ،لخرشيل ،شرح خمتصر خليل -١٨٢
طبعة دار الكتـب     ،مام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحي      إل ،املدونة -١٨٣

 .العلمية
دار : بـريوت  ،مد عليشحمل ، خليليشرح على خمتصر سيد منح اجلليل    -١٨٤

 .م١٩٨٩- ه١٤٠٩ ،الفكر

  : كتب الفقه الشافعي:ثالثاً
زكريا بن حممد بـن زكريـا       ل ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب      -١٨٥

 .  طبعة دار الكتاب اإلسالمي،األنصاري
: حتقيق عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا،        مد بن ادر بن   حمل ،خبايا الزوايا  -١٨٦

 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :الكويت ،عبد القادر عبد اهللا العاين  
 . ه١٤٠٢ الطبعة األوىل،

 ،املكتـب اإلسـالمي    :بريوتلنووي،  لروضة الطالبني وعمدة املفتني،      -١٨٧
  . ه١٤٠٥ ،الطبعة الثانية



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٢٠ 

  :كتب الفقه احلنبلي: رابعاً
إلمام أيب عبد اهللا حممـد بـن مفلـح          ل ،واملنح املرعية ة  اآلداب الشرعي  -١٨٨

مؤسـسة   :بـريوت ،  عمر القيام / شعيب األرنؤوط   : ، حتقيق املقدسي
  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة الثانية ،الرسالة

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحـد بـن              -١٨٩
، د حامد الفقي  حمم: ، حتقيق علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن     ل ،حنبل
 .دار إحياء التراث العريب ،بريوت

 لعالء الدين أيب احلسن علي بن       ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف      -١٩٠
 الدكتور عبداهللا بن : حتقيق ،هـ٨٨٥ -٨١٧أمحد املرداوي    سليمان بن 

  . مطبوع مع املقنع،عبد احملسن التركي
 ،دار العاصـمة   طبعـة    ،بكر بن عبد اهللا أبو زيد     ل ،خترجيات األصحاب  -١٩١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،الطبعة األوىل
شمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن       ل ،على خمتصر اخلرقي  شرح الزركشي    -١٩٢

: قدم له ووضـع حواشـيه     :  حتقيق ،عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي    
الطبعـة   ،دار الكتب العلميـة    : بريوت ،لبنان،  املنعم خليل إبراهيم   عبد
  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣ ،األوىل

نصور مل ، دقائق أويل النهى لشرح املنتهى     :املسمىنتهى اإليرادات   شرح م  -١٩٣
 ،الطبعـة الثانيـة    ،عامل الكتب  :بريوتيونس بن إدريس البهويت،      بن

 .م١٩٩٦
: ، حتقيق مد بن مفلح املقدسي أبو عبد اهللا      حملالفروع وتصحيح الفروع،     -١٩٤

 ،ىلالطبعـة األو   ،دار الكتب العلمية   :بريوت،  أبو الزهراء حازم القاضي   
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 . ه١٤١٨
، نصور بن يونس بن إدريس البـهويت     مل ،عكشاف القناع عن منت اإلقنا     -١٩٥

  . ه١٤٠٢ ،دار الفكر: بريوت، هالل مصيلحي مصطفى هالل: حتقيق
، مد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبو عبد اهللا        حمل ،املطلع على أبواب املقنع    -١٩٦

 - ه١٤٠١ ،املكتـب اإلسـالمي   : بريوت،  حممد بشري األدليب  : حتقيق
  .م١٩٨١

عبـد الـرمحن بـن ناصـر        ل توضيح الفقه يف الدين،    و منهج السالكني  -١٩٧
 الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز بـن  : قدم له وصوبه وعلق عليه     ،السعدي
 حممد بن عبد    :اعتىن به  و ،اهللا بن عبد الرمحن البسام    عبد: قدم له  و ،عقيل

 - ه١٤٢٣ ، الطبعـة الثانيـة    ،دار الـوطن  : الرياض ،العزيز اخلضريي 
  .م٢٠٠٢

  :املوسوعات الفقهية وكتب الفقه املقارن
 الدين بن شرف يلإلمام أيب زكريا حمي ،  اموع شرح املهذب للشريازي    -١٩٨

 دار عـامل    ، حتقيق حممد جنيب املطيعـي     ،هـ٦٧٦النووي املتوىف عام    
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،الكتب

دي،  احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاور         أليب ،املغين -١٩٩
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية: بريوت

مطـابع   ،الشؤون اإلسالمية  و  إصدار وزارة األوقاف   ،املوسوعة الفقهية  -٢٠٠
  .م١٩٩٥ - ه١٤١٥ ،الطبعة األوىلدار الصفوة، 
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  :كتب فقه من مذاهب أخرى
 طبعـة   ،مد بن يوسف بن عيسى أطفيش     حمل ،شفاء العليل  و شرح النيل  -٢٠١

  .)فقه أباضي (،مكتبة اإلرشاد
  :كتب الفتاوى

 إعداد األمانة العامة    ،أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية       -٢٠٢
 ،اإلفتـاء  و  رئاسة إدارة البحوث العلمية    :نشر و  طبع ،هليئة كبار العلماء  

 اململكـة العربيـة     ، الريـاض  ،اإلدارة العامة ملراجعة املطبوعات الدينية    
 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥ ، الطبعة الثانية،السعودية

الـشيخ   : مجع وترتيب  ،اإلفتاء و فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العليمة     -٢٠٣
 رئاسـة إدارة البحـوث      :حتت إشراف أمحد بن عبد الرزاق الدويش،      

 ، اململكة العربية السعودية، الرياض ، اإلدارة العامة للطبع   ،اإلفتاء و العلمية
 .م١٩٩٩ - ه١٤١٩ ،الطبعة الثالثة

 لشيخ نظام  ل ،اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان    يف مذهب   الفتاوى اهلندية    -٢٠٤
  .م١٩٩١- ه١٤١١ ، ومجاعة من علماء اهلند، دار الفكرالدين البلخي

رسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبـد اللطيـف آل             و فتاوى -٢٠٥
الـشؤون   و رئـيس القـضاء    و ، مفيت اململكة العربية السعودية    ،الشيخ

 مطبعـة  ، بن عبد الرمحن بن قاسم حممد :ترتيب و  مجع ،اإلسالمية سابقاً 
 .م١٣٩٩الطبعة األوىل،  ،احلكومة مبكة املكرمة

محد عبد احلليم بـن     ألكتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،         -٢٠٦
عبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـم         : ، حتقيق تيمية احلراين أبو العباس   

 . الثانيةالطبعة، مكتبة ابن تيمية، العاصمي النجدي
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  :املصطلحات وعربيةكتب اللغة ال
 ،عامل الكتـب  : بريوت القاسم علي بن جعفر السعدي،       أليب ،األفعال -٢٠٧

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل
 لقاسـم بـن   ،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهـاء    -٢٠٨

أمحد بـن   . ، حتقيق د  هـ٩٧٨أمري علي القونوي املتوىف يف      اهللا بن    عبد
  . ه١٤٠٦ الطبعة األوىل، ،الوفاء للنشر دار: دةج عبد الرزاق الكبيسي،

