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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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مقــدمـة

احلمـد هلل رب العاملـن، والصالة والسـالم عـىل خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا حممـد بن عبد اهلل، وعـىل آله وصحبه 

ومن تبع هـداه إىل يـوم الدين.

وبعــد،،،

فـإن الفتـوى أمانـة ثقيلـة وصناعـة خاصـة حتتـاج إىل 
تأهيـل وإعـداد رشعـي ولغـوي خـاصٍّ يسـهم يف صنـع 

وصقـل الفقيـه واملفتـي.

وإن مـا أصـاب عاملنـا العـريب واإلسـالمي مـن جـرأة 
غـر املؤهلـن عـىل الفتـوى، وإقحـام غـر املتخصصـن  
أنفسـهم يف ميداهنـا، ومتاجرة املتكسـبن بالديـن هبا، خلطر 
جـد عظيـم، حيتـاج إىل تكاتـف جهـود املؤسسـات الدينية 
والعلـاء املتخصصـن لضبـط شـئون الفتـوى، وبيـان من 
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فيمـن  توافرهـا  ينبغـي  التـي  والـرشوط  فيهـا،  احلـق  لـه 
يتصـدى لعمليـة اإلفتـاء.

كـا ينبغـي اخلـروج مـن الدوائـر الضيقـة التـي وضع 
بعـض املحسـوبن عىل العلم أنفسـهم فيهـا إىل عامل أرحب 
وأوسـع وفـق مقتضيـات العـرص  مـن حيث إعـال العقل 
يف فهـم النـص، يف إطار فهـم الواقـع وظروفه ومالبسـاته 
احلنيـف  الـرشع  ثوابـت  عـىل  احلفـاظ  مـع  ومسـتجداته 

العامة. ومقاصـده 

كـا ينبغـي النظر بعـن االعتبار يف كل مـا يتطلب األمر  
فيـه أخـذ رأي أهـل الذكر قبـل الفتـوى، فالـرأي اإلفتائي 
يبنـى عىل الـرأي العلمـي الطبـي يف القضايـا الطبية، وعىل 
الـرأي العلمـي االقتصـادي يف القضايـا االقتصاديـة، وال 
بـدَّ أن نأخـذ بعـن االعتبـار الـرأي العلمـي االجتاعي يف 
القضايـا االجتاعيـة وهكـذا يف سـائر العلـوم والقضايـا 

العرصيـة، لنحقـق مًعا مفهوم قولـه تعاىل: ﴿ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]سـورة النحـل: ٤٣[.

ويسـعدنا أن نقدم ضمن سلسـلة »رؤية« هـذا اإلصدار 
الـذي يتضمـن نخبـة خمتـارة مـن البحـوث العلميـة التـي 
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األعـىل  املجلـس  ملؤمتـر  املتخصصـون  األسـاتذة  قدمهـا 
للشـئون اإلسـالمية الثالـث والعرشيـن  بالقاهـرة الـذي 
الفكـر  )خطـورة  عنـوان:  حتـت  ٢٠١٤م  عـام  عقـد 
املصالـح  عـىل  وأثـره  علـم  بـدون  والفتـوى  التكفـري 
الوطنيـة والعالقـات الدولية(، كا يسـعدين مشـاركتهم يف 
هـذا اإلصـدار بمبحـث حتـت عنـوان »صناعـة الفتوى«، 
سـائاًل اهلل - أن يتقبـل منـا مجيًعـا هـذا العمـل، وأن جيعلـه 
خالًصـا لوجهـه الكريم، وأن جيـزي كل من أسـهم يف هذا 

اإلصـدار بجهـد أو فكـر خـر اجلـزاء.
واهلل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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وإعداد  خاصٍّ  تأهيل  إىل  حتتاج  ثقيلة  أمانة  الفتوى 
علمي رشعي ولغوي مبكر، يسهم يف صنع وصقل موهبة 
كأًل  وال  عامة،  ثقافة  أو  هواية  جمرد  وليس  واملفتي،  الفقيه 
َد  ُوسِّ يقول:«إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  كان  وإذا  املؤهلن،  لغر  مباًحا 
أشد من  فأي خطر  اَعَة:)٢(،  السَّ َفاْنَتظِِر  َأْهِلِه  َغْرِ  إىَِل  األَْمُر 
جمال  يف  ألنفسهم  املتخصصن  وغر  املؤهلن  غر  إقحام 
تقتيض  احلكمة  كانت  وإذا  بذلك؟،  هلم  الساح  أو  اإلفتاء 
وضع كل يشء يف موضعه، ووصفه با يناسبه - ال بوصف 
املفتي عىل من هو غر  أو  الفقيه  فإن إطالق كلمة  غره - 
للدول  الفكري  األمن  عىل  جسيًا  خطًرا  ل  ُيَشكِّ هبا  جدير 
واملجتمعات، فكلٌّ من الفقه والفتوى صناعة ثقيلة تتطلب 

)*( كتب هذا البحث: أ.د/ حممد خمتار مجعة - وزير األوقاف، رئيس املجلس األعىل للشــئون 
اإلسالمية.

)٢( صحيح البخاري، كتاب العلم، َباُب َمْن ُسِئَل ِعْلًا َوُهَو ُمْشَتِغٌل يِف َحِديثِِه، َفَأَتمَّ احَلِديَث ُثمَّ 
اِئَل، حديث رقم ٥٩. َأَجاَب السَّ

صناعة الفتوى)*( 



10

بالقرآن  املتعلقة  العلوم  أدواٍت كثرة،  يف مقدمتها: دراسة 
أن  يمكن  ال  إذ  القرآن؛  وعلوم  التفسر  وبخاصة  الكريم، 
ُتطلق عىل إنسان صفة فقيه أو ُمْفٍت وهو ال يعرف الناسخ 
ل،  من املنسوخ، وال املطلق من املقيد، وال املجمل من املفصَّ

وال املحكم من املتشابه، وال العالقة بن اللفظ والسبب.
كا ينبغي أن يكون الفقيه عامًلا بسنة سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ودرجة احلكم عىل احلديث، وماذا ينبغي أن يصنع من الرتجيح 
أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض األلفاظ، فكيف إذا كان 
وأعال  العبادات  ُسنن  وبن  واملتغر،  الثابت  بن  يميز  ال 

العادات؟!.
فهَم  فال  العربية،  اللغة  علوم  إتقان  من  للفقيه  بدَّ  وال 
صحيًحا للكتاب والسنة إال بالرباعة فيها، وال غنى له أيًضا 
عن علم أصول الفقه، ومعرفة األدلة املتفق عليها، واألدلة 
فيها، وآراء األصولين والفقهاء يف كل دليل من  املختلف 

األدلة املختلف فيها، وطرق االستنباط منها.
دراسة  دون  مواهبه  يصقل  أن  للفقيه  يمكن  ال  أنه  كا 
دقيقة آلراء الفقهاء املتقدمن من الصحابة ، والتابعن، 
حنيفة،  أيب  األربعة:  املذاهب  وأصحاب  التابعن،  وتابعي 

ومالك، والشافعي، وابن حنبل، وِكبار فقهاء املذاهب.
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وينبغي أن يكون املفتي ُملًا بواقع العرص زماًنا ومكاًنا، 
وبأحوال الناس وواقع حياهتم وحتديات العرص ومستجداته، 
مدرًكا أن الفتوى قد تتغير بتغر الزمان واملكان واألحوال، 
املقدس،  واملتغر غر  املقدس  الثابت  بن  التفرقة  قادًرا عىل 
وفقه  األولويات،  وفقه  املآل،  وفقه  املقاصد،  بفقه  ُملًا 
ال  مما  ذلك  وغر  والقياس،  االستنباط  وطرائق  املوازنات، 

غنى للمفتي عنه.

باملجتمعات؛  فتًكا  األدواء  أكثر  من  اجلهل  كان  وإذا 
عىل  خطورة  األشد  هو  الفتوى  ملجال  اجلهالء  اقتحام  فإن 
للنوافل  البعض  إنزال  بن  ما  وسالمها،  املجتمعات  أمن 
هو  ما  أو  املكروه  وإنزال  الفرائض،  منزلة  واملستحبات 
بالتحريم،  عليه  واحلكم  املحرم  منزلة  األوىل  خالف 
التحريم عىل أي خمالفة  أو مصطلح  البدعة  وإطالق كلمة 
من  حتى  أو  األوىل،  خالف  عىل  أم  مكروهة  أكانت  سواء 
املباحات، إذ يعد بعضهم البدعة شاملة لكل أمر مل يكن عىل 
املباحات  قبيل  من  األمر  هذا  كان  لو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى  عهد 
البدعة هي: استحداث أمر يف  العادات، ومل يدركوا أن  أو 
الدين مل يكن موجوًدا عىل عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع وجود املقتىض 
وانتفاء املوانع، كمن يطلب رفع أذان الصلوات املفروضة 
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العيد  وصالة  تعبدي،  أمر  األذان  ألن  ذلك  العيد،  لصالة 
األذان مطلوًبا هلا  النبي ولو كان  كانت موجودة عىل عهد 
لفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ مل يكن هناك ما حيول دون ذلك، حيث 
العيد  خيص  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  الصلوات،  لباقي  يرفع  األذان  كان 
فمن  جامعة،  الصالة  جامعة،  الصالة  املؤذن:  ينادي  بأن 

خالف يف هذا األمر التعبدي خرج من السنة إىل البدعة. 

أما أن نجري أو نطلق لفظ البدعة عىل كل مستحدث 
ُسنن  واملتغر، وبن  الثابت  بن  نفرق  أن  دون  إطالقه  عىل 
العبادات وأعال العادات؛ فهذا جهل حمض وخروج عن 

طريق اجلادة يف العلم والفقه. 

واملتغر،  الثابت  بن   - وبوضوح   - نفرق  أن  وجيب 
التي  واآلراء  واحلوايش  والرشوح  ثابت،  املقدس  فالنص 
للتغر، ومن  قابلة  اجتهادات  النص  قيلت حول  أو  كتبت 
الثابت  فإنزال  اآلخر،  منزلة  منها  أي  إنزال  الفادح  اخلطأ 
منزلة املتغر هدم للثوابت، وإنزال املتغر منزلة الثابت عن 

اجلمود والتحجر واالنجراف إىل حافة اهلاوية. 

الثابت  نطاق  تدخل يف  العبادات يف مجلتها  كانت  وإذا 
فهي عالقة تتصل بخاصة العبد فيا بينه وبن اهلل ، فإن 
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الرشيعة اإلسالمية ويرسها قد فتحت أبواب املرونة والسعة 
واسعة أمام معاجلة املتغرات فيا يتصل بمعامالت الناس 
بعضهم مع بعض بيًعا ورشاًء، وإقامة جمتمع، ونظام حكم، 
الثوابت،  يتجاوز  وال  املعتربة،  الرشعية  املصلحة  حيقق  با 
رشيطة أن يقوم بعملية االجتهاد والتجديد أهل النظر من 

العلاء املتخصصن املستنرين غر املنعزلن عن واقعهم.

الزمـان  وطبيعـة  العصـر  ظـروف  مراعـاة  وينبغـي 
واملكان، وطبائع القوم وعاداهتم وأعرافهم، يقول اإلمام 
القرايف : إن إِجراَء األحكام التي ُمْدَرُكها العوائُد مع 
ِ تلك العوائد خالُف اإِلمجاع وجهالٌة يف الّدين... بل  تغرُّ
لو خرجنا نحن من ذلك البلد إىِل بَلٍد آخر، عوائُدهم عىل 
خالِف عادِة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادِة بلدهم، ومل 
نعترب عادَة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إِذا َقِدَم علينا أحٌد 
ٌة للبلد الذي نحن فيه مل ُنفتِه إاِلَّ بعادِة  من بلِد عاَدُته ُمَضادَّ

بلِده دون عادِة بلدنا)١(.  

)١( اإلحكام يف متييــز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام أليب العباس شــهاب 
الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشــهر بالقرايف )املتوىف: ٦8٤ هـ(، حققه: 
عبد الفتاح أبو غدة ، ط دار البشــائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع، بروت - لبنان. 

الطبعة: الثانية، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.ص ٢١8. 
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ِد امْلَنُْقوِل  ويقول ابن القيم : »َوَمْن َأْفَتى النَّاَس بُِمَجرَّ
َوَأْزِمنَتِِهْم  َوَعَواِئِدِهْم  ُعْرفِِهْم  اْختاَِلِف  َعىَل  اْلُكُتِب  يِف 

.)١(» ْم َفَقْد َضلَّ َوَأَضلَّ ْم َوَقَراِئِن َأْحَواهِلِ َوَأْمِكنَتِِهْم َوَأْحَواهِلِ

أن  إما  الفقهية  املسائل  »إن   :)٢( عابدين  ابن  ويقول 
ثابتة برضب من  تكون  أن  وإما  النص  ثابتة برصيح  تكون 
ما كان يف  املجتهد عىل  يبنيه  منها  والرأي، وكثر  االجتهاد 
لقال  احلادث  العرف  زمان  يف  كان  لو  بحيث  زمانه  عرف 
إنه  االجتهاد:  قالوا يف رشوط  أواًل؛ وهلذا  قاله  ما  بخالف 
ال بدَّ من معرفة عادات الناس، فكثر من األحكام ختتلف 

باختالف الزمان لتغر عرف أهله)٣(.