، مد مرتضى احلـسيين الزبيـدي     حمل ،من جواهر القاموس  تاج العروس    -٢٠٩
  .، دار اهلدايةجمموعة من احملققني: حتقيق

حممد عوض  : حتقيق ، منصور حممد بن أمحد األزهري     أليب ،ذيب اللغة  -٢١٠
 .م٢٠٠١ ، األوىلالطبعة ،دار إحياء التراث العريب :بريوت ،مرعب

 حملمد عبد الرؤوف املنـاوي املتـوىف        ،التوقيف على مهمات التعاريف    -٢١١
، دمـشق ،   بـريوت  ،دار الفكر للنشر  ،   دار الفكر املعاصر   ،  ه١٠٣١يف

  . ه١٤١٠ الطبعة األوىل،
مؤسـسة   :بـريوت مد بن يعقوب الفريوزآبـادي،      حمل ،القاموس احمليط  -٢١٢

 .الرسالة
 أمحد الفراهيدي املولود يف عام       أليب عبد الرمحن اخلليل بن     ،كتاب العني  -٢١٣

إبراهيم . مهدي املخزومي، ود  .حتقيق د  ،هـ١٧٥تويف عام    و هـ١٠٠
  . دار ومكتبة اهلاللالسامرائي،

 املولـود يف    ، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري       ،لسان العرب  -٢١٤
 ،طبعـة دار صـادر    : بريوت ،هـ٧١١تويف يف عام     و ،هـ٦٣٠عام  

  .الطبعة األوىل
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 الفتح ضياء الدين نـصر اهللا  أليب ،يف أدب الكاتب والشاعر  السائر  املثل   -٢١٥
 يحممد حمي: ، حتقيقبن حممد بن حممد بن عبد الكرمي املعروف بابن األثري      

  .م١٩٩٥ ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر: بريوت، الدين عبداحلميد
  القاسم احلسني بـن    أليب ،ء والبلغاء اوحماورات الشعر حماضرات األدباء    -٢١٦

 ،دار القلـم   :بريوت ،عمر الطباع : حتقيقحممد بن املفضل األصفهاين،     
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 املتـوىف عـام     ، حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي       ،خمتار الصحاح  -٢١٧
-  ه١٤١٥ ، طبعـة جديـدة    ،مكتبة لبنان ناشرون  : بريوت ،هـ٧٢١
  .م١٩٩٥

ن حممد بن علي     ألمحد ب  ، للرافعي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري      -٢١٨
  .املكتبة العلمية: بريوت ،هـ٧٧٠املقري الفيومي املتوىف سنة 

 عبد اهللا ياقوت    أليب ،أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب     معجم األدباء    -٢١٩
 ،الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية   :بريوتبن عبد اهللا الرومي احلموي،      

 .م١٩٩١-  ه١٤١١
حامد عبد القـادر     و د الزيات أمح و براهيم مصطفى إل ،املعجم الوسيط  -٢٢٠

 .، دار الدعوةجممع اللغة العربية: ، حتقيقحممد النجارو
: ، حتقيـق  يب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا      أل ،معجم مقاييس اللغة   -٢٢١

 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار اجليل  :بريوت، لبنان ،  عبدالسالم حممد هارون  
  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠

صر الدين بن عبد السيد بن علي  الفتح نا أليب، املغرب يف ترتيب املعرب   -٢٢٢
  .هـ مكتبة أسامة بن زيد٦١٠املطرز املتوىف سنة  بنا
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: ، حتقيـق  البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي   أليب ،الفروق اللغوية  -٢٢٣
 -هـ١٤١٩ ،مؤسسة الرسالة : بريوت،  عدنان درويش، حممد املصري   

  .م١٩٩٨
  :تاريخ الفقه والتاريخ العام والرجال وكتب التراجم

صديق بـن حـسن     ل ،الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم      جبد العلوم أ -٢٢٤
 ،دار الكتـب العلميـة     :بـريوت ،  عبد اجلبار زكار  : ، حتقيق القنوجي
 .م١٩٧٨

مد بن خلف بن حيان املعروف بوكيع مراجعة سـعيد      حمل ،أخبار القضاة  -٢٢٥
ـ ١٤٢٢ ، الطبعـة األوىل   ، طبعة عام الكتـب    ،حممد اللحام  بنا -هـ

  .م٢٠٠١
 العباس أمحـد بـن      أليب ،ا ألخبار دول املغرب العريب األقصى     االستقص -٢٢٦

دار حتقيق جعفر الناصري، وحممد الناصـري،     ،خالد بن حممد الناصري   
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨ ، الدار البيضاء،الكتاب

يوسف بن عبد اهللا بـن حممـد بـن        ل ،يف معرفة األصحاب  االستيعاب   -٢٢٧
 ،الطبعة األوىل ، اجليل دار :بريوت،  علي حممد البجاوي  : ، حتقيق الرب عبد

 . ه١٤١٢
عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بـن         ل ،يف معرفة الصحابة  أسد الغابة    -٢٢٨

دار إحيـاء    : لبنان ،بريوت،  عادل أمحد الرفاعي  : ، حتقيق حممد اجلزري 
  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة األوىل ،التراث العريب

ـ       عبدل ،سعاف املبطأ برجال املوطأ   إ -٢٢٩  و الفـضل  الرمحن بن أيب بكـر أب
 .م١٩٦٩- ه١٣٨٩ ،املكتبة التجارية الكربى :مصرالسيوطي، 
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حممـد  .د: ، حتقيـق  اللطيف بن حممد ريـاض زادة      عبدل ،أمساء الكتب  -٢٣٠
 .م١٩٨٣- ه١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة ،الفكر دار : سورية،دمشق، التوجني

 لإلمام احلافظ أمحد بن علـي بـن حجـر           ،اإلصابة يف متييز الصحابة    -٢٣١
 ،حممد بن عبد املنعم الربي     .د. حتقيق أ  ،هـ٨٥٢ىف سنة   العسقالين املتو 

دار : بـريوت، لبنـان   ،مجعة طاهر النجار. د وعبد الفتاح أبو سنة . دو
  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣ ، الطبعة الثانية،الكتب العلمية

وهو املطهر بن طاهر املقدسي، مكتبـة الثقافـة    : تأليف ،التاريخ و البدء -٢٣٢
  .سعيد  بور،الدينية

 :بريوتمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء،         إل ،ايةالنه و البداية -٢٣٣
  .،مكتبة املعارف

اهللا حممد بن حممد بن علـي بـن          عبد   أليب ،ما بعدها  و برنامج ااري  -٢٣٤
 : لبنان ،بريوت،  حممد أبو االجفان  : ، حتقيق الواحد ااري األندلسي  عبد

 .م١٩٨٢- ه١٤٠٠، الطبعة األوىل ،سالميدار الغرب اإل
ـ  : ، حتقيق الرمحن بن أيب بكر السيوطي     عبدل ،اخللفاءتاريخ   -٢٣٥  يحممد حمي

- ه١٣٧١ ،الطبعـة األوىل   ،مطبعة الـسعادة  : مصر،  الدين عبداحلميد 
  .م١٩٥٢

 دار ابـن    ،حممد عبد اللطيف صاحل الفرفـور     . د ،تاريخ الفقه اإلسالمي   -٢٣٦
-  ه١٤١٦ ، الطبعـة األوىل   ،دار القادري  و ،دار الكلم الطيب   و ،كثري
  .م١٩٩٥

  دار النفـائس   ،عمر بن سـليمان األشـقر     .  د ،يخ الفقه اإلسالمي  تار -٢٣٧
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢ ، الطبعة الثالثة،مكتبة الفالحو
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 حممد  :ذيبه و تصحيحه و  أشرف على مراجعته   ،تاريخ الفقه اإلسالمي   -٢٣٨
  . املكتبة األزهرية للتراث، السايسيعل

لبخـاري  مد بن إمساعيل بن إبراهيم أبـو عبـداهللا ا         حمل ،التاريخ الكبري  -٢٣٩
  .، دار الفكرالسيد هاشم الندوي: ، حتقيقاجلعفي

دار  :بـريوت محد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي،        أل ،تاريخ بغداد  -٢٤٠
 .الكتب العلمية

زين الدين عمر بن مظفر الشهري بـابن الـوردي،          ل ،تاريخ بن الوردي   -٢٤١
 . م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية : بريوت،لبنان

يب  أل ،وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثـل       خ مدينة دمشق    تاري -٢٤٢
حمـب  : ، حتقيق  هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي      بنالقاسم علي بن احلسن     

  .م١٩٩٥ ،دار الفكر: بريوت، الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري
المام مشس الدين السخاوي،    ل ،التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة      -٢٤٣

  .م١٩٩٣- ه١٤١٤ ،الطبعة األوىل ،ار الكتب العلميةد :بريوت
دار  :بـريوت  عبد اهللا مشس الدين حممد الـذهيب،         أليب ،تذكرة احلفاظ  -٢٤٤

 . األوىلالطبعة ،الكتب العلمية
محد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالين           أل تقريب التهذيب،  -٢٤٥

دار الرشـيد، الطبعـة األوىل،       :سورياحممد عوامة،   : الشافعي، حتقيق 
  .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦

محد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالين           أل ،ذيب التهذيب  -٢٤٦
 .م١٩٨٤- ه١٤٠٤ ،الطبعة األوىل ،دار الفكر :بريوتالشافعي، 

 يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجـاج املـزي،        ل ،ذيب الكمال  -٢٤٧
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 ،الطبعة األوىل  ،مؤسسة الرسالة  :بريوت ،بشار عواد معروف  . د: حتقيق
 .م١٩٨٠- ه١٤٠٠

عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب        ل ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية     -٢٤٨
  .مري حممد كتب خانه :كراتشيالوفاء القرشي أبو حممد، 

 نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين،       أليب ،وطبقات األصفياء حلية األولياء    -٢٤٩
  .هـ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة ،دار الكتاب العريب :بريوت

براهيم بن علي بـن     إل ،ملذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب     الديباج ا  -٢٥٠
 .دار الكتب العلمية: بريوت ،فرحون اليعمري املالكي حممد بن

إلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب          ل ،سري أعالم النبالء   -٢٥١
ديـة  ا الطبعة احل  ، طبعة مؤسسة الرسالة   ،م١٣٧٤/هـ٧٤٨املتوىف سنة   

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٤ ،عشر
حممـود  : ، حتقيقعبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج     ل ،فة الصفوة ص -٢٥٢

 ،الطبعة الثانية  ،دار املعرفة  :بريوت،  حممد رواس قلعه جي   .فاخوري، د 
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

عبد الرمحن بن علي بن حممـد بـن         ل املتروكني البن اجلوزي   و الضعفاء -٢٥٣
لكتـب  دار ا  :بـريوت ،  عبد اهللا القاضـي   : ، حتقيق اجلوزي أبو الفرج  

 .هـ١٤٠٦ ، الطبعة األوىل،العلمية
 :بريوتعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل،         ل ،طبقات احلفاظ  -٢٥٤

  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية
، تاج الدين بن علي بن عبد الكايف الـسبكي    ل ،طبقات الشافعية الكربى   -٢٥٥

، هجر للطباعة وعبد الفتاح حممد احلل  .حممود حممد الطناحي د   . د: حتقيق
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  .هـ١٤١٣ ، الثانية، الطبعةوالنشر والتوزيع
 بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة،           أليب ،طبقات الشافعية  -٢٥٦

  الطبعة األوىل،  ،عامل الكتب  :بريوت ،احلافظ عبد العليم خان   . د: حتقيق
  . ه١٤٠٧

 مد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري،        حمل ،الطبقات الكربى  -٢٥٧
 .دار صادر :بريوت

سليمان : ، حتقيق محد بن حممد األدنه وي    أل ، للدودي ،طبقات املفسرين  -٢٥٨
 ، الطبعـة األوىل ، مكتبة العلـوم واحلكـم    : السعودية ،بن صاحل اخلزي  

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧
علي حممد بـن  : ، حتقيقمد بن شاكر بن أمحد الكتيب    حمل ،فوات الوفيات  -٢٥٩

 ،دار الكتـب العلميـة     :وتبري،  عادل أمحد عبد املوجود    /يعوض اهللا 
 .م٢٠٠٠ ،الطبعة األوىل

 محد بن أمحـد أبـو       ،يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة       الكاشف   -٢٦٠
، دار القبلـة للثقافـة      حممد عوامـة  : ، حتقيق عبداهللا الذهيب الدمشقي  

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،، الطبعة األوىلجدة ،مؤسسة علو، اإلسالمية
، ن حسن بن علي بـن اخلطيـب       يب العباس أمحد ب   أل ،كتاب الوفيات  -٢٦١

 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار اإلقامة اجلديدة   ،بريوت،  عادل نويهض : حتقيق
  .م١٩٧٨

، محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الـشافعي         أل ،لسان امليزان  -٢٦٢
مؤسـسة األعلمـي     :بـريوت  ،دائرة املعرف النظامية، اهلنـد    : حتقيق

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،الطبعة الثالثة ،للمطبوعات
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 ،عمر بن سليمان األشـقر     .د. أ ،الفقه اإلسالمي  و املدخل إىل الشريعة   -٢٦٣
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥ ، الطبعة األوىل،طبعة دار النفائس

مد بن حبان بن أمحد أبو حـامت التميمـي          حمل ،مشاهري علماء األمصار   -٢٦٤
   .م١٩٥٩ ،دار الكتب العلمية :بريوت، "فاليشهمر. م": ، حتقيقالبسيت

دار  :بـريوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا،        ياقوت  ل ،معجم البلدان  -٢٦٥
 .الفكر

، مد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبـد اهللا حمل ،معجم احملدثني  -٢٦٦
 ،الطبعة األوىل  ،مكتبة الصديق  :الطائف،  حممد احلبيب اهليلة  . د: حتقيق
  .هـ١٤٠٨

من رجال أهل العلم واحلديث ومـن الـضعفاء وذكـر           معرفة الثقات    -٢٦٧
يب احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صـاحل العجلـي           أل ،هم وأخبارهم مذاهب