العادات  من   - األمور  يف  األصل  أن  ندرك  أن  وعلينا 
بدليل،  إال  يثبت  ال  التحريم  وأن  اإلباحة،   - واملعامالت 
هو  والتحريم  األصل،  كوهنا  دليل  إىل  حتتاج  ال  فاإلباحة 

)١( إعالم املوقعن البن القيم ١٦/٣.
)٢( هو: حممد أمن بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي، فقيه الديار الشامية وإمام احلنفية 
يف عرصه، من أهم مؤلفاته: رّد املحتار عىل الدر املختار املعروف بحاشية ابن عابدين، ورفع 
األنظار عا أورده احللبي عىل الدر املختار، وجمموعة رســائل. )تويف١٢٥٢هـ(. )األعالم 

للزركيل ٤٢/٦(.
)٣( رسائل ابن عابدين »رسالة العرف«  ١٧٢/٢، ط: دار الكتب العلمية.
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يقول احلق سبحانه:  إىل دليل كونه االستثناء،  الذي حيتاج 
﴿ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ  
ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ﴾)١(، ويقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ 
اهلل َفَرَض َفَراِئَض َفال ُتَضيُِّعوَها، َوحدَّ ُحُدوًدا َفال َتْعَتُدوَها، 
َوَسَكَت َعْن َكثٍِر ِمْن َغْرِ نِْسَياٍن َفال َتَتَكلَُّفوَها َرمْحًَة ِمَن اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  ُسِئَل  َقاَل:    َسْلَاَن  وَعْن  َفاْقَبُلوَها«)٢(، 
ْمِن َواجلُْبِن َوالِفَراِء؟ َفَقاَل: »احلَاَلُل َما َأَحلَّ اهلل يِف  َعِن السَّ
َم اهلل يِف ِكَتابِِه، َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو مِمَّا  ِكَتابِِه، َواحلََراُم َما َحرَّ

َعَفا َعنُْه«)٣(.

وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: »َكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة َيْأُكُلوَن َأْشَياَء 
ًرا َفَبَعَث اهللَُّ َتَعاىَل َنبِيَُّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْنَزَل ِكَتاَبُه،  ُكوَن َأْشَياَء َتَقذُّ َوَيرْتُ
َم  َم َحَراَمُه، َفَا َأَحلَّ َفُهَو َحاَلٌل، َوَما َحرَّ َوَأَحلَّ َحاَلَلُه، َوَحرَّ
َفُهَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعْفٌو« َوَتاَل: )ُقْل اَل َأِجُد يِف 

)١( ]سورة األنعام، اآلية ١٤٥[.
)٢( املعجم الصغر للطرباين  ٢/ ٢٤٩، حديث رقم ) ١١١١(، وله يف املعجم الكبر  ١٦/ ٩٣، 

حديث رقم  ١8٠٣٥، بلفظ: »َوَغَفَل َعْن َأْشَياَء ِمْن َغْرِ نِْسَياٍن َفال َتْبَحُثوا َعنَْها«. 
)٣( ُسنن الرتمذي، كتاب اللباس،  َباُب َما َجاَء يِف ُلْبِس الِفَراِء، حديث رقم ١٧٢٦.
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َأْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  َأْن  إاِلَّ  َيْطَعُمُه  ًما َعىَل َطاِعٍم  حُمَرَّ إَِلَّ  َما ُأوِحَي 
ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْرِ اهللَِّ  َدًما َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ

بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْرَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم()١(.

وأؤكد عىل عدة نقاط: 

أـ  إن هناك أمرين يف غاية اخلطورة أرضا باخلطاب الديني 
فداء جيب مداواته  أما األول  الرشيد، مها اجلهل واملغالطة، 
أصحابه،  تعرية  إىل  حيتاج  خطر  فداء  الثاين  وأما  بالعلم، 

وكشف ما وراء مغالطتهم من عالة أو متاجرة بالدين. 

ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو هبا مجاعات أهل 
الرش »ترصفات احلاكم« سواء باالفتئات عليها أم بمحاولة 
 . تشويه ترصفاته ولو كان يف عدل سيدنا عمر بن اخلطاب

الفرق بن ما هو من  القدماء طبيعة  وقد أدرك علاؤنا 
وفرقوا  العامل،  اختصاص  من  هو  وما  احلاكم  اختصاص 
بدقة بن ما ترصف فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بصفة النبوة والرسالة من 
ترصف  وما  واألخالق،  والقيم  والعبادات  العقائد  شئون 

)١( ُســنن أيب داُود، كتــاب األطعمة، باب ما مل ُيذَكْر حتريمه، حديــث رقم ٣8٠٠. واآلية من 
سورة األنعام: ١٤٥.
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نبًيا  يكن  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي  القضاء،  أو  احلكم  باعتبار  ملسو هيلع هللا ىلص  فيه 
وقاضًيا  وحاكًا  ورسواًل  نبًيا  كان  إنا  فحسب،  ورسواًل 

ا.  وقائًدا عسكريًّ
أو  ا  قائًدا عسكريًّ أو  باعتباره حاكًا  فيه  فا ترصف ملسو هيلع هللا ىلص 
قاضًيا بقي من رشوط ورضورات الترصف فيه توفر الصفة 
أو  ا  عسكريًّ قائًدا  أو  حاكًا  املترصف  كون  وهي  األخرى 

قاضًيا بحسب األحوال.
باعتباره رسوالً وحاكًا معا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيه  ومما ترصف 
اإلمام  يقول  َلُه«)١(،  َفِهَي  َمْيَتًة  َأْرًضا  َأْحَيا  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
أبو حنيفة : »هذا منه ملسو هيلع هللا ىلص ترصف باإلمامة - أي بصفته 
حاكًا-، فال جيوز ألحد أن حييي أرًضا إال بإذن اإلمام، ألن 
إذن  عىل  يتوقف  واإلقطاع  اإلقطاعات،  فأشبه  متليًكا،  فيه 

اإلمام؛ فكذلك اإلحياء«)٢(.

وعليـه فـال جيـوز ألحـد أن يضـع يـده عـىل قطعـة مـن 
األرض ويقـول: أحييتهـــا فهـي ل وبينـي وبينكـم حديث 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، نقـول لـه: إن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص تـرصف يف ذلـك 

)١( ُسنن أيب داُود، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب يف إحياء املوات، حديث رقم ٣٠٧٣.
)٢( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام... للقرايف ص: ١١١.  
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بصفتـه حاكـًا، فـال جيـوز لغـر احلاكـم إصـدار مثـل هـذا 
القـرار املتعلـق باحلـق العـام، أو املال العـام أو امللـك العام، 
وإال لصـارت األمـور إىل الفـوىض وفتـح أبـواب ال تسـد 
مـن الفتـن واالعتـداء عـىل امللـك العـام، وربـا االحـرتاب 
واالقتتـال بـن النـاس، إنَّا جيـب أن يلتزم يف ذلـك با تنظمه 

الدسـاتر والقوانـن التـي تنظـم شـئون البـالد والعبـاد.

ومن أهم القضايا التي ترجع إىل رأي احلاكم ال إىل رأي 
إعالن  قضية  احلاكم  غر  أحد  وال  العامل  رأي  وال  القايض 
باجلهاد  الفقه  كتب  يف  عنها  املعرب  والسلم  احلرب  حاالت 
األوطان  عن  للدفاع  ع  رُشِّ والذي  القتال  بمعنى  هو  الذي 
والدول أن تستباح، فليس آلحاد الناس أو حلزب أو جلاعة 
لول  حق  هو  إنا  اجلهاد،  هذا  إعالن  لقبيلة  أو  لفصيل  أو 
يف  احلق  وأعطاه  دولة  كل  دستور  به  أناط  من  وفق  األمر 
إعالن حالة احلرب والسلم، سواء أعطاه الدستور لرئيس 
الدولة، أم ملجلس أمنها القومي، أم للرئيس بعد أخذ رأي 
ملًكا  ليست  احلرب  حالة  إعالن  قضية  أن  املهم  برملاهنا، 
لألفراد أو اجلاعات، إنا هي من ترصفات احلاكم التي ال 
جيوز االفتئات عليه فيها، وإال أصبح األمر فوىض ال دولة.
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يستوف  مل  شخص  عىل  عامل  كلمة  إطــالق  إن  ـ  ب 
اخلطورة،  غاية  يف  أمر  أدواته  يمتلك  ومَل  العلم  مقومات 
ربا يصل إىل حد اجلناية عىل العلم أو يف حقه، العامل عامل، 
ابة  والنَّسَّ واِعظ،  والواِعظ  مؤرخ،  واملؤرخ  فقيه،  والفقيه 
من  طوائف  الطويل  تارخينا  مدار  عىل  ظهر  وقد  ابة،  نسَّ
ائن،  اص، واحلكَّ القصَّ البكائين، ومن  اظ  والُوعَّ اظ،  الُوعَّ
اء، وقد ميز عصورهم أن ظل العامل عامًلا،  واملنشدين، والُقرَّ
والكاتب  قارًئا،  والقارئ  واعًظا،  والواعظ  فقيًها،  والفقيه 
كاتًبا، واملنشد منشًدا، مل يتقمص أحد منهم شخصية غره 
ومَل حياول أن يغتصب دوره، وعرف الناس قدر هذا وذاك، 
جمالس  لزم  العلم  أراد  فمن  حيب،  من  منهم  كل  وطلب 
ومن  اظ،  الُوعَّ خلف  صار  الوعظ  استهواه  ومن  العلاء، 

أطربه اإلنشاد ارتاد حلقات املنشدين.

جــ- إن األصـل يف اإلسـالم هـو السـالم والتعايـش 
السـلمي بـن البـرش، فال إكـراه يف الديـن وال عـىل الدين، 
وال قتـل عـىل املعتقـد، وال متييـز بن أبنـاء الوطـن الواحد 
أو  العـرق  أو  اجلنـس  أو  اللـون  أو  الديـن  أسـاس  عـىل 
اللغـة أوالقبليـة، إنـا هـي حقـوق وواجبات عـىل نحو ما 
رسـخته وثيقـة املدينة املنورة من أسـس التعايـش بن أهل 
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املدينـة مجيًعـا عـىل سـاكنها أفضل الصـالة وأتم التسـليم، 
حيـث يقـول احلـق سـبحانه: ﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  
حب خب  مب﴾)١(، ويقـول سـبحانه: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ﴾)٢(، ويقـول سـبحانه: ﴿ڳ ڳ ڱڱ 
ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴾)٣(، فـمهمـة العلمـاء 

والفقهـاء البـالغ، أمـا أمر اهلدايـة فمـن اهلل وحده.

*     *     *

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.
)٢( ]سورة يونس، اآلية ٩٩[.

)٣( ]سورة الشورى، اآلية ٤8[.
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املبحث األول: معنى الُفتيا واإلفتاء لغًة واصطالًحا
أوًل: الُفتيا واإلفتاء لغًة: 

وهو  ياء  األصل  يف  المه  والفعل  أفتى،  مصدر  اإلفتاء 
الكثر الغالب، جاء يف لسان العرب: أفتاه يف األمر أبانه له، 
وأفتى الرجل يف املسألة، واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء، وفتي 
وفتوى اسان يوضعان موضع اإلفتاء، والُفتيا: تبين املشكل 
من األحكام، والفتوى: ما أفتى به الفقيه، والذي عليه األكثر 

أن اإلفتاء مشتق من أفتى العامل إذا بن احلكم وأظهره)٢(. 
ثانًيا: معنى الُفتيا واإلفتاء اصطالًحا: 

مال بعـض األصوليـن قديـًا وحديًثا إىل التسـوية بن 
حقيقـة االجتهـاد واإلفتاء، قـال الكال بن اهلـام: إن املفتي 

)*( كتب هذا البحث: أ.د/ حممد عبد الستار اجلبال، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات 
الُعليا- جامعة األزهر .

)٢( لسان العرب البن منظور ٣٣٤8/٥، ط دار املعارف.

مرشوعية الُفتيا)*( 
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هـو املجتهـد وهـو الفقيـه)١(، وقـال الشـوكاين: إن املفتـي 
هـو املجتهد)٢(،.ومـن املعارصيـن يقـول د. أمحد طـه ريان: 
اإلفتـاء هو إظهـار األحـكام الرشعيـة باالنتزاع مـن القرآن 
والسـنة واإلمجـاع والقيـاس)٣(، هذه وجهة نظـر من يرى أن 

املفتـي هـو املجتهـد أو الفقيه. 

أن هناك طائفة أخرى  إال  االجتاه طائفة  يرى هذا  وبينا 
اإلفتاء  احلنبيل:  الفقه  يف  جاء  والفتوى،  االجتهاد  بن  تفرق 
الفتوى  القرايف:  ويقول  رشعي)٤(،  دليل  عن  اإلخبار  هو 
وقد  هذا  إباحة)٥(،  أو  إلــزام  يف  الرشعي  باحلكم  إخبار 
عرفت املوسوعة الكويتية اإلفتاء بأنه: تبين احلكم الرشعي 
الوقائع  يف  السؤال  يشمل  وهذا  عنه،  سأل  ملن  دليل  عن 
وغرها)٦(، وعرفته دائرة اإلفتاء األردنية بأنه: »اإلخبار عن 

أحكام الرشع ال عىل وجه اإللزام«)٧(. 

)١( فتح القدير البن اهلام حممد بن عبد الواحد ٢٥٦/٧، ط دار الفكر، بروت. 
)٢( راجع: اإلفتاء عند األصولين، ص8-٩، و صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، ص ٥.

)٣( ضوابط االجتهاد والفتوى، ص٧، ط  دار الوفاء.
)٤( صفة الفتوى واملفتي واملستفتي البن محدان احلنبيل، ص٤، املكتب اإلسالمي، بروت.

)٥( الذخرة للقرايف ١٢١/١٠.
)٦( املوسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٣٢.

)٧( تقرير عن اإلفتاء العام، إصدار وزارة األوقاف األردنية،  ص٣.
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يتعلق  بحكم  اإلخبار  تعني  الفتوى  املختار:  التعريف 
باألمور الرشعية عن دليل ملا ُسئل عنه من غر إلزام.

رشح التعريف: 

اإلخبـار: هـو اإلعالم، وهـو جنـس يف التعريف يدخل 
فيـه اإلفتـاء وغـره، واحلكـم يشـمل األحـكام التكليفيـة 
والوضعيـة والعقديـة واللغويـة، ورشعي: أي منسـوب إىل 
الـرشع الرشيـف، وهـو قيـد حيـرتز بـه عـن مجيـع األحكام 
باسـتثناء الرشعيـة، واحلكـم املتعلـق باألمـور الرشعيـة هنا 
أعـم مـن أن يكـون تكليفيًّـا أو وضعيًّـا، فيشـمل األحـكام 
االعتقاديـة، فيسـأل عنهـا املفتـي وجييـب، وهـي مـن هـذه 
احليثيـة أحـكام خياطـب هبـا املكلـف، وعـن دليـل: الدليل 
املطلـوب لغـة، ويف االصطـالح: هـو مـا  املرشـد إىل  هـو 
يتوصـل بصحيـح النظـر فيـه إىل مطلوب خـربي،  وهو قيد 
حيـرتز بـه عـن قـول بغـر دليـل، وملـا ُسـئل عنـه: هـذا قيد 
حيـرتز به عـن اإلرشـاد والتعليم؛ ألنـه يقع من غر سـؤال، 
أمـا من غـر إلزام: فهـو قيد حيرتز بـه عن القضـاء واحلكم، 

فإنـه عـىل وجـه اإللزام.
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املبحث الثاين: معنى املفتي واملستفتي
ملا  واملبن  سؤاله  عن  للسائل  املجيب  هو  لغة:  املفتي 
أشكل من أمر، جاء يف لسان العرب: أفتاه يف األمر أي أبانه 
له، وأفتى الرجل يف املسألة، واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء)١(.

املفتي اصطالًحا: خص العرف الرشعي مصطلح املفتي 
بمن اتصف باإلفتاء يف الرشعيات ووقع هذا كثًرا، غر أن 

هناك اجتاهن يف تعريفه:

األول: يعترب أن املفتي هو الفقيه املجتهد بناء عىل أن مصطلح 
»الُفتيا« يرادف مصطلح االجتهاد، والثانى: يفرق بن مفهومي 

»الُفتيا و االجتهاد«، وإليك جانًبا من أقوال هذه االجتاهات: 

النَّظار،  الفقيه  هو  املفتي  رشد:  ابن  قال  األول:  الجتاه 
والسنة،  الكتاب  الرشعية من  انتزاع األحكام  والقادر عىل 
فهو  املفتي  وأما  الشوكاين:  وقال  والقياس)٢(،  واإلمجاع 

املجتهد)٣(، وقال التهانوي: واملفتي هو الفقيه)٤(.

)١( لسان العرب ٥/٣٣٤8.
)٢( فتاوى ابن رشد ١٤٩٧/٣.

)٣( إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول للشوكاين ٢٦٥/١، ط دار املعرفة، بروت.
)٤( كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي، ص١٥٦، ط١٩٧٩م.
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وفروعه،  االجتهاد  ثمرة  اإلفتاء  أن  يرى  الثاين:  الجتاه 
استنباط  إذ االجتهاد  اإلفتاء أخص من االجتهاد،  فإن  وإال 
األحكام سواء أكان عن سؤال أم ال)١(، مع هذا فإنه يصدق 
كل منها عىل اآلخر، فإن كل ُمْفٍت البدَّ وأن يكون جمتهًدا، 
أو  الذايت  واالستعداد  بالقوة  إما  ُمْفٍت،  فهو  جمتهد  وكل 

بالفعل واملارسة.

املسـتفتي لغـة: بمعنى الطالـب للجواب عن السـؤال، 
واالسـتفتاء طلـب العلـم بالسـؤال عـا أشـكل، ويقـال: 
اسـتفتيته فيهـا فأفتـاين، أي أخـرج لـه فيهـا فتـوى)٢(، قال 
تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾)٣( 

أي يسـألونك سـؤال تعلم)٤(. 

يف  الرشع  حكم  عن  السائل  هو  اصطالًحا:  واملستفتي 
مسألة ما، وهو كل من مل يستطع معرفة احلكم الرشعي من 
لالجتهاد  أهلية  ال  حمًضا  عاميًّا  يكون  قد  واملستفتي  دليله، 

)١( الفقيه واملتفقه ١٦١/٧، صفة الفتوى واملفتي واملستفتي ألمحد بن محدان احلنبيل، ص٥٢٤.
)٢( لسان العرب البن منظور ١8٣/١٠.

)٣( ]سورة النساء، اآلية ١٢٧[. 
)٤( صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، ص ٥٢٦.
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لديه، وقد يكون طالَب علٍم، مل تكتمل آلته لالجتهاد بعد، أو 
حقق رتبة االجتهاد يف بعض فروع الفقه وأبوابه دون بعض، 
وقد يكون عامًلا متحقًقا برتبة االجتهاد، ولكن مل يعلم احلكم 
املرجح،  وعدم  نظره  يف  األدلة  لتعادل  به  خاصة  نازلة  يف 
ويف  العمل،  إىل  احلاجة  مع  االجتهاد  عن  الوقت  لضيق  أو 

احلاالت الثالثة يسمى السائل عندئذ مستفتًيا)١(.
املبحث الثالث: خطورة اجلرأة عىل اإلفتاء

ال شك أن اإلفتاء يف دين اهلل عظيم اخلطر، كبر املوقع، 
عن  السلف  من  الكثر  تورع  خطره  ولعظيم  الفضل؛  كثر 

تناوله، ومن أمثلة ذلك ما ييل:

تعاىل  اهلل  بن  العامل  قال:  املنكدر،  ابن  عن  روي   - أ 
وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. 

أدركت  قال:  ليىل  أيب  بن  الرمحن  عبد  عن  روي   - ب 
عرشين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يسأل 
أحدهم عن املسألة، فردها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا، حتى 

ترجع إىل األول. 

)١( صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، ص٥٢8.
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ج - وعن ابن عباس رىض اهلل عنها: من أفتى يف كل ما 
ُيسأل فهو جمنون.

د ـ وعن الشافعي، وقد سئل يف مسألة فلم جيب، فقيل 
له، فقال: حتى أدري أن الفضل يف السكوت أو يف اجلواب. 

َعن  ُيْسَأل  َكاَن  ُربَا  َأنه  َأْيًضا  َمالك  اإلمام  َوَعن   - هـ 
»من  َيُقول:  َوَكاَن  ِمنَْها،  َواِحَدة  يِف  جُييب  َفاَل  َمْسَأَلة  مخسن 
عىل  َنفسه  يعرض  َأن  اجْلَواب  قبل  َفَينَْبِغي  َمْسَأَلة  يِف  أَجاب 

اجْلنَّة َوالنَّار َوَكيف خالصه ثمَّ جُييب«)١(.

 و ـ وقال أبو حنيفة: لوال الفرق من اهلل تعاىل أن يضيع 
العلم ما أفتيت، يكون هلم املهنأ وعيلَّ الوزر.

الذي  احلديث  يف  الفتوى  عىل  اجلرأة  خطورة  وتتجىل 
»َمْن  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال:  أنه    أيب هريرة  روي عن 
َبْيًتا يِف َجَهنََّم، َوَمْن َأْفَتى بَِغْرِ ِعْلٍم  ْأ  َأَقْل َفْليَتَبوَّ َقاَل َعيلَّ َما مَلْ 
َأنَّ  َيْعَلُم  بَِا  َأِخيِه  َعىَل  َأَشاَر  َوَمْن  َأْفَتاُه،  َمْن  َعىَل  إِْثُمُه  َكاَن 
َخاَنُه«)٢(، فإن مل يكن عامًلا باحلق فيها مل  َفَقْد  ِه  َغْرِ يِف  ْشَد  الرُّ

)١( آداب الفتوى واملفتي واملستفتي للنووي، ص ١٦.
)٢( ُسنن الكربى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قىض باجلهل، حديث رقم ٢٠٣٥٣.
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حيل له أن يفتي، ومتى أقدم عىل ذلك فقد تعرض لعقوبة اهلل، 
ودخل حتت قوله تعاىل: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    
گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  
فجعل  ڱ﴾)١(،  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ  
تباح  ال  التي  األربع  املحرمات  أعظم  علم  بال  عليه  القول 

بحال، ودخل حتت قوله تعاىل: ﴿ ې  ى  ى   ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  
ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  
ی  جئ  حئ  مئ ىئ﴾)٢(، ودخل يف قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ».. 

َوَمْن َأْفَتى بَِغْرِ ِعْلٍم َكاَن إِْثُمُه َعىَل َمْن َأْفَتاُه..«)٣(.

عمًدا،  اهلل  عىل  كاذب  فهو  خالفه  يعلم  عا  أخرب  ومن 
وال أظلم ممن كذب عىل اهلل وعىل دينه، وإن أخرب با مل يعلم 

فقد كذب عىل اهلل جهاًل، قال تعاىل: ﴿ڄ  ڄ    ڄ  
ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چ﴾)٤(.

)١( ]سورة األعراف، اآلية ٣٣[.
)٢( ]سورة البقرة، اآليتان ١٦8- ١٦٩[.

نن الكربى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قىض باجلهل، حديث رقم ٢٠٣٥٣. )٣( السُّ
)٤( ]سورة الزمر، اآلية٦٠[.
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أما إن كان احلق واضًحا ال مرية فيه، وقد الحت للمفتي 
دالئله، فإنه ينبغي له أن جييب وال يتهيب، فإن ذلك من إقرار 

احلق وإثباته، ويكون ذلك يف حالتن: 

أو  عليها،  جممًعا  أو  منصوًصا  املسألة  تكون  أن  األوىل: 
فيها قياس جيل.

اختالف  عرف  وقد  ذلك،  من  خالية  تكون  أن  الثانية: 
العلاء فيها وترجح لديه أحد الُوُجوه فيها بمرجح قوي. 

اإلجابة  عن  يعتذر  أن  يعلم  ال  حيث  للمفتي  وينبغي 
أجدر  وهو  احلق،  هو  ذلك  إن  اجلواب،  ما  يدري  ال  بكونه 
تورده  لئال  التعلم؛  مزيد  عىل  ليحملها  نفسه  قدر  يعرف  أن 

موارد اهلالك)١(.

املبحث الرابع: أدلة مرشوعية الُفتيا وحكم الشتغال هبا
أوًل: أدلة مرشوعية الُفتيا: 

تضافرت نصوص الكتاب والسنة عىل مرشوعية الُفتيا، 
فمن ذلك:

)١( راجع: أدب الفتوى للنووي، ص١٥، وجامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  ٢/٦8.
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1- من القرآن الكريم:

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ      ﴿ تعاىل:  قوله   -
ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   
فيه  يكن  ومل  اجلميع  نفر  يمكن  مل  فإذا  أي   ،)١( ی﴾ 

مصلحة فهال نفر من كل مجاعة كثرة فئة قليلة ﴿ ۈئ 
ۈئ ېئ﴾ أي ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا املشاق يف طلب العلم 
أي  ی﴾  ی    ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ﴿ېئ  
وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم خيافون 
عقاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه)٢(، ومن هنا نأخذ 
أثبت  إذا  الدليل  ألن  وجوبه؛  نأخذ  كا  اإلفتاء  مرشوعية 

الوجوب أثبت اجلواز الندراجه فيه. 

ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعـاىل:  قولـه   -
ھ﴾)٣(؛ حيـث أمر اهلل تعاىل عباده أن يسـألوا عا 
مل يعلمـوا مـن األحـكام الرشعية مـن أجـل أن يعملوا هبا؛ 
ألن العلـم رشط يف صحـة العمـل، واألمـر للوجوب، وملا 

)١( ]سورة التوبة، اآلية ١٢٢[.
)٢( انظر: تفسر روح املعاين لأللويس ٤٧/١١، صفوة التفاسر ١/٥٦8.