، عبد العليم عبد العظيم البـستوي : ، حتقيقالكويف نزيل طرابلس الغرب 
ـ ١٤٠٥ ،الطبعـة األوىل   ،مكتبة الدار  :املدينة املنورة، السعودية   -هـ

  .م١٩٨٥
خليل : ، حتقيق  يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي     أليب ،التاريخ و املعرفة -٢٦٨

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،دار الكتب العلمية :بريوت، صوراملن
إلمام برهـان الـدين     ل ،يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد    املقصد األرشد    -٢٦٩

د عبد الـرمحن    : ، حتقيق حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح        إبراهيم بن 
 ،الطبعـة األوىل  ،مكتبة الرشد :الرياض، السعودية، بن سليمان العثيمني 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
عبد الرمحن بن علي بـن حممـد بـن          ل ،يف تاريخ امللوك واألمم   م  املنتظ -٢٧٠
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  .هـ١٣٥٨ ،، الطبعة األوىلدار صادر :بريوتاجلوزي أبو الفرج، 
كـشف   مطبوع مـع     ،آثار املصنفني  و هدية العارفني يف أمساء املؤلفني     -٢٧١

صطفى بن عبـداهللا القـسطنطيين   ملالظنون عن أسامي الكتب والفنون،    
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،دار الكتب العلمية :بريوتالرومي احلنفي، 

أمحـد  : ، حتقيق صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي     ل ،لوايف بالوفيات ا -٢٧٢
ـ ١٤٢٠ ،دار إحياء التراث   :بريوت،  األرناؤوط وتركي مصطفى    -هـ

 .م٢٠٠٠
 العباس مشس الدين أمحـد بـن        أليبانباء أبناء الزمان،     و وفيات األعيان  -٢٧٣

  .دار الثقافة :لبنان،  احسان عباس:، حتقيقأيب بكر بن خلكان حممد بن

  ): غريها  و- سلوك -عقيدة (كتب متنوعة 
 بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا القرشي            أليب ،إصالح املآل  -٢٧٤

بـريوت،  ،   موقوفا على احلسن   حممد عبد القادر عطا   : ، حتقيق البغدادي
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الكتب الثقافية :لبنان

مد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي        حمل ، من مصائد الشيطان   إغاثة اللهفان  -٢٧٥
، حممد حامـد الفقـي    : ، حتقيق  املعروف بابن قيم اجلوزية    عبد اهللا  أبو

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ، الطبعة الثانية،دار املعرفة :بريوت
 املعروف بابن   مد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا        حمل ،بدائع الفوائد  -٢٧٦

هشام عبد العزيز عطا، عادل عبد احلميد العدوي،        : ، حتقيق وزيةقيم اجل 
 ،الطبعـة األوىل   ،مكتبة نزار مصطفى الباز    :مكة املكرمة ،  أشرف أمحد 
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

ـ أل ،يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنيـة      بغية املرتاد    -٢٧٧ د بـن   مح



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٣٢ 

ـ   . د: ، حتقيـق  تيمية احلراين أبو العباس    احلليم بن عبد ليمان موسـى س
  .هـ١٤٠٨ ،، الطبعة األوىل، مكتبة العلوم واحلكمالدويش

 ذكر مـن    ، للرافعي ،يف ختريج كتاب الشرح الكبري    خالصة البدر املنري     -٢٧٨
محدي عبد ايد   : ، حتقيق عمر بن علي بن امللقن األنصاري     ل ،امسه شريح 

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد :الرياض، إمساعيل السلفي
الدين أمحد بـن عبـد الـسالم بـن          تقي  ل ،النقل و  العقل درء تعارض  -٢٧٩

 ،عبد اللطيف عبد الـرمحن : حتقيقعبد السالم بن تيمية،      احلليم بن  عبد
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية :بريوت

 بن أيب بكر أيوب الزرعـي أبـو         مدحمل ، ونزهة املشتاقني  روضة احملبني  -٢٨٠
  .م١٩٩٢-ـه١٤١٢ ،دار الكتب العلمية :بريوتاهللا، عبد

املكتـب   :بـريوت بن أيب العـز احلنفـي،     ال ،شرح العقيدة الطحاوية   -٢٨١
  .هـ١٣٩١ ،، الطبعة الرابعةاإلسالمي

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا        ل ،شرح املقاصد يف علم الكالم     -٢٨٢
-هـ١٤٠١ ،الطبعة األوىل  ،دار املعارف النعمانية   :باكستانالتفتازاين،  
  .م١٩٨١

 عبد اهللا مشس الدين حممد      أليب ، اجلهمية واملعطلة  علىالصواعق املرسلة    -٢٨٣
علي بـن   . د: ، حتقيق أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي        بنا

ـ ١٤١٨ ، الطبعة الثالثة  ،دار العاصمة  :الرياض،  حممد الدخيل اهللا    –هـ
  .م١٩٩٨

مد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبـو        حمل ،وباب السعادتني طريق اهلجرتني    -٢٨٤
، الطبعة  دار ابن القيم   ،الدمام ،عمر بن حممود أبو عمر    : حتقيقعبد اهللا،   

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،الثانية
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مد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي        حمل ،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين    -٢٨٥
، زكريا علـي يوسـف    : ، حتقيق  املعروف بابن قيم اجلوزية    عبد اهللا  أبو

 .،دار الكتب العلمية :بريوت
 ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاريا ،الغرر البهية شرح البهجة الوردية  -٢٨٦

  .املطبعة امليمنية
 عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد              أليب ،الفوائد -٢٨٧

 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار الكتـب العلميـة     :بريوتالزرعي الدمشقي،   
  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

 شيخ اإلسالم ل ،اليت خالف فيها رسول اهللا أهل اجلاهلية      مسائل اجلاهلية    -٢٨٨
 اجلامعـة   ،حممود شـكري األلوسـي    : حتقيقحممد بن عبد الوهاب،     

  .هـ١٣٩٦ ،املدينة املنورة ،اإلسالمية
مد بـن أيب بكـر      حمل ،ومنشور والية العلم واإلرادة   مفتاح دار السعادة     -٢٨٩

  .دار الكتب العلمية ،بريوتأيوب الزرعي أبو عبد اهللا، 
 :بريوتضرمي،  عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احل      ل ،مقدمة بن خلدون   -٢٩٠

 .م١٩٨٤ ،الطبعة اخلامسة ،دار القلم
محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،         أل ،النبويةمنهاج السنة    -٢٩١

  .هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل، ،مؤسسة قرطبة ،حممد رشاد سامل .د: حتقيق
دار  :بريوتصاحل بن حممد بن نوح العمري،       ل ،مهم أويل األبصار  إيقاظ   -٢٩٢

 .هـ١٣٩٨ ،املعرفة
تقـدمي ابـن    : حتقيقبراهيم إبراهيم هالل،    إل الطريق إليها،  و والية اهللا  -٢٩٣

 .دار الكتب احلديثة : القاهرة،مصر ،اخلطيب
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هل األفضل يف حق املفيت الـذي أضـحت         : املسألة الثالثة 
الفتوى يف حقه فرض كفاية أو مندوبة أو مباحة، التـصدي      
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  ١٠٦... الفتوى يف عصر الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني    :املبحث الثالث
  ١٠٨...........................:منهج الفتوى يف عصرهم 