)٣( ]سورة األنبياء، اآلية ٧[.
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كانـت القاعـدة: أن مـا ال يتم الواجـب إالَّ بـه فهو واجب 
كان السـؤال واجًبـا واجلـواب عنـه أيًضا يف حـق من يعلم 
باحلكـم، ومـن هنـا يتضـح أن الفتوى عـىل العلـاء واجبة 

مـا دام العـامل متمكنًا مـن احلكـم عامًلا به.

- قوله تعاىل: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ ھ  ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ﴾)١( حيث أخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية 
أن الذي يكتم ما أنزل من البينات واهلدى ملعون، ويدخل 
يف هذه اآلية كل من كتم احلق؛ ألهنا عامة يف كل من كتم علًا 
من دين اهلل حيتاج إىل بثه وإذاعته، وهبذه اآلية الكريمة استدل 

العلاء عىل وجوب تبليغ العلم احلق وتبيانه)٢(.

2- من السنة النبوية:

وعيًدا  علم  بغر  أفتى  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سنة  توعدت  لقد 
قال  قال:    هريرة  أيب  فعن  القرآن،  توعده  كا  شديًدا، 
ْأ َبْيًتا يِف َجَهنََّم،  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقاَل َعيِلَّ َما مَلْ َأَقْل َفْليَتَبوَّ

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١٥٩[.
)٢( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ١8٤/٢ ط بروت.
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َأْفَتاُه، َوَمْن َأَشاَر َعىَل  َأْفَتى بَِغْرِ ِعْلٍم َكاَن إِْثُمُه َعىَل َمْن  َوَمْن 
ِه َفَقْد َخاَنُه«)١(. ْشَد يِف َغْرِ َأِخيِه بَِا َيْعَلُم َأنَّ الرُّ

مرشوعية  عىل  تدل  كثرة  بأحاديث  السنة  جاءت  كا 
اإلفتاء، ومنها:

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:    عمر  بن  اهلل  عبد  عن   -
َحَرَج،  َواَل  اِئيَل  إِْسَ َبنِي  َعْن  ُثوا  َوَحدِّ آَيًة  َوَلْو  َعنِّي  »َبلُِّغوا 
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«)٢( حيث وجه  ًدا َفْلَيَتَبوَّ َوَمْن َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ
عنه  ما حفظوه  بتبليغ  أمته  إىل  باألمر  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطابه  رسول 
فدل  الرشيف)٣(،  النبوي  واحلديث  الكريم،  القرآن  آي  من 
من  علموه  ما  األمة  علاء  تبليغ  وجوب  عىل  األوىل  بطريق 
القرآن والسنة النبوية إىل الناس، ومها املصدران األساسيان 

يف الترشيع اإلسالمي، لتضمنها كل األحكام الرشعية.

- وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ُسِئَل 
القيامة«)٤(،  يوَم  ناٍر  من  بِلجاٍم  اهلل  أجْلََمُه  فَكَتَمُه  ِعْلِم،  َعْن 

نن الكربى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قىض باجلهل، حديث رقم ٢٠٣٥٣. )١( السُّ
)٢( صحيح البخاري: كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسائيل، حديث رقم ٣٤٦١.

)٣( انظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعيني ٤٥/١٦ ط دار الفكر.
)٤( ُســنن أيب داُود، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم، حديث رقم ٣٦٥8، وُسنن الرتمذي، 

أبواب العلم، باب ما جاء يف كتان العلم، حديث رقم ٢٦٤٩.
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حيث توعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل من علم علًا حيتاج الناس إليه يف 
أمور دينهم ودنياهم، فسألوه عنه؛ لينتفعوا به، فكتمه وامتنع 
عن إجابتهم، وهذا مما يدل بطريق املفهوم عىل وجوب تبليغ 

أحكام اهلل.

ثانًيا: حكم الشتغال بالُفتيا:

يراه  حتى  يفتي  أن  للعامل  ينبغي  ال  مالك:  اإلمام  قال 
الناس أهاًل لذلك)١(، وقال: ال ينبغي للرجل أن يرى نفسه 
استعظم  لذا  منه)٢(،  أعلم  كان  من  يسأل  حتى  ليشء  أهاًل 
له  أهاًل  ليس  من  اإلفتاء  ملنصب  يتصدى  أن  العلم  أهل 
املفاسد  ملا يرتتب عليه من  املآثم واملغارم  وا ذلك من  وعدُّ

دنيوية وأخروية)٣(. 

هذا وملا كان املفتي ال يبلغ هذه املرتبة وتلك األهلية حتى 
حيصل قدًرا من العلم الرشعي يمكنه من استنباط األحكام 
الرشعية، فإن هذا العلم ال حيصل إال ملن فرغ نفسه للتعلم 
ذكاء  مع  العلم  طلب  يف  وقته  جل  ورصف  جهده،  وبذل 

)١( أدب الفتوى واملفتي واملستفتي، ص٣.
)٢( انظر: أنوار الربوق للقرايف ١٦٧/٢.

)٣( املصدر السابق ١٦٧/٢.
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حتصيل  كان  مكلف؛  لكل  يتيرس  ال  هذا  كان  وملا  وفطنه، 
العلم الرشعي وطلبه فرًضا من فروض الكفاية حتى يوجد 
يف األمة من يبلغ رشع اهلل لعباده، وإال أثم اجلميع، ويدل عىل 

ائەئ    ائ    ى   ى  ې    ﴿ تعاىل:  قوله  ذلك 
ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   وئ   ەئ  
ی﴾)١(  ی    ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
حتصيل  تقتيض  ألهنا  األعيان؛  فروض  من  الُفتيا  تكن  ومل 
أعال  تعطيل  إىل  ألفىض  واحد  كل  كلفها  فلو  مجة  علوم 
الناس ومصاحلهم النرصافهم إىل حتصيل علوم بخصوصها، 

وانرصافهم عن غرها من العلوم النافعة)٢(.

عن  مباحث  أفردت  والتي  األصول،  كتب  يف  واملتأمل 
الفتوى يدرك أن اإلفتاء يمر باألحكام الرشعية اخلمسة عىل 

النحو التال: 

1ـ اجلواز: فقد ثبت عن الصحابة  أهنم كانوا يفتون 
الناس، فمنهم املكثر يف ذلك واملقل، وكذلك كان التابعون، 

)١( ]سورة التوبة، اآلية ١٢٢[.
)٢( راجــع: الفقيه واملتفقه ١٦١/٧، صفة الفتوى واملفتي واملســتفتي ألمحد بن محدان احلنبيل، 

ص٥٢٤، مؤسسة الرسالة.
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ومن بعدهم، قال تعاىل:  ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
َقَتَلُهُم اهللُ، أال سألوا إْذ  ٺ﴾)١(، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َقَتلوُه 
م  َيَتَيمَّ ؤاُل، إنا كاَن يكفيِه أن  مل َيعَلموا، فإنا ِشفاُء الِعّي السُّ
ثمَّ  ِخرقًة،  ُجرِحِه  عىل  موسى-  شكَّ  َيعِصَب،  -أو  وَيعرِصَ 

َيمَسَح عليها وَيغِسَل ساِئَر َجَسِده«)٢(.

2ـ الوجوب: وذلك إذا كان املفتي أهاًل لإلفتاء، وكانت 
احلاجة قائمة ومل يوجد ُمْفٍت سواه، فهنا يلزمه لقوله تعاىل: 

﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  
َمُه  ڭ﴾)٣(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من ُسِئَل َعْن ِعْلِم، فَكَتَمُه أجلَْ

اهلل بِلجاٍم من ناٍر يوَم القيامة«)٤(.

للفتوى،  أهاًل  املفتي  كان  إذا  وذلك  الستحباب:  3ـ 
وكان يف البلد غره، ومل تكن هناك حاجة قائمة.

)١( ]سورة النحل، اآلية ٤٣[.
)٢( ُسنن أيب داُود، كتاب الطهارة، باب املجدور يتيمم، حديث رقم ٣٦٦.

)٣( ]سورة البقرة، اآلية ١٥٩[.
)٤( ُســنن أيب داُود، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم،  حديث رقم ٣٦٥8، وُسنن الرتمذي، 

أبواب العلم، باب ما جا يف كتان العلم، حديث رقم ٢٦٤٩.
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4ـ التحريم: وذلك إذا مل يكن عامًلا باحلكم؛ لئال يدخل 
حتت قوله تعاىل: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ﴾)١(، حيث جعل اهلل 
القول عليه بال علم من املحرمات التي ال تباح بحال، وهلذا 
اإلفتاء  حيرم  وكذلك  احلرص،  بصيغة  فيها  التحريم  حرص 
وقد  عمًدا،  اهلل  عىل  كاذب  فهو  وإال  يعلم  الذي  احلق  بغر 

قال اهلل تعاىل: ﴿ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  
چ  چ﴾)٢(، والكاذب عىل اهلل أعظم جرًما ممن 

أفتى بغر علم.

غضب  حال  يف  يفتي  أن  للمفتي  يكره  الكراهة:   -5
مزعج،  خوف  أو  مغلق  هم  أو  مفرط،  جوع  أو  شديد 
أونعاس غالب، أو شغل قلب، أو حال مدافعة األخبثن، 
حال  عن  خيرجه  ذلك  من  شيًئا  نفسه  من  أحس  متى  بل 

اعتداله، وكال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى)٣(.

)١( ]سورة األعراف، اآلية ٣٣[.
)٢( ]سورة الزمر، اآلية ٦٠[.

)٣( انظر: الفقيــه واملتفقه ١٦8/٧، صفة الفتوى واملفتي واملســتفتي ألمحد بن محدان احلنبيل، 
ص٥٤٤، والبحر الرائق البن نجيم احلنفي ٢8٧/٦.
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اإلفتـاء يعتمـد عـىل تبيـن احلكـم الرشعـي مسـتنًدا إىل 
دليـل، واملفتـي مـن كان عامًلـا بجميـع األحـكام الرشعيـة 

خاصـة املجمـع عليهـا منهـا.

اإلفتاء  يف  املتخصصن  غر  بعض   - اآلن   - جترأ  ولقد 
اآلثار  معرفة  ودون  العلم  دون  اإلفتاء  جمال  خوض  عىل 
والشقاق  واالضطراب  البلبلة  فحصلت  ذلك؛  عىل  املرتتبة 
أن  هنا  ويكفينا  وعامتهم،  املفتن  صفوف  بن  واالختالف 
َعن مخسن  ُيْسَأل  َكاَن  ُربَا  َأنه  َأْيًضا  َمالك  اإلمام  َعن  نذكر 
َمْسَأَلة َفاَل جُييب يِف َواِحَدة ِمنَْها، َوَكاَن َيُقول: »من أَجاب يِف 
َمْسَأَلة َفَينَْبِغي قبل اجْلَواب َأن يعرض َنفسه عىل اجْلنَّة َوالنَّار 

)*( كتب هذا البحث: أ.د/سعاد صالح، أستاذ الفقه املقارن، والعميد األسبق لكلية الدراسات 
اإلسالمية والعربية للبنات -  جامعة األزهر.

منزلة الفتوى ورشوطها)*( 
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َوَكيف خالصه ثمَّ جُييب«)١(، وعن األثرم سمعت أمحد بن 
حنبل ُيْكثِر أن َيقوَل: ال أْدِري)٢(. 

املطلب األول: معنى الفتوى
الفتوى لغًة: اسم مصدر بمعنى اإلفتاء، واجلمع الفتاوى 
مسألته،  عن  أجبته  إذا  وُفتيا  فتوى  أفتيته  يقال:  والفتاوي، 
والُفتيا تبين املشكل من األحكام، وتفاتوا إىل فالن: حتاكموا 

إليه، أي ارتفعوا إليه يف الُفتيا، والتفايت: التخاصم.

املشكل،  األمر  عن  اجلواب  طلب  لغًة)٣(:  واالستفتاء 
: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   قوله  ومنه 
ڇ   ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ڍ  ڍڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ ک 
ک ک  ک گ گ گ گ  ڳ    ڳ  ڳ﴾)٤(، 

وقد يكون بمعنى جمرد سؤال، ومنه قوله تعاىل: ﴿ژ  
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک﴾)٥(، قال املفرسون: أي اسأهلم. 

)١( آداب الفتوى واملفتي واملستفتي للنووي، ص ١٦.
)٢( املجموع رشح املهذب، ٤٠/١ - ٤١. 

)٣( لسان العرب والقاموس املحيط حرف الفاء، مادة فتو.
)٤( ]سورة الكهف، اآلية٢٢[. 

)٥( ]سورة الصافات، اآلية ١١[. 
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عن  الرشعي  احلكم  تبين  االصطالح)١(:  يف  والفتوى 
دليل ملن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال يف الوقائع وغرها.

فهو  مرة  أفتى  فمن  أفتى،  من  فاعل  اسم  لغًة:  واملفتي 
من  أخص  معنى  الرشعي  العرف  يف  حيمل  ولكنه  ُمْفٍت، 
للناس  قام  ملن  موضوع  املعنى  هذا  الصريف:  قال  ذلك، 
بأمر دينهم، علم جممل عموم القرآن وخمصوصه، وناسخه 
نن واالستنباط، ومل يوضع ملن علم  ومنسوخه، وكذلك السُّ
هبذا  سموه  املرتبة  هذه  بلغ  فمن  حقيقتها،  وأدرك  مسألة 

االسم، ومن استحقه أفتى فيا استفتي فيه.

األحكام  بجميع  عامًلا  كان  من  املفتي  الزركيش:  وقال 
املتمكن  هو  وقيل:  الفعل،  من  القريبة  بالقوة  الرشعية 
ألكثر  حفظه  مع  بالدليل  رشًعا  الوقائع  أحكام  معرفة  من 

الفقه)٢(.

املطلب الثاين: الفرق بني اإلفتاء والقضاء والجتهاد
)أ( القضـاء: هـو فصل القـايض بن اخلصـوم، ويقال له 

)١( رشح املنتهى، ٤٥٦/٣. 
)٢( يراجع: األحكام لآلمدي، ١٩٢/٤، إرشاد الفحول، ص ٢٦٥. 
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أيًضـا: احلكـم. واحلاكم: القـايض.  والقضاء شـبيه بالفتوى 
إال أن بينهـا فروًقا، منها: 

- أن الفتوى إخبار عن احلكم الرشعي، والقضاء إنشاء 
للحكم بن املتخاصمن. 

- أن الفتوى ال إلزام فيها للمستفتي أو لغره؛ بل له أن 
يأخذ هبا إن رآها صواًبا، وله أن يرتكها ويأخذ بفتوى ُمْفٍت 
أحد  أن  عليه  وينبني  ملزم،  فهو  القضائي  احلكم  أما  آخر. 
وإن  نجربه،  مل  الفقهاء  فتاوى  إىل  اآلخر  دعا  إذا  اخلصمن 
ذلك؛ ألن  اإلجابة، وأجرب عىل  عليه  إىل قاض وجب  دعاه 

القايض منصب لقطع اخلصومات وإهنائها)١(. 

احلكم  حتصيل  يف  وسعه  الفقيه  بذل  والجتهاد:  )ب( 
يكون  اإلفتاء  أن  اإلفتاء  وبن  بينه  والفرق  الظني.  الرشعي 
فيا علم قطًعا أو ظنًّا أما االجتهاد فال يكون يف القطعي، وأن 
يتم  الفقيه احلكم يف نفسه وال  يتم بمجرد حتصيل  االجتهاد 

اإلفتاء إال بتبليغ احلكم للسائل. 

)( البحر املحيط للزركيش، ٣١٥/١.   )١(
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املطلب الثالث: احلكم التكليفي للفتوى

يبن  للمسلمن من  إذ البدَّ  الكفاية،  الفتوى فرض عىل 
أحد،  كل  ذلك  حيسن  وال  هلم،  يقع  فيا  دينهم  أحكام  هلم 
عن  فرض  تكن  ومل  القدرة،  لديه  من  به  يقوم  أن  فوجب 
ألهنا تقتيض حتصيل علوم مجَّة، فلو كانت فرض عن ألدى 
إىل  النرصافهم  ومصاحلهم،  الناس  أعال  تعطيل  إىل  ذلك 
حتصيل علوم بخصوصها، وانرصافهم عن غرها من العلوم 

النافعة، ومما يدل عىل فرضيتها قول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ٱ  
ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ﴾)١(، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ُسِئَل َعْن ِعْلِم، فَكَتَمُه 

أجْلََمُه اهلل بِلجاٍم من ناٍر يوَم القيامة«)٢(.

املطلب الرابع: منزلة الفتوى

تتبن منزلة الفتوى يف الرشيعة من عدة أوجه، منها: 

أن اهلل تعاىل أفتى عباده، قال سبحانه: ﴿ۓ  ڭ  

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١8٧[. 
)٢( ُســنن أيب داُود، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم،  حديث رقم ٣٦٥8، وُسنن الرتمذي، 

أبواب العلم، باب ما جا يف كتان العلم، حديث رقم ٢٦٤٩.
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ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ﴾)١(، وقال: ﴿ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)٢(. 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوىل هذا املنصب يف حياته، وقد  أن 

قال: ﴿ٿ  ٿٿ   بذلك حيث  تعاىل  اهلل  كلفه 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ﴾)٣(.
املطلب اخلامس: هتيب اإلفتاء واجلرأة عليه

َأْجَرُؤُكْم  الُفتيا،  َعىَل  »َأْجَرُؤُكْم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله:  ورد عن 
َعىَل النَّاِر«)٤(، ونقل عن سفيان وسحنون: أجرس الناس عىل 
الُفتيا أقلهم علًا، فالذي ينبغي للعامل أن يكون متهيًبا لإلفتاء، 
ال يتجرأ عليه إال حن يكون احلكم جليًّا يف الكتاب والسنة، 
فيه  تعارضت  مما  ذلك  عدا  فيا  أما  عليه،  جممًعا  يكون  أو 
األقوال والُوُجوه وخفي حكمه فعليه أن يتثبت ويرتيث حتى 
يتضح له وجه اجلواب، فإن مل يتضح له توقف، َوَعن اإلمام 

)١( ]سورة النساء، اآلية ١٢٧[. 
)٢( ]سورة النساء، اآلية ١٧٦[. 

)٣( ]سورة النحل، اآلية٤٤ [. 
ِة، حديث: ١٥٩. رواه من حديث عبيد  دَّ )٤( ُســنن الدارمي، املقدمة، َباُب اْلُفْتَيا َوَما فِيِه ِمَن الشِّ

اهلل بن جعفر مرساًل.
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َمالك َأْيًضا َأنه ُربَا َكاَن ُيْسَأل َعن مخسن َمْسَأَلة َفاَل جُييب يِف 
قبل  َفَينَْبِغي  َمْسَأَلة  يِف  أَجاب  َيُقول:«من  َوَكاَن  ِمنَْها،  َواِحَدة 
اجْلَواب َأن يعرض َنفسه عىل اجْلنَّة َوالنَّار َوَكيف خالصه ثمَّ 
افِِعي: »َما رأيُت أحًدا مجع اهلل َتَعاىَل فِيِه من  جُييب«، َوَقاَل الشَّ

آَلة الُفتيا َما مجع يِف اْبن ُعَيْينَة أسكت ِمنُْه عىل الُفتيا«)١(.

وبناًء عىل ذلك فإن اإلفتاء بغر علم حرام؛ ألنه يتضمن 
الكذب عىل اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ويتضمن إضالاًل للناس، 

ے   ھ  ھ   ﴿ھ   تعاىل:  لقوله  الكبائر  من  وهو 
وقوله  ڭ﴾)٢(،  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   

ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   ﴿وئ   تعاىل: 
  ىئ  ىئ ی  ی ی  ی﴾)٣(، ولقد حسم اهلل

بيان احلالل واحلرام يف قوله: ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   
ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ    
ڱ﴾)٤(،  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ     ک  

)١( آداب الفتوى واملفتي واملستفتي للنووي، ص ١٦.
)٢( ]سورة النحل، اآلية ١١٦[ .
)٣( ]سورة اإلساء، اآلية ٣٦[. 

)٤( ]سورة األعراف، اآلية ٣٣[. 
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 ، ٌ فقرنه بالفواحش والبغي والرشك، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص:«احلَاَلُل َبنِّ
، َوَبْينَُهَا ُمَشبََّهاٌت الَ َيْعَلُمَها َكثٌِر ِمَن النَّاس«)١(،  ٌ َواحلََراُم َبنِّ
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللََّ الَ َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، 
ََذ  ُيْبِق َعاملًِا اختَّ َوَلِكْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَاِء، َحتَّى إَِذا مَلْ 
َفَضلُّوا  ِعْلٍم،  بَِغْرِ  َفَأْفَتْوا  َفُسِئُلوا  ااًل،  ُجهَّ ُرُءوًسا  النَّاُس 

َوَأَضلُّوا«)٢(.

مـن أجل ذلـك كثر النقل عن السـلف إذا ُسـئل أحدهم 
عـا ال يعلـم أن يقول للسـائل: ال أدري، نقـل ذلك عن ابن 
عمر ، والقاسـم بـن حممد، والشـعبي، ومالك، وغرهم 

رمحهم اهلل)٣(. 

وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك يف موضعه ويعود نفسه 
أو  حمرًما  أمًرا  الفتوى  عىل  بناًء  املستفتي  فعل  إن  ثم  عليه، 
العبادة املفروضة عىل وجه فاسد محل املفتي بغر علم إثمه، 
إن مل يكن املستفتي قد قرص يف البحث عمن هو أهل للُفتيا، 
أنه    هريرة  أيب  عن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  عليها  فاإلثم  وإال 

)١( متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب احلالل بن واحلرام بن، حديث رقم ٢٠٥١، 
وصحيح مسلم: كتاب املساقاه، باب أخذ احلالل وترك الشبهات، حديث رقم ٤١8١.

)٢( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم ١٠٠.
)٣( اجلرح والتعديل 8٦/٦، الطبقات الكربى ٣٥٠/١، سر أعالم النبالء ١8٤/٥، ٧/١٦8.
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قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »... َوَمْن َأْفَتى بَِغْرِ ِعْلٍم َكاَن إِْثُمُه 
َعىَل َمْن َأْفَتاُه...«)١(.

املطلب السادس: التساهل يف الفتوى

حيـرم التسـاهل يف الفتوى، ومـن عرف به حرم سـؤاله، 
قـال اإلمام النـووي : ومن التسـاهل أن حتمله األغراض 
الفاسـدة عـىل تتبـع احليـل املحرمـة أو املكروهه والتمسـك 
بالشـبه طلًبـا للرتخيـص ملـن يـروم نفعـه، أو التغليـظ عـىل 

من يريـد رضه)٢(. 

وحيـرم التحايـل لتحليـل احلـرام أو لتحريم احلـالل؛ ألنه 
تعـاىل: ﴿ڀ   لقولـه  مكـر وخديعـة ومهـا حمرمـان 
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ﴾)٣(، وقوله : ﴿ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾)٤( وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْلُعـوٌن َمـْن َضـارَّ 

ُمْؤِمنًـا َأْو َمَكـَر بِِه«)٥(.

نن الكربى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قىض باجلهل، حديث رقم ٢٠٣٥٣. )١( السُّ
)٢( املجموع ٤٦/١. 

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ٥٤[. 
)٤( ]سورة فاطر، اآلية ٤٣[. 

)٥( ُسنن الرتمذي: أبواب الرب والصلة، ما جاء يف اخليانة والغش، حديث رقم ١٩٤١. 
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وأن  الدليل،  يؤيده  بالذي  ُيفَتى  وإنا  بالشاذ،  ُيفَتى  فال 
عليه  اتفق  ما  يرتك  فال  الفتوى،  يف  أمكن  ما  املفتي  جَيتهد 
أكثر العلاء ويفتي بخالفه وإذا كانت املسألة خالفية احتاط 

للرشع واحتاط للمستفتي أيًضا.

املطلب السابع: رشوط الفتوى

والبرص  والسمع  واحلرية  الذكورة  املفتي  يف  يشرتط  ال 
والذكر  والعبد،  احلر  من  الُفتيا  فتصح  اتفاًقا)١(،  والنطق 
إذا كتب  واألنثى، والبصر واألعمى، والسميع واألخرس 

أو فهمت إشارته.

ويشرتط يف املفتي العامل ما ييل: 

1- اإلسالم.        2- التكليف.        3- العدالة. 

وهذه الثالثة متفق عليها. 

٤-االجتهاد: وهو رشط يف القايض واملفتي عند األئمة 
الثالثة، وليس عند احلنفية رشط صحة بل هو رشط أولوية 

تسهياًل عىل الناس.

)١( راجع: املجموع للنووي ٤١/١، حاشية ابن عابدين ٢،٣/٤، رشح املنتهى ٤٥٧/٤.
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٥- أن يكون فقيه النفس، بمعنى أن يكون بطبعه شديد 
الفهم ملقاصد الكالم، صادق احلكم عىل األشياء)١(. 

واقعة  بمعرفة  تتعلق  خاصة  رشوط  من  ذلك  غر  إىل 
االستفتاء، ودراسة حال املستفتي، والبيئة التي يعيش فيها.

املطلب الثامن: الوسطية كأساس للفتوى

الثابت  بن  والتوازن  واملوازنة  امليزان  هي  الوسطية 
واملتغير، بن احلركة والسكون، وهي التي تأخذ بالعزائم دون 
الثوابت  تطبق  التي  وهي  مواطنها،  يف  الرخص  عن  التجايف 
بن  املقارنة  هي  الفتوى  يف  والوسطية  املتغرات،  إمهال  دون 
بن  والربط  والفروع،  املقاصد  بن  واملوازنة  واجلزئي،  الكيل 

النصوص وبن املصالح يف الفتاوى واآلراء. 