  ١١٢.................................:املفتون من الصحابة 
  ١١٥.. أمجعني    yشيء من الفتاوى اليت وردت عن الصحابة                           ذكر 

 الفتوى يف عصر التابعني إىل منتصف القـرن الرابـع           :املبحث الرابع 
  ١٢٣.............................................اهلجري 

  ١٢٥...................:أشهر املفتني من التابعني وتابعيهم 
  ١٢٨.........................:مث جاء عصر األئمة األربعة

 الفتوى من منتصف القـرن الرابـع اهلجـري  إىل     :املبحث اخلامس 
  ١٣٠........................منتصف القرن السابع اهلجري   
  ١٣٣.........................:من اتهدين يف هذا العصر 
  ١٣٤.........................:أثر هذا العصر على الفتوى

  ١٣٦....بع إىل هذا العصر الفتوى يف منتصف القرن السا   :املبحث السادس
  ١٣٩..................................... اإلفتاء املعاصر:املبحث السابع



 الفهـارس
٦٣٩ 

  ١٣٩...............................:الفتاوى الفردية: أوالً
  ١٤٠..............................: الفتاوى اجلماعية: ثانياً
  ١٤١.......................: جممع البحوث اإلسالمية-١
  ١٤١......................: جممع الفقه اإلسالمي جبدة-٢
  ١٤١........................: املنظمة اإلسالمية الطبية-٣
  ١٤١..: هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية -٤
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية        -٥

  ١٤٢...........................................:السعودية

              
  ١٤٨.........................................الضابط معىن بيان يف :متهيد
         

  ١٥٢............................................:توطئـة
  ١٥٣...................... الضوابط املتعلقة بشخص املفيت   :ولاملبحث األ

  ١٥٤.......الضوابط املعتربة املتعلقة بشخص املفيت   : املطلب األول
  ١٥٤...............................:اإلسالم: الفرع األول
  ١٥٧..............................:التكليف: الفرع الثاين
  ١٦٠.................................:العلم: الفرع الثالث

  ١٦١.................................:العلم الشرعي: أوالً
  ١٦١................................:شروط اتهد إمجاالً



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٠ 

  ١٦١..................:العلم بأدلة األحكام الشرعية: أوالً
  ١٦٣..: معرفة علوم اآللة الستثمار نصوص األحكام: ثانياً
  ١٦٩.................................:تصور املسألة: ثانياً
  ١٧٣......................: العلم حبال الناس واتمع: ثالثاً

  ١٧٥..................: درجات العلم لدى املفتني: مسألة
  ١٨٢.................: من يقوم بسد الكفاية منهم : مسألة
  ١٨٣..........................: )٢٨١(جتزؤ االجتهاد: مسألة

أقول وعند التأمل تظهر فوائد وسلبيات االجتهاد اجلزئي يف         
  ١٨٧................................:الزمن  الفتوى يف هذا

  ١٨٧...........................:ئد واإلجيابياتالفوا: أوالً
  ١٨٨......................:سلبيات االجتهاد اجلزئي : ثانياً

  ١٨٨........................:التدرب على الفتوى: مسألة
  ١٨٩........:هل من شرط املفيت معرفة احلساب؟ : مسألة

  ١٨٩................................:العدالة: الفرع الرابع
  ١٩٢.....................: فتوى الفاسق أو املاجن : مسألة
  ١٩٤................................:فتوى املبتدع: مسألة
  ١٩٥.........................: فتوى مستور احلال: مسألة
  ١٩٧.......................:ألجر على الفتياأخذ ا: مسألة
  ٢٠٠.................................:قبول اهلدية: مسألة
  ٢٠١......... الضوابط غري املعتربة يف شخص املفيت  :املطلب الثاين



 الفهـارس
٦٤١ 

  ٢٠٢..............................:الذكورة: الفرع األول
  ٢٠٣.................................:احلرية: الفرع الثاين
  ٢٠٤..........................:عدم القرابة: الفرع الثالث
  ٢٠٥............................:إفتاء نفسه: الفرع الرابع

  ٢٠٦........................:عدم العداوة: الفرع اخلامس
  ٢٠٧..................: أن ال يكون قاضياً:الفرع السادس
  ٢٠٨..........:)٣٤٩(أن يكون مبصراً ناطقاً: الفرع السابع
  ٢٠٩.........: أن يكون حافظاً ملسائل الفقه : الفرع الثامن

  ٢١٠.........................آداب املفيت يف نفسه : املطلب الثالث
  ٢١١.......................:االفتقار إىل اهللا: الفرع األول
  ٢١٢................:اإلخالص وصالح النية: الفرع الثاين
  ٢١٤..............:احللم والسكينة والوقار: الفرع الثالث
 يف أيـدي    االكتفاء مبا عنده وعدم التطلع ملا     : الفرع الرابع 

  ٢١٥...............................................:الناس
  ٢١٥................:)٣٦١(الفطنة والذكاء: الفرع اخلامس

ذكاء وفطنة يتمكن ما من سرب ومعرفـة أحـوال          : األول
  ٢١٦...............................................:الناس
ذكاء وفطنة يتمكن ما من استحضار األدلة ومجعها        : الثاين

  ٢١٨........................................:بسرعة ودقة
  ٢١٨....................: وتلك امللكة الفقهية تأيت بأمرين  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٢ 

  ٢١٨...................................:هبة إهلية: أحدمها
  ٢١٩................................:الدربة واملران: الثاين

  ٢١٩: قيام باحلق   عدم التسهيل أو التشديد بل ال           : سادس الفرع ال
  ٢٢٣......:الرجوع إىل احلق طيبة به نفسه: الفرع السابع
  ٢٢٤.........: قول احلق والتجرد عن اهلوى: الفرع الثامن
  ٢٢٤.......................:العمل مبا يقول: الفرع التاسع
  ٢٢٧.............: أن حيسن ملبسه ومظهره: الفرع العاشر

  ٢٢٨......:أن يكون سباقا للعبادات: ادي عشرالفرع احل
  ٢٣١................ الضوابط املتعلقة مبا بنيت عليه الفتوى    :املبحث الثاين

  ٢٣١............................................:توطئـة
املطلب األول الضوابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى لعموم املفـتني           

  ٢٣٢..............................................)اتهد وغريه(
أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو        : الفرع األول 
  ٢٣٢.........................: القياس الصحيحاإلمجاع أو

موقف املفيت إذا تكافأت عنده األدلة بشىت أنواعهـا         : مسألة
  ٢٣٩...........................................:ودرجاا

  ٢٣٩.......................................:صورة املسألة 
  ٢٥٤........................: مثرة اخلالف يف مسألة اإلهلام

اجتهاد املفيت يف كل مسألة تطرح عليه وعدم        : الفرع الثاين 
  ٢٥٧..........................:االعتماد على فتوى سابقة



 الفهـارس
٦٤٣ 

إذا تغري اجتهاد املفيت يف مسألة، وظهر له أن ما كان           : مسألة
للصواب فما حكم إعالم املستفيت ذا الـتغري أو         يفيت به خمالف    