الفتوى نقتطف من  وللتدليل عىل مفهوم الوسطية يف 
املوافقات)٢( للشاطبي قوله: املفتي البالغ ذروة الدرجة هو 
الذي حيمل الناس عىل املعهود الوسط فيا يليق باجلمهور، 
طرف  إىل  هبم  يميل  وال  الشدة  مذهب  هبم  يذهب  فال 

)١( تبصر النجباء بحقيقة اإلفتاء، احلفناوي، ص ١٢. 
)٢( املوافقات للشاطبي، ٥/ ٢٧٧.
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املستقيم  الرصاط  أنه  هذا  صحة  عىل  والدليل  االنحالل، 
الذي جاءت به الرشيعة؛ حيث إن مقصد الشارع من املكلف 
فإذا خرج  تفريط،  إفراط وال  التوسط من غر  احلمل عىل 
عن ذلك يف املستفتن خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان 
ما خرج عن املذهب الوسط مذموًما عند العلاء الراسخن، 
وأيًضا فإن هذا املذهب كان املفهوم من شأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابه األكرمن ، فقد قال ملعاذ  ملا أطال بالناس 
ِمنُْكْم  »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  ُمَعاُذ«)١(،  َيا  َأْنَت  »َأَفتَّاٌن  الصالة:  يف 
ُيَشادَّ  َوَلْن   ، ُيرْسٌ يَن  الدِّ »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال  ِريَن«)٢(،  ُمنَفِّ
وا، َواْسَتِعينُوا  ُدوا َوَقاِرُبوا، َوَأْبرِشُ يَن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبُه، َفَسدِّ الدِّ
جْلَِة«)٣(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخُذوا  ٍء ِمَن الدُّ ْوَحِة َويَشْ بِاْلَغْدَوِة َوالرَّ
ِمَن الَعَمِل َما ُتطِيُقوَن، َفإِنَّ اهللََّ الَ َيَملُّ َحتَّى مَتَلُّوا«)٤(، وقال 

 .)٥(» رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَحبَّ اْلَعَمِل إىَِل اهللِ َأْدَوُمُه َوإِْن َقلَّ

)١( مسند أمحد، باب مسند جابر بن عبد اهلل ، حديث رقم ١٤١٩٠. 
)٢( مسند أمحد، باب بقية حديث أيب مسعود البدري، حديث رقم ١٧٠٦٥. 

)٣( صحيح البخاري: كتاب اإليان، باب الدين يرس، حديث رقم ٣٩. 
)٤( صحيح البخاري: كتاب الصوم،  باب صوم شعبان، حديث رقم ١٩٧٠. 

ِة  نََّة بَِعَمِلِه َبْل بَِرمْحَ )٥( صحيح مســلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، َباُب َلْن َيْدُخَل َأَحٌد اجلَْ
اهللِ َتَعاىَل، حديث رقم ٢8١8.
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وأيًضـا فإن اخلـروج إىل األطـراف خروج عـن العدل، 
وال تقـول بـه مصلحـة اخللق، أمـا يف طـرف التشـديد فإنه 
مهلكـة، وأمـا يف طـرف االنحـالل فكذلك، وأن املسـتفتي 
إذا ذهـب بـه مذهـب العنـت واحلـرج بغـض إليـه الديـن، 
وأدى إىل االنقطـاع عـن سـلوك طريـق اآلخـرة، وأمـا إذا 
ذهـب بـه مذهـب االنحـالل كان مـع اهلـوى والشـهوة، 
اهلـوى  واتبـاع  اهلـوى،  عـن  بالنهـي  جـاء  إنـا  والـرشع 

﴿ڤ   تعـاىل:  قولـه  منهـا  كثـرة،  واألدلـة  مهلكـة، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
گ    ﴿ سـبحانه:  وقولـه  ڄ﴾)١(،  ڄ   ڄ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ھ   ھ    ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۓ﴾)٢(. ے   ے   
وأساسها عىل  مبناها  اإلسالمية  الرشيعة  أن  واخلالصة: 
ورمحة  كلها،  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش  يف  العباد  مصالح 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١٤٣[. 
)٢( ]سورة احلج، اآليتان ٧٧، ٧8[. 
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خرجت  مسألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها، 
املصلحة  إىل ضدها وعن  الرمحة  اجلور وعن  إىل  العدل  عن 
الرشيعة،  من  فليست  العبث  إىل  احلكمة  وعن  املفسدة  إىل 
وإن دخل فيها التأويل، فالرشيعة عدل اهلل بن عباده، ورمحته 
بن خلقه، وظله يف أرضه، وكلمته الدالة عليه وعىل صدق 
الذي أبرص  نوره  أتم داللة وأصدقها، وهي  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
به املبرصون، وهداه الذي اهتدى به املهتدون، وشفاؤه التامُّ 

الذي به دواء كل عليل.     

*   *   *
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وحوادث  ووقائع  أمور  هلم  تعرض  مجيًعا  الناس  إن 
كل  وليس  فيها،  الرشعي  احلكم  معرفة  يريدون  كثرة، 
الوقائع  لتلك  الرشعي  باحلكم  علم  أو  دراية  عىل  الناس 
واحلوادث، وهلذا كان من حكمة الشارع  أنه مل يوجب 
عىل العاميِّ وغره - ممن ال يعرف احلكم الرشعي- النظر 
هذا  ألن  احلكم؛  هذا  إىل  منها  ليتوصل  الرشعية  األدلة  يف 
ولو  الرشعي،  احلكم  يعرف  ال  ممن  ولغره  له  مقدور  غر 
حاول التوصل بنفسه إىل معرفة ذلك احلكم لوقع يف اخلطأ، 
األدلة  يف  النظر  طريق  عن  احلكم  إىل  الوصول  آلية  لفقده 
التي يستطيع من خالهلا استنباط األحكام الرشعية، وهلذا 

أوجب اهلل تعاىل عليه السؤال عماًل بقوله تعاىل: ﴿ ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾)٢(.

)*( كتب هذا البحث: أ.د/رمضان حممد عيد هيتمي، عميد كلية الرشيعة والقانون األسبق، جامعة األزهر.
)٢( ]سورة النحل، اآلية ٤٣[.

أحكام اإلفتاء وآداب املفتي واملستفتي)*( 
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املبحث األول: املفتي وحكم اإلفتاء الفقهي وأقسامه
للفتوى  الفقهي  واحلكم  املفتي  تعريف  األول:  املطلب 

وأقسام املفتني
أوًلاملفتـي: هـو من يتصـدى للفتوى بن النـاس، وقال 
الزركـيش: هـو الفقيـه، وقـال األصوليـون: »إن املفتـي هو 
مقـام  يقـوم  مـن  هـو  احلـارض:  عرصنـا  ويف  املجتهـد«)١(، 

اإلمـام وباختيـاره يف اإلفتـاء.

ثانًيـا احلكـم الفقهـي للفتـوى: الفتـوى فـرض كفايـة، 
وليسـت فـرض عـن، فـإذا قـام هبـا البعـض ولـو واحـًدا 
سـقط اإلثـم والتكليف عـن الباقـي؛ ألهنا لـو كانت فرض 
ومصاحلهـم  النـاس  أعـال  تعطيـل  إىل  ذلـك  ألدى  عـن 
النرصافهـم إىل حتصيـل علـوم معينـة مـن أجـل الوصـول 
إليهـا، ومل يبـق مـن يقـوم بصناعـة، أو زراعة، أو جتـارة، أو 
ـا، أو وظيفـة  طـب، أو هندسـة، أو مـن يتـوىل منصًبـا عامًّ
حكوميـة، أو غرهـا، ومـن هنـا كانـت الُفتيا فـرض كفاية، 

ومل تكـن فـرض عـن.

)١( البحر املحيط ٣٠٥/٦، إرشاد الفحول للشوكاين، ص ٢٦٥، اإلحكام لآلمدي ٢٤٥/٣.
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أو  البلدة  يكن يف  املفتي ومل  املسألة عىل  إذا عرضت  أما 
غره،  فيها  كان  فإن  عنها،  اجلواب  عليه  تعن  غره  الناحية 

فاجلواب يف حقه فرض كفاية. 

وحتـرم الفتـوى عىل غـر من تأهل هلـا، ومل تكتمـل لديه 
أدواهتـا؛ فـال جيوز الرتخـص أو التسـاهل يف الفتـوى، ومن 

عـــرف بذلك حرم اسـتفتاؤه.

م العلاء املفتن من حيث اإلطالق  ثالًثا أقسام املفتني: قسَّ
ووجه  املقيد،  واملفتي  املطلق،  املفتي  نوعن:  إىل  والتقييد 
يف  جيتهد  حن  الفقيه  أو  املفتي  أن  النوعن  هذين  يف  احلرص 
يتقيد بمذهب  أو  يتقيد بمذهب معن،  إما أالَّ  طلب احلكم 

معن فيتقيد به يف استنباطه للحكم، وإليك بيان ذلك:   

١ - املفتي املطلق: ويعرب عنه باملفتي أو املجتهد املستقل، 
من  هبا  يتمكن  التي  امللكة  عنده  تكونت  الذي  الفقيه  وهو 
التقيد  التفصيلية دون  أدلتها  الرشعية من  استنباط األحكام 

بقواعد إمام معن.

واإلفتـاء املطلـق ال يتوقـف عمـل املفتـي فيـه عـىل فرع 
االجتهـاد يف كل  قـدرة  لـه  يكـون  بـل  الفقـه،  مـن  معـن 



54

حادثـة، سـواء أكانـت خاصـة بالعبـادات أم املعامـالت أم 
املواريـث أم غرهـا.  أم  اجلنايـات 

غر  املجتهد  أو  باملفتي  عنه  ويعرب  املقيد:  املفتي   -  ٢
املستقل، وهو من له ملكة االقتدار عىل التخريج أو الرتجيح 
وهذا  املذهب،  يف  األول  اإلمام  وضعها  التي  األصول  عىل 

القسم ينحرص يف أربعة أنواع)١(:

إلمامه  مقلًدا  يكون  ال  املفتي  وهذا  املنتسب:  املفتي  أ- 
االجتهاد  يف  طريقه  سلك  لكنه  دليله،  يف  وال  مذهبه  يف  ال 
والفتوى، ومن ثم فقد نسب إليه، وهذا املفتي خيتار أصول 

اإلمام، ولكنه خيالفه يف الفروع. 

ومنهم: أبو يوسف، وحممد بن احلسن يف املذهب احلنفي، 
املالكي،  املذهب  يف  وهب  وابن  القاسم،  ابن  الرمحن  وعبد 
املذهب  الشافعي، وأبو يعىل يف  املذهب  واملزين، والربيع يف 
احلنبيل، وهؤالء املفتون أو املجتهدون وأمثاهلم قد نالوا مرتبة 
من العلم مكنتهم من االجتهاد بالنظر يف األدلة التي تستمد 
فاستخدموا  إمام معن،  اتبعوا طريق  لكنهم  منها األحكام، 

)١( مقدمة املجموع  ٧٥/١، ٧٦، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ص١8٤.
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اجلهة،  هذه  من  له  تابعون  فهم  االستنباط،  يف  أصوله 
ومستقلون من جهة أهنم نظروا كا نظر غرهم استقالاًل إىل 

هذه األصول، واستنبطوا منها األحكام الرشعية)١(.
مقيًدا  يكون  الذي  املفتي  وهو  املذهب:  يف  املفتي   - ب 
أن  غر  من  بالدليل  مذهبه  بتقرير  ويستقل  إمامه،  بمذهب 
يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده، فيتخذ نصوص إمامه 
بنصوص  املستقل  يفعل  كا  األحكام  منها  يستنبط  أصواًل 
الشارع، وهذه صفة أئمة املذهب أصحاب الُوُجوه والطرق، 
واحلنفية يسمون هؤالء املفتن أو املجتهدين بطبقة املخرجن 

كالكرخي من احلنفية. 
أئمة  رتبة  يبلغ  مل  الذي  وهو  ح:  املرجِّ املفتي   - ج 
املذهب أصحاب الُوُجوه والطرق، ولكنه حافظ ملذهب 
بعض  يرجح  املفتي  فهذا  ح،  ويرجِّ وحيرر  يقرر  إمامه 
للتطبيق  أو الصالحية  الدليل،  األقوال عىل بعض لقوة 
بموافقة أحوال العرص، ونحو ذلك مما ال يعد استنباًطا 

جديًدا مستقاًل أو تابًعا)٢(.

)١( اإلمام العز بن عبد السالم وأثره يف الفقه اإلسالمي، د.عيل مصطفي الفقي ٢8٩/١.
)٢( املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ص١8٥، بحوث يف االجتهاد، د.دياب سليم، ص 

٣٦ - ٣٧، االجتهاد وضوابطه وأحكامه، د. جالل الدين عبد الرمحن، ص٢٧.
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أواخر  إىل  املصنفن  مرتبة  هي  وهذه  الصالح:  ابن  قال 
املذهب،  متهيد  يف  األولن  عن  وا  قرصَّ وقد  اخلامسة،  املائة 
املنقول  عىل  وقاسوا  أولئك،  بسط  فبسطوا  الفتوى  يف  أما 
واملسطور، غر مقترصين عىل القياس اجليل وإلغاء الفارق)١(. 