  ٢٥٩............................................: الرجوع؟      
  ٢٥٩.......................................:صورة املسألة 

خطر اجلمود على فتوى سابقة مبناها على عـرف         : مسألة
  ٢٦٤................................................:قدمي

  ٢٦٦...............:مراعاة مقاصد الشريعة: الفرع الثالث
  ٢٦٩..........:مراعاة املآالت وسد الذرائع: الفرع الرابع

  ٢٧١: يف مشروعية مراعاة املآل يف بناء وتأسيس الفتوى              : األول
  ٢٧٣........: القواعد اليت يطبق ا معىن مراعاة املآل  : انياًث
  ٢٧٣..............................: قاعدة سد الذرائع-١
  ٢٧٤..........................:  قاعدة سد باب احليل -٢
  ٢٧٤..........................:  قاعدة مراعاة اخلالف-٣
  ٢٧٧ذا اكتنف األمر املطلوب شرعا ما هو منهي عنه شرعاً             إ-٤

  ٢٧٨......:عدم اخلضوع للواقع املنحرف: ع اخلامسالفر
  ٢٧٩........: خضوع راجع إىل انتشار املعاصي يف اتمع  

  ٢٨٠........................: خضوع راجع لضغط اتمع
  ٢٨٠:خضوع راجع إىل األمراء سواء كان تزلفا أو إكراها

  ٢٨٢.................:خضوع راجع ملراعاة غرض السائل 
  ٢٨٥..................:االجتهاد اجلماعي: الفرع السادس



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٤ 

  ٢٩٢...........................:عالقة هذا الفرع باملطلب
  ٢٩٣.............................:نبذة عن اامع الفقهية 

  ٢٩٤...........................:االستشارة: الفرع السابع
  ٢٩٥.............: مراعاة الضرورة واحلاجة: الفرع الثامن

  ٢٩٨ابط املتعلقة مبا تبىن عليه الفتوى للمفيت املقلد                                الضو   : اين املطلب الث
  ٢٩٨.................: متهيد يف بيان حكم الفتوى بالتقليد 

  ٣٠١........: اهأن يكون على بصرية من فتو: الفرع األول
  ٣٠٢..: عدم اإلفتاء مبا رجع عنه األئمة من أقوال                          :  لثاين  الفرع ا

عدم الفتيا مبا يف مذهبه وهو يعلم الصواب يف         : الفرع الثالث 
  ٣٠٣................................................:غريه

  ٣٠٨....................:شروط اخلروج عن قول املذهب
أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل ملذهب        : الفرع الرابع 

  ٣٠٩...............................................:إمامه
  ٣١٢:اختيار األرجح من األقوال يف مذهبه  : الفرع اخلامس
  ٣١٣:خطر الغلو يف حماكاة األئمة واملشايخ   : الفرع السادس

 مسائل خاصة بالضوابط املتعلقة مبا بِنيـت عليـه          :املطلب الثالث 
  ٣١٦.......................................................الفتوى

  ٣١٦...............: الفتوى بالتقليد يف حق اتهد : مسألة
  ٣١٦.......................................:صورة املسالة 
  ٣١٦....................................:زاع حترير حمل الن



 الفهـارس
٦٤٥ 

  ٣٢٠..............:التلفيق بني املذاهب يف الفتوى: مسألة
  ٣٢٠........................................: معىن التلفيق
  ٣٢١.......................................: صورة التلفيق

  ٣٢١...........................: مثال التلفيق بني املذاهب
  ٣٢١.........................................:جمال التلفيق

  ٣٢٢:خصائص التلفيق اليت يتميز ا عما يشاه من املسائل  
  ٣٢٢...........................:أنواع التلفيق بني املذاهب

  ٣٢٣........................................:حكم التلفيق
  ٣٢٤.........................:ضوابط التلفيق بني املذاهب

  ٣٢٧..................:ء مبا يف كتب احلديثاإلفتا: مسألة
  ٣٢٧.......................................:صورة املسألة 

  ٣٢٧.............................:منشأ اخلالف يف املسألة 
  ٣٣١...................... الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى :املبحث الثالث

  ٣٣١............................................:توطئـه
غة  الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعـة إىل صـي        :املطلب األول 

  ٣٣٢..........................................الفتوى ومشتمالا
  ٣٣٣....................:الدعاء قبل الفتوى: الفرع األول

  ٣٣٥..........................:من فوائد التزام هذا األدب
  ٣٣٦.............................:االختصار: الفرع الثاين
  ٣٣٨................:الوضوح وعدم التردد: الفرع الثالث



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٦ 

  ٣٤٠........:ىل تفصيلالتفصيل فيما حيتاج إ: الفرع الرابع
 أن تكون الفتوى مطابقة للسؤال ال على تصور       : اخلامسالفرع  
  ٣٤٤...............................................: املفيت

  ٣٤٥............:ذكر الدليل على الفتوى: الفرع السادس
  ٣٤٩....................: فوائد ذكر الدليل ومأخذ احلكم

  ٣٥٠.............:بيان حكم املسألة قبل الدليل وبالعكس
  ٣٥١................................:التأين: الفرع السابع

  ٣٥٤.............................:أداة التريث عن الفتوى
  ٣٥٥..................: ما كل ما يعلم يقال  : الفرع الثامن
هـذا  : عدم نسبة اجتهاده إىل الشارع فال يقـول     : الفرع التاسع 

  ٣٥٧............................................: حكم اهللا     
  ٣٥٨: عدم النص على التحليل والتحرمي إال إذا علم              : العاشرالفرع

  ٣٦٠...: تكون الفتوى بالقول وغريه: الفرع احلادي عشر
حكم قبول الفتوى إذا كانت على غري صفة املشافهة     : مسألة

  ٣٦٣............:ومل يسمعها املستفيت أو العامي من املفيت    
  ٣٦٤....................:ترمجة الفتوى: الفرع الثاين عشر

عدم تتبع احليل والرخص ملن أراد نفعه       : الفرع الثالث عشر  
  ٣٦٥.............................................:أو غريه

  ٣٦٦..................................:أقسام احليل احملرمة
  ٣٦٨...............:تتبع احليل ليس قصرا على قصد املفيت



 الفهـارس
٦٤٧ 

  ٣٦٩.....................................:احليل املشروعة
  ٣٧٠...:ضبط طريقة اإلفتاء باحليل املشروعة والتمرن عليه

  ٣٧٠..: أن يدل املستفيت على أبواب احلالل             :  الرابع عشر الفرع 
 ممـا   أن يرشد املستفيت إىل طريق التخلص     : الفرع اخلامس عشر  

  ٣٧٣.............................................:وقع فيه
  ٣٧٣..: أن ال مييل مع املستفيت أو خصمه           : السادس عشر   الفرع 

  ٣٧٤......:التمهيد للحكم املستغرب: الفرع السابع عشر
  ٣٧٦:تنبيه املستفيت إىل حمترزات الفتوى: الفرع الثامن عشر

  ٣٧٨.............:احللف على الفتوى: رع التاسع عشرالف
  ٣٧٩.:استعمال ألفاظ النصوص ما أمكن: الفرع العشرون