املذهب ويفهمه يف  الذي حيفظ  احلافظ: وهو  املفتي  ـ  د 
أدلة  تقرير  يف  ُمقرصِّ  ولكنه  ومشكالهتا،  املسائل  واضحات 
هذا املذهب، فهو يعتمد يف نقله وفتواه عىل نصوص إمامه، 
وتفريعات أصحابه املجتهدين يف مذهبه، وما مل جيده منقواًل 
قاس عىل مثله، وكذلك ما يعلم اندراجه حتت ضابط منقول 
ممهد يف املذهب، فإنه جيوز له أن يلحقه به ويفتي به، وما مل 

يكن كذلك فعليه اإلمساك عن الفتوى به. 

أبو  قال  كا  ذلك  وجود  عدم  ويندر  الصالح:  ابن  قال 
املعال: يندر أن تقع واقعة مل ينص عىل حكمها يف املذهب، 
وال هي يف معنى يشء من املنصوص فيه من غر فرق، وال 
هي مندرجة حتت يشء من ضوابط املذهب املحررة فيه، ثم 
املسائل  النفس؛ ألن تصور  فقيه  الفقيه ال يكون إال  إن هذا 

عىل وجهها وفضل أحكامها ال يقوم به إال فقيه النفس. 

)١( أدب املفتي واملستفتي بترصف، ص١٤٤، واملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ص ١8٥.
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املطلب الثاين: رشوط املفتي وآدابه

توافر  تستلزم  املفتي  مهمة  إن  املفتي:  رشوط  أواًل: 
األهلية، بأن يكون بالًغا عاقاًل ذا ملكة يقتدر هبا عىل استنتاج 
األحكام من مأخذها، وإنا يتمكن من ذلك بتوافر جمموعة 

من الرشوط هي)١(: 

الفتوى يف األمور  بالًغا عاقاًل؛ ألن  ١- أن يكون مسلًا 
الرشعية، هي عبادة، واإلسالم رشط يف صحة العبادة، فال 
بدَّ له من معرفة اهلل تعاىل وسائر صفاته، ومعرفة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
كا ال تصح  الرشعية،  التكاليف واألحكام  من  به  وما جاء 
فتيا املجنون؛ ألنه فاقد األهلية ال يعي من األمور شيًئا، ومن 
الواجب أن يكون املفتي سليَم الذهن، رصن الفكر، صحيح 

الترصف واالستنباط، قوي الضبط، فطنًا، متيقًظا)٢(.

يقول اآلمدي: الرشط األول أن يعلم وجود الرب تعاىل، 
حتى  الكاالت  من  ويستحقه  الصفات،  من  له  جيب  وما 

)١( أدب املفتي واملســتفتي، ص ١٤٦ وما بعدها بترصف، املدخــل إىل مذهب اإلمام أمحد بن 
حنبل، ص١8٦.

)٢( صناعة اإلفتاء د.عيل مجعة، ص ٣٤- ٤٠، الفقيه واملتفقه ١٥٦/٢.
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يتصور منه التكليف، وأن يكون مصدًقا برسوله وما جاء به 
من الرشع املنقول مما يتوقف عليه اإليان، عامًلا بأدلة األمور.

املصدر  أنه  باعتبار  الكريم  بالقرآن  عامًلا  يكون  أن   -٢
األول للترشيع، وأنه ال طريق إىل اهلل تعاىل سواه، وال يشرتط 
معرفة مجيعه؛ بل ما يتعلق منه باألحكام، وهو مخسائة آية، 
وال يشرتط حفظها؛ بل يكفي أن يكون عارًفا بمواقعها حتى 

يطلب منها اآلية التي حيتاج إليها عند نزول الواقعة)١(.

٣- أن يكون عامًلا بالسنة، سواء أكانت قولية أم فعلية أم 
تقريرية، وأهنا واردة يف األحكام الرشعية، وأن يعرف طريق 
بذلك  يتعلق  آحاد، وما  أو  أو شهرة  تواتر  إلينا من  وصوهلا 
من معرفة حال الرواة من حيث اجلرح والتعديل، والضبط 

والعدالة وغرها)٢(.

وال يشرتط حفظ السنة؛ بل يكفي املجتهد معرفة مواقع 
االجتهاد،  إىل  احلاجة  وقت  فراجعه  باب،  كل  يف  األحكام 

)١( املســتصفي للغزال ٣٥٠/٢، هناية الوصول يف دراية األصول للصفي اهلندي 8/٣8٢٧، 
إرشــاد الفحول، ص ٢٥١، كشــف األسار للنســفي ٣٠٠/٢، هناية السول لإلسنوي 

٢٧٢/٣، الفقيه واملتفقه ١٥٧/٢.
)٢( هناية السول لإلسنوي ٢٧٣/٣.
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وذلك بالرجوع إىل كتب أحاديث أدلة األحكام ورشوحها 
البخاري،  عىل  حجر  ابن  كرشح  املعتربين،  األئمة  من 
األوطار،  نيل  يف  والشوكاين  مسلم،  صحيح  عىل  والنووي 

والصنعاين يف ُسبل السالم، وأمثال ذلك)١(. 

يف  النزول  وأسباب  واملنسوخ  بالناسخ  العلم   -٤
النصوص احلكمية يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة 
حتى ال يستدل بآية أو حديث عىل حكم، واآلية أو احلديث 

منسوخ وغر معمول هبا)٢(.

املحرمات  عىل  كإمجاعهم  اإلمجاع،  بمواضع  العلم   -٥
التي جاء هبا القرآن الكريم، والسنة النبوية املرشفة، وإمجاعهم 
عىل أصول املواريث، وغرها؛ حتى ال يفتي بخالف ما وقع 

عليه اإلمجاع، فيكون خارًقا لإلمجاع باجتهاده)٣(.

وفق  عىل  ورد  حيث  نيص  دليل  اإلمجاع  أن  ويالحظ 
األدلة الرشعية، فإذا تغرت ظروف االستدالل بالنص وفًقا 

)١( البحر املحيط للزركيش 8/٢٣١.
)٢( هنايــة الوصول للصفي اهلندي ٣8٢٩/8، هناية الســول لإلســنوي ٢٧٤/٣، املحصول 

للرازي ٣٤/٣، الفقيه واملتفقه ١٥٧/٢.
)٣( املستصفي للغزال ٢٥٣/٢، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، ص ١8٢.
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لتغر األحوال وطروء املستجدات، فألن يكون تغر العمل 
باإلمجاع وارًدا من باب أوىل.

٦- أن يكون عامًلا باللغة العربية نحًوا ورصًفا، وذلك ألن 
اللغة العربية هي التي نزل هبا القرآن الكريم والسنة النبوية 
الرشعية  األحكام  استنباط  للمجتهد  يمكن  فال  الرشيفة، 
اللغة  بمعرفة  إال  األدلة  من  وغرمها  والسنة  الكتاب  من 
يف  وعاداهتم  العرب  خطاب  به  يفهم  الذي  بالقدر  والنحو 
االستعال، إىل احلد الذي يميز به بن رصيح الكالم وكنايته، 
ه، ومطلقه ومقيده، وحمكمه  ه وخاصِّ وحقيقته وجمازه، وعامِّ
واختالف  مدلوالهتا  عىل  األلفاظ  داللة  وُوُجوه  ومتشاهبه، 

مراتبها، والرشوط املعتربة فيها)١(. 

املفتي معرفة  الفقه، حيث يشرتط يف  بأصول  العلم   -٧
علم أصول الفقه، وقواعده العامة، وأدلته اإلمجالية، وكيفية 
االجتهاد  علوم  أعظم  إن  الغزال:  يقول  منها)٢(،  االستفادة 
ثالثة فنون: علم احلديث، وعلم اللغة، وعلم أصول الفقه)٣(.

)١( اإلحكام لآلمدي ٢٠٥/٣، هناية السول ٣٧٤/٣.
)٢( أحكام الفصول يف أحكام األصول أليب الوليد الباجي ٦٣٢/٢.

)( املستصفي ٣٥٣/٢.  )٣(
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8- أن يفهـم املفتـي مقاصـد الشـارع العامـة مـن ترشيع 
وأحواهلـم  النـاس  بمصالـح  خبـًرا  يكـون  وأن  األحـكام، 
وأعرافهـم وعاداهتـم حتـى تكـون اجتهاداته مالئمـة ملقاصد 
وجلـب  املفاسـد  بدفـع  النـاس  ملصالـح  مراعيـة  الشـارع، 
االجتهـاد  درجـة  حتصـل  إنـا  الشـاطبي:  يقـول  املصالـح، 
ملـن اتصـف بوصفـن، أحدمهـا: فهـم مقاصـد الرشيعة عىل 
كاهلـا، والثـاين: التمكـن من االسـتنباط بناء عـىل فهمه منها، 
ثـم قـال: وأمـا الثـاين فهـو كاخلـادم لـألول؛ ألن األول هـو 

املقصـود، والثـاين وسـيلة)١(.

ابن  ثقة، مأموًنا، وقد خلص  املفتي عداًل،  ٩- أن يكون 
املفتي يف مخسة هي:  التي جيب توافرها يف  عابدين الرشوط 
تعني  التي  والعدالة  والعلم،  والعقل،  والبلوغ،  اإلسالم، 

احلياد والتجرد والُبْعد عن امليول الذاتية.

الفتوى من مل جيمع رشوطها، وما حيتاج  ن من  ُيَمكَّ وال 
إليه من علومها األصولية والفروعية، ومسائلها االجتاعية، 
واخلالفية، وال يغرت الناس به ويقعوا يف اخلطأ بسببه، وصح 
َينَْتِزُعُه  اْنتَِزاًعا  الِعْلَم  َيْقبُِض  الَ  اهللََّ  »إِنَّ  قوله:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

)١( إرشاد الفحول، ص ٢٥.
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مَلْ  إَِذا  َحتَّى  الُعَلَاِء،  بَِقْبِض  الِعْلَم  َيْقبُِض  َوَلِكْن  الِعَباِد،  ِمَن 
ااًل، َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا بَِغْرِ ِعْلٍم،  ََذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ ُيْبِق َعاملًِا اختَّ

َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا«)١(.

من  جمموعة  املفتي  يف  تتوفر  أن  جيب  املفتي:  آداب  ثانًيا 
اآلداب أمهها ما ييل:

ينبغي  املفتي أهاًل للفتوى، قال مالك: ال  ١- أن يكون 
للعامل أن يفتي حتى يراه الناس أهاًل لذلك، ويرى هو نفسه 

أهاًل لذلك)٢(.

اإلحلاح  أوىل  باب  ومن  الفتوى،  طلب  عن  الرتفع   -٢
الفتوى  يتورع عن  أن  املفتي  فيجب عىل  تول وظيفتها،  عىل 
ما أمكنه ذلك، وال حيرص عليها إال أن تتعن عليه، فيستعن 
غره  يكفيه  مسألة  يف  يفتي  وال  بحقها،  القيام  يف  عليها  باهلل 
  إياها إالَّ إذا كان معينًا للفتوى، وقد كان السلف الصالح
يتورعون عن اإلفتاء، ويود أحدهم أن يكفيه اجلواب غره)٣(.

)١( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم ١٠٠.
)٢( الفروق للقرايف ١٢٤/٢، الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ١٥٤/٢.

)٣( أدب املفتي واملستفتي البن الصالح ص ٦٧، جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ١٦٣/٢، 
الفقيه واملتفقه  ١٢/٢- ١٣.
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قال ابن أيب ليىل: أدركت عرشين ومائة من األنصار من 
فردها  املسألة  عن  أحدهم  يسأل  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  أصحاب 
أن  ومعلوم  أقول:  األول)١(،  إىل  ترجع  حتى  هذا،  إىل  هذا 

ذلك يف حال وجوب الكفاية وليس يف حال التعين هلا.

جيز  مل  بذلك  عرف  ومن  الفتوى،  يف  التساهل  عدم   -٣
أن يستفتى، وهلذا جيب عليه عدم الترسع يف إصدار الفتوى 
قبل متام النظر والفكر؛ بل جيب عليه التثبت من احلكم قبل 
الفتوى وال يبادر إىل اجلواب إال بعد استفراغ الوسع وبذل 
اجلهد، وحصول االطمئنان، وأن ال يتتبع احليل املحرمة أو 
التغليظ  أو  هبا،  نفعه  أراد  ملن  بالرخص  يفتي  أو  املكروهة، 
األسدي،  ُحَصْنٍ  أيب  عن  روي  فقد  مرضته،  أراد  من  عىل 
قال: »إِنَّ َأَحَدُهْم َلُيْفتِي يِف امْلَْسَأَلِة، َوَلْو َوَرَدْت َعىَل ُعَمَر ْبِن 

اخْلَطَّاِب َريِضَ اهللَُّ َعنُْه جِلََمَع هَلَا َأْهَل َبْدٍر«)٢(.