يت بتـرك   إرشاد املفيت للمـستف   : الفرع احلادي والعشرون  
  ٣٨٢..............................................:التوهم
 الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعـة إىل حـال          :املطلب الثاين 

  ٣٨٣.......................................................السائل
على املستفيت الضعيف   أن يكون املفيت صبورا     : الفرع األول 

  ٣٨٤...............................................:الفهم
أن يسأل املفيت املستفيت عن التفاصيل اليت تؤثر        : الفرع الثاين 

  ٣٨٥.............................:إذا رأى من حاله اجلهل
  ٣٨٦...: مراعاة عرف السائل وحال جمتمعه: لثالفرع الثا
  ٣٨٨................:الفتوى يف بالد غري املسلمني: مسألة



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٨ 

هلجـوم  احللم على املستفيت الذي من طبيعته ا      : الفرع الرابع 
  ٣٩٠..........................................:واالستفزاز

  ٣٩٢.....:اإلفتاء مبا فيه تغليظ؛ للمصلحة: الفرع اخلامس
أن يتلطف مع السائل العاصـي وال يفـضحه         : السادسالفرع  
  ٣٩٤.........................................: سرهويفشي    

أن ال يفرق بني الناس يف الفتوى إال مبسوغ         : الفرع السابع 
  ٣٩٤..............................................:شرعي

  ٣٩٦..: أن يتفطن إىل مكر الناس وخداعهم: الفرع الثامن
  ٣٩٧..: أن يعرض عن جدال السفهاء واملتفيقهني             :  التاسعالفرع 

  ٣٩٨:مراعاة قصد السائل يف مصدر الفتوى: الفرع العاشر
مسائل خاصة بالضوابط املتعلقة بإلقاء     : الفرع احلادي عشر  

  ٤٠٠.....................: الفتوى الراجعة إىل حال السائل
  ٤٠٠................:إحالة املستفيت إىل مفت آخر: مسألة

  ٤٠١:أسباب ودواعي إحالة املفيت املستفيت لغريه من العلماء   
  ٤٠٢.: إحالة املفيت املستفيت ملفت آخر وصفة احملال إليه              ضوابط 

  ٤٠٤...............................:طريقة اإلحالة ووقتها
  ٤٠٤.....................:الطريقة من جهة توجيه اإلحالة 

  ٤٠٤..............:الطريقة من جهة النص على احملال إليه 
  ٤٠٥.......................................:وقت اإلحالة

  ٤٠٧......................: مسألة زيادة املستفيت عما سأل 



 الفهـارس
٦٤٩ 

  ٤١١.: جابة عن غري سؤال املستفيت مما هو أنفع له             يف اإل: مسألة
إذا اطلع املفيت على فتوى غـريه لـدى املـستفيت           : مسألة

  ٤١٣.....................................):كذلكة املفيت(
 الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل طبيعـة         :ثاملطلب الثال 

  ٤١٧......................................................السؤال
  ٤١٨............................................:توطئـه

سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر املـسئول        : الفرع األول 
  ٤١٩.................................: أو يحسن بدعةًعنه

  ٤٢٠...................: سؤال يتعلق بطالق: الفرع الثاين
  ٤٢٢:سؤال يتعلق خبصومة أو دعوى قضائية: الفرع الثالث
سؤال يتعلق بتنظيمات بني عامل ورب العمـل أو         : الفرع الرابع 

  ٤٢٤...........................................: يف األسرة    
  ٤٢٧:سؤال يف املسائل االعتقادية والعملية : الفرع اخلامس

  ٤٢٩.........................:الفتوى يف املسائل الكالمية 
  ٤٣٢...:سؤال ِمن رفقة وفيهم من يفتيهم  : الفرع السادس

  ٤٣٣..........: )٦٩٩( سؤال يف مسألة مل تقع: فرع السابعال
  ٤٣٣.......................................:صورة املسألة 
  ٤٣٤....................................:زاع حترير حمل الن

  ٤٣٤..........................:األقوال يف املسألة وأدلتهم
  ٤٣٨...........: سؤال غري واضح أو مفهوم  : الفرع الثامن



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٠ 

  ٤٤٠....: ومستجدة سؤال يف مسألة حادثة : الفرع التاسع
  ٤٤٢......:سؤال يتعلق باملتشابه من القرآن : الفرع العاشر

  ٤٤٤.....:سؤال ال نفع للمستفيت فيه: الفرع احلادي عشر
  ٤٤٦...........: سؤال من األغلوطات: الفرع الثاين عشر

  ٤٤٧: سؤال يتعلق بشيء من املصاحل العامة            : الثالث عشر  الفرع 
  ٤٤٨:سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد : الفرع الرابع عشر

  ٤٥٠ الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إىل حال املفيت               : الرابع املطلب 
  ٤٥٠............................................:توطئـة

  ٤٥٠...............:عدم اإلفتاء عند انشغال الذهن: فرع
  ٤٥٣...............................: الفتوى ماشيا: مسألة

 الضوابط املتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة  إىل طبيعة         :املطلب اخلامس 
  ٤٥٣...................................املكان والزمان واحلاضرين  

أن ال يفيت إن خشي أن يترتب على الفتـوى          : الفرع األول 
  ٤٥٤.........................:نهاشر أكرب من اإلمساك ع

  ٤٥٦...: عدم املبادرة باإلفتاء بوجود من هو أعلم            : الثاينالفرع 
أن تكون الفتوى بني املفيت واملستفيت إذا لزم        : الفرع الثالث 

  ٤٥٧................................................:ذلك
  ٤٥٨............ إشراف الدولة على املفتني، وصفة الفتوى  :املبحث الرابع

  ٤٥٨....................إشراف الدولة على املفتني : املطلب األول
  ٤٥٨.........................:تعيني املفتني: املسألة األوىل



 الفهـارس
٦٥١ 

  ٤٦١...................:احلسبة على املفتني: املسألة الثانية
  ٤٦٤...: اتصال املفتني والعلماء باحلكام واألمراء           : ثالثة  الاملسألة 

  ٤٦٦.......:فمخالطة احلاكم واجلفايف عنه طرفان ووسط 
  ٤٦٧......:لصراع السياسيأثر الفتوى يف ا: املسألة الرابعة

  ٤٧٠.....................طريقة املفيت وصفة اإلفتاء  : املطلب الثاين

          
  ٤٧٥.....التقليد  مسائل     وبعض       واملقلد     املستفيت       معىن     وبيان    التعلم     وجوب    يف متهيد

  ٤٧٥......................................:وجوب التعلم 
  ٤٧٦................................:  املستفيت واملقلد  معىن

  ٤٨٠.................................:بعض مسائل التقليد
  ٤٨٠.................................:أمهية التقليد: مسألة
  ٤٨٢............:حكم التقليد يف العقائد والفروع : مسألة
  ٤٨٩...........................: حكم تقليد امليت: مسألة
  ٤٩٢..........: وجوب التزام العامي مبذهب معني: مسألة
إذا علم العامي حكم مسألة بدليلها هل له أن يفـيت         : مسألة
  ٤٩٥...........................................:ا أم ال؟
  ٤٩٧................:إذا مل جيد املستفيت من يسأله: مسألة

  ٥٠١......... الضوابط املتعلقة باملستفيت حني إلقاء السؤال   :املبحث األول
  ٥٠١ الضوابط املتعلقة بشخص املستفيت حني السؤال   :املطلب األول

  ٥٠١.............................حسن النية: الفرع األول



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٢ 

  ٥٠٢............الرغبة يف العلم ألجل العمل : الفرع الثاين
  ٥٠٣ق العامل والتأدب عنده وعدم إيذائه          معرفة ح  :  الثالثالفرع 

  ٥٠٤........مراعاة حال املفيت حني السؤال   : الفرع الرابع
  ٥٠٥.يان املفتني      أن يتحرى من يسأل وجيتهد يف أع                      :  اخلامس   الفرع 

  ٥٠٦.................:طرق معرفة املستفيت للمفيت األهل؟
  ٥٠٨.................:تعدد من جيوز أن يستفتيهم: مسألة

  ٥٠٨.......................................:صورة املسألة 
  ٥٠٨......................................:األقوال واألدلة
  ٥١٠..:له أن يستفيت بنفسه أو ينيب غريه: الفرع السادس
  ٥١٠..: يراعي أن يكون العامل من أهل بلده: الفرع السابع

  ٥١٥....... ضوابط االستفتاء املتعلقة بصيغة السؤال  :املطلب الثاين
  ٥١٦.............................................:متهيـد

  ٥١٧........................:حسن الصياغة: الفرع األول
  ٥١٨...........................:عدم التكرار: الفرع الثاين

تقدمي مجيع األوصاف ولو ظن السائل عـدم        : الفرع الثالث 
  ٥١٨............................................:اعتبارها

  ٥١٩...................:أن ال يطالبه باحلجة: الفرع الرابع
  ٥١٩.......:أن ال يسأله عن مسألة مل تقع: الفرع اخلامس

  ٥٢٠...: أن يسأله عما ينفعه ويترك ما ال ينفعه            :  السادس الفرع 
  ٥٢١........................:الدعاء للمفيت: ع السابعالفر



 الفهـارس
٦٥٣ 

  ٥٢٢.....: الكتابة خبط واضح ومعىن واضح  : الفرع الثامن
  ٥٢٣:أن ال يتضمن السؤال استفزازا للمفيت: الفرع التاسع
  ٥٢٣..:عدم صياغة االستفتاء بصيغة اإلقرار: الفرع العاشر

  ٥٢٥........... الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتوى   :املبحث الثاين
الضوابط املتعلقة باملستفيت بعد مساع الفتـوى اخلاصـة          :املطلب األول 

  ٥٢٥.............................................بشخص املستفيت        
  ٥٢٥................................:العمل: الفرع األول
  ٥٢٦..........: التزام املستفيت بفتوى املفيت : املسألة األوىل
  ٥٢٨..............:إذا اختلفت عليه فتويان: املسألة الثانية

إذا وقعت له املسألة نفسها مرة أخرى هـل         : سألة الثالثة امل
  ٥٣٠........................:يأخذ بالفتوى السابقة أم ال؟

  ٥٣٢.......: احلفاظ على األدب بعد اجلواب: الفرع الثاين
  ٥٣٣..: أن ال يعمل بالفتوى دون أن يطمئن هلا قلبه                           :   الثالث   الفرع 

  ٥٣٧.............: أن يصرب على هفوة املفيت: الفرع الرابع
  ٥٣٧..:)٨٨(فيت رجوع املفيت عن فتواه  إذا بلغ املست: مسألة

هكذا قلـت  : أن ال يقول عند جواب املفيت     : الفرع اخلامس 
  ٥٤١............................................:أو حنوها
  ٥٤١.................قة بنقل الفتوى  الضوابط املتعل: املطلب الثاين

  ٥٤١....................:نقل الفتوى بنصها: الفرع األول
  ٥٤٢.:التأكد من مصدر الفتوى إذا استغرا: الفرع الثاين



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٤ 

               
  ٥٤٧............................................:توطئـة

  ٥٤٨...................................... آثارها يف املفيت:املبحث األول
  ٥٤٨...............................اآلثار األخروية : املطلب األول

  ٥٤٨................................:األجر: الفرع األول
  ٥٥٠.........................:ابشدة احلس: الفرع الثاين

  ٥٥١.................................اآلثار الدنيوية: املطلب الثاين
  ٥٥١...........................:ثبات العلم: الفرع األول
  ٥٥١............................:زيادة العلم: الفرع الثاين

  ٥٥٢................................: ضمان املفيت: مسألة
  ٥٥٥.............................. آثار الفتوى يف املستفيت  :املبحث الثاين

  ٥٥٥...............................اآلثار األخروية : املطلب األول
  ٥٥٧................................اآلثار الدنيوية : املطلب األول
  ٥٥٧: الشرعي يف الواقعة املستفيت عنهامعرفة احلكم: األول
  ٥٥٧......................: العمل على بصرية وعلم: الثاين
  ٥٥٨اً الطمأنينة الناجتة عن العمل مبا يعلم أنه جائز شرع             :الثالث
  ٥٥٨........................:مفاسد تتبع الرخص: مسألة

  ٥٦٠.............................. آثار الفتوى يف اتمع :املبحث الثالث
  ٥٦٢.:وآثار الفتوى العائدة على اتمع تنقسم إىل قسمني 



 الفهـارس
٦٥٥ 

  ٥٦٢............:اآلثار اإلجيابية للفتوى على اتمع: أوالً
  ٥٦٥..........................:ار السلبية للفتوىاآلث: ثانياً

  ٥٦٩.....................................................  اخلامتــة
  ٥٧٢......................................:أهم التوصيات

                
  ٥٧٧.............................................فهرس اآليات القرآنية 

  ٥٩١............................................فهرس األحاديث النبوية  
  ٥٩٥..............................................رس املدن والبلدان فه

  ٥٩٦............................................فهرس املصادر واملراجع 
  ٥٩٦...............................:القرآن الكرمي وعلومه

  ٥٩٨.كتب احلديث وعلومه وشروحه واملسانيد واملصنفات   
كتب أصول الفقه والفتوى ومسائله والفـروق والقـضاء         

  ٦٠٥...................................والسياسة الشرعية
  ٦١٧.........................................:كتب الفقه
  ٦١٧.....................:كتب الفقه احلنفي: أوالً
  ٦١٨.....................:كتب الفقه املالكي: ثانياً
  ٦١٩....................:كتب الفقه الشافعي: ثالثاً
  ٦٢٠....................:كتب الفقه احلنبلي: رابعاً

  ٦٢١.............:كتب الفقه املقارن واملوسوعات الفقهية  
  ٦٢٢.......................:كتب فقه من مذاهب أخرى



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٦ 

  ٦٢٢......................................:كتب الفتاوى
  ٦٢٣....................:كتب اللغة العربية واملصطلحات

  ٦٢٥.: كتب التراجم والرجال والتاريخ العام وتاريخ الفقه  
  ٦٣١.........): وغريها - سلوك  -عقيدة (كتب متنوعة 

  ٦٣٥.................................................املوضوعات فهرس
  