وال يعني ذلك أن يعمد إىل التشديد؛ بل جيب عليه أن 
الناس وأيرس عليهم؛ حيث يصيب  أرفق عىل  با هو  يفتي 

نن الكربى للبيهقي، َباُب التََّوقِّي َعِن اْلُفْتَيا َوالتََّثبُِّت فِيَها، حديث رقم 8٠٣،  )١( املدخل إىل السُّ
الفقيــه واملتفقه ١٢،١٣/٢، جامــع بيان العلم وفضله ١٦٣/٢، رقــم٦٤٠، أدب املفتي 

واملستفتي، ص ٦٧.
)٢( النووي يف املجموع ٧٣/١، أدب املفتي واملستفتي ص٦8، الفقيه واملتفقه ١٦٥/٢.
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مقصد الشارع احلكيم فيا جعله من خصائص رشعه، وهو 
سبحانه:  قال  كا  عنهم،  احلرج  ورفع  الناس  عىل  التيسر 
ۋ﴾)١(،  ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  ۇ   ﴿
ۓ﴾)٢(،  ے   ے    ھ   ھ    ھ    ھ    ﴿ تعاىل:  وقوله 

ُروا«)٣(. وا، َوالَ ُتنَفِّ ُ وا، َوَبرشِّ ُ وا َوالَ ُتَعرسِّ ُ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َيرسِّ

٤- جيـب عـىل املفتـي أن يغر فتـواه إذا تبـن أهنا خطأ، 
وعليـه إعـالم املسـتفتي بذلـك، وعـىل املسـتفتي الرجـوع 
ونقـض عملـه بذلـك، وإذا كان اخلطـأ يف حمـل االجتهـاد 
مل يلزمـه نقضـه، وكذلـك إذا مل يكـن املسـتفتي قـد عمـل 

بـاألول بعـد، مل جيز لـه العمل بـه)٤(.

بصدق  تعاىل  اهلل  إىل  يتوجه  أن  املفتي  عىل  جيب   -٥
وإخالص أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، وأن 
املسألة  يف  لعباده  رشعه  الذي  حكمه  إىل  الوصول  يف  يوفقه 
اهلل  ومحد  به  أفتى  الصحيح  باحلكم  ظفر  فإذا  الفتوى،  حمل 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١8٥[.
)٢( ]سورة احلج، اآلية ٧8[.

)٣( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتخوهلم باملوعظة..، حديث رقم ٦٩.
)٤( أدب املفتي واملستفتي، ص ١٦٣.
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تعاىل وشكره عىل توفيقه إىل هذا احلكم، وإن اشتبه عليه أو مل 
يصل إىل الصواب، باَدر إىل التوبة واالستغفار واإلكثار من 

ذكر اهلل أن يلهمه الصواب)١(. 

باجلواب،  يستقل  وال  والعلم  الدين  ذوي  استشارة   -٦
وقد  ڦ﴾)٢(،  ڦ   ﴿ڤ   ملسو هيلع هللا ىلص:  لنبيه  تعاىل  لقوله 
وأمر  كثرة  وأشياء  مواضع  يف  أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  شاور 
   الصحابة والتابعون وَمْن بعدهم  باملشاورة، وهلذا كان 
عنده،  حرض  من  استشار  املسألة  أحدهم  عىل  عرضت  إذا 
وهلذا قال النووي: يستحب أن يقرأها عىل حارضيه ممن هو 
أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا 
دونه وتالمذته، لالقتداء بالسلف، ورجاء ظهور ما قد خيفي 
عليه،   إال أن يكون فيها ما ال يصح إبداؤه، أو يطلب السائل 

كتانه، أو يكون يف إشاعته مفسدة)٣(. 

من  عليه  اطلع  ما  وسرت  املستفتن،  أسار  حفظ   -٧
وعوراهتم  الناس  أسار  عىل  يطلع  كالطبيب  فهو  عوراهتم، 

)١( املرجع السابق، ص ٧٢- ٧٣.
)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ١٥٩[.

)٣( املجموع ١٠٧/١.
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أو يعرضهم  إفشاؤها،  مما ال يطلع عليه غره، وقد يرضهم 
لألذى، فعليه كتان أسار املستفتن)١(.

قوة  أساس  أن  ذلك  ومأخذه؛  احلكم  دليل  ذكر   -8
الفتوى وروحها هو الدليل، كا أن ذكر املفتي للدليل جيعل 
عهدة  من  املفتي  ويربئ  وغره،  املستفتي  عىل  حجة  قوله 

اإلفتاء بال دليل. 

املطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  أحكام  يتأمل  ومن 
رسوله  قول  ومن    اهلل  قول  يف  ورد  مما  لذلك  أساًسا  جيد 
قال  وعللها،  الرشعية  األحكام  مدارك  إىل  يرشدان  الكريم 

تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
»ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے﴾)٢(، 
املرأُة  بنِت أخيها، وال  ُة عىل  الَعمَّ تَِها، وال  َعمَّ املرأُة عىل  ُتنَْكُح 
عىل خالتِها، وال اخلالُة عىل بنِت أختها، وال ُتنكُح الُكربى عىل 

غرى عىل الكربى«)٣(.  غرى، وال الصُّ الصُّ

)١( املوسوعة الفقهية الكويتية ٣٦/٣٣.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٢[.

)٣( ُســنن أيب داُود، كتاب النكاح، باب ما ُيكره أن جُيَمَع بينهن من النساء، حديث رقم ٢٠٦٥،  
فتح البــاري ٦٤/٩- ٦٦، كتاب النكاح، بــاب ال تنكح املرأة عــىل عمتها، رقم ٥١٠8، 
٥١٠٩، نيل األوطار للشوكاين ١٤٦/٦،  باب النهي عن اجلمع بن املرأة وعمتها أو خالتها.



67

ذلك  يف  والناس  والتشديد،  التيسر  بن  التوسط   -٩
نوعان: نوع يميل إىل التيسر والتخفيف دون مراعاة ملقاصد 
الرشيعة وقواعدها، بل عماًل بالرخص، بناء عىل أن هذا هو 
األصلح ألحوال الناس يف هذا العرص، طاملا كان احلكم له 
دون  واملنع،  التشديد  إىل  يميل  الثاين  والنوع  يؤيده،  مستند 
مراعاة ملقاصد الرشيعة وقواعدها العامة، بناًء عىل أن ذلك 
عليهم  غلب  الذين  الناس  ألحوال  واألصلح  األحوط  هو 
اخلروج  إىل  النهاية  يف  يؤدي  مما  الرخص،  وحتيل  التساهل 

واالنسالخ عن أحكام الدين.

إىل  يميل  فال  ذلك  مراعاة  املفتي  عىل  وجب  هنا  ومن 
أو  غلو  غر  من  احلق  مع  يكون  وإنا  هؤالء،  أو  هؤالء 
فأينا يكون احلق  الناس،  تساهل، وبا هو مناسب ألحوال 

فثم رشع اهلل)١(.

١٠- ليس للمفتي أن يفتي يف أي حالة متنعه من التثبت 
اهلم  أو  املفرط،  واجلوع  الشديد،  الغضب  كحالة  والتأمل 
مدافعة  أو  الشديد،  املرض  أو  املزعج،  اخلوف  أو  املغلق، 

)١( قواطع األدلة ١٢٣/٥- ١٣٥.
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األخبثن، بل متى أحس من نفسه شيًئا من ذلك خيرجه عن 
حد االعتدال وكال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى، فلو أفتى 

يف هذه احلالة بالصواب صحت فتياه)١(. 

١١- الفتوى بالرأي والقول الراجح وفًقا ملقتىض احلال 
بالرجحان  املراد  وليس  باالعتبار،  األوىل  املصلحة  وحتقيق 
حتى  املعتربة  للمصلحة  يوصل  ما  به  املراد  بل  الدليل؛  قوة 
ال  حيث  األصوليون،  قرر  كا  مرجوًحا  الرأي  كان  ولو 
أن  له  جيوز  وال  عليه،  املتفق  ينكر  وإنا  فيه،  املختلف  ينكر 
يفتي بأن يف املسألة أقواال، أو هي عىل قولن أو وجهن، أو 
خير السائل فيلقي به يف اإلشكال واحلرة، بل عليه أن يبن 
متضمنًا  وااللتباس،  لإلشكال  مزياًل  شافًيا  بياًنا  اجلواب  له 
فصل اخلطاب، كافًيا يف حصول املقصود، ال حيتاج معه إىل 
فيها خالف،  فقال:  مسألة  يكون كمن سئل عن  وال  غره، 
أحد  القايض  له  خيتار  فقال:  املفتي؟  يعمل  كيف  له:  فقيل 
املذهبن، وسئل آخر عن مسألة يف املواريث فقال: يقسم بن 

. الورثة عىل فرائض اهلل

)١( أدب املفتي واملستفتي، ص١٧٠، املوسوعة الفقهية الكويتية ٣٦/٣٣، املجموع للنووي ٤٦/١.
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كان  إن  به  يفتي  با  فيعمل  القول،  الفعل  مطابقة   -١٢
املحرمات واملكروهات  ينهى عنه من  ينتهي عا  خًرا، وأن 
ومؤيًدا  لقوله  ًقا  ُمصدِّ فعله  فيكون  فعله،  مع  قوله  ليتطابق 
َما  َتُقوُلوَن  مِلَ  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َياَأيُّ  ﴿ تعاىل:  لقوله  ِمْصَداًقا  له، 
اَل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن﴾)١(، 
وقال اخلطيب عن القاسم بن حممد بن خالد أنه قال: ال خر 

يف القول إال مع الفعل)٢(.

املبحث الثاين: تعريف املستفتي وآدابه وحكم طلب الفتوى
أوًل: تعريف املستفتي:

القيام  هو من يطلب معرفة احلكم الرشعي يف أمر يريد 
أو  طبيعيًّا  شخًصا  يكون  أن  يستوي  حكمه،  يعرف  وال  به، 

ا، كا يستوي أن يكون رجاًل أو امرأًة. شخًصا اعتباريًّ

ثانًيا: حكم الستفتاء:

استفتاء العامي الذي ال يعلم حكم احلادثة واجب عليه، 
عىل  أقدم  إذا  وألنه  الرشع،  حكم  حسب  العمل  لوجوب 

)( ]سورة الصف، اآليتان ٢ ،٣[.  )١(
)( الفقيه واملتفقه ١٦١/٢، املوسوعة الفقهية الكويتية ٣٦/٣٣، املوافقات ٢٠٧/٤.  )٢(
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العبادة  يف  يرتك  أو  احلرام  يرتكب  فقد  علم  غر  من  العمل 
ما  يؤدي إىل فسادها فال يثاب عليها، وال تربأ ذمته أمام اهلل 
يَّ ُمَكلٌَّف  مْجَاَع ُمنَْعِقٌد َعىَل َأنَّ اْلَعامِّ منها، يقول الغزال: »َأنَّ اإْلِ
ُه ُيَؤدِّي إىَل  بِاأْلَْحَكاِم، َوَتْكِليُفُه َطَلَب ُرْتَبِة ااِلْجتَِهاِد حُمَاٌل؛ أِلَنَّ
نَاِئُع َوُيَؤدِّي  َرُف َوالصَّ َأْن َينَْقطَِع احْلَْرُث َوالنَّْسُل َوَتَتَعطََّل احْلِ
اْلِعْلِم،  بَِطَلِب  بُِجْمَلتِِهْم  النَّاُس  اْشَتَغَل  َلْو  ْنَيا  الدُّ َخَراِب  إىَل 
اْنِدَراِس  إىَل  َوُيَؤدِّي  امْلََعاِيِش  َطَلِب  إىَل  اْلُعَلَاَء  َيُردُّ  َوَذلَِك 
اْلِعْلِم َبْل إىَل إْهاَلِك اْلُعَلَاِء َوَخَراِب اْلَعامَلِ، َوإَِذا اْسَتَحاَل َهَذا 

مَلْ َيْبَق إالَّ ُسَؤاُل اْلُعَلَاِء«)١(.

ثالًثا: آداب املستفتي: 

َمَع  يتأدب  َأن  للمستفتي  َينَْبِغي  املفتي:  مع  األدب   )١(
امْلُْفتِي ويبجله يِف خطابه َوَجَوابه َوَنْحو َذلِك، َواَل ُيوِمئ بَِيِدِه 
َمْذَهب إمامك  َما  َأو  َكَذا،  يِف  َما حتفظ  َلُه  َواَل يقل  يِف َوجهه 
افِِعي يِف َكَذا، َواَل يقل إِذا َأَجاَبُه َهَكَذا قلُت َأنا َأو َكَذا  َأو الشَّ
َوقع ل، َواَل يقل أفتاين فاَلن َأو َغْرك بَِكَذا، َواَل يقل إِن َكاَن 
يْسَأله  َواَل  تْكتب  َفاَل  َوإاِلَّ  َفاْكُتْب  كتب  ملن  ُمَوافقا  جوابك 

)١( املستصفي ٣8٩/٢.
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مِمَّا  َذلِك  َأو غر  َأو هم  َأو عىل ضجر  مستوفز  َأو  َقاِئم  َوُهَو 
يشغل اْلقلب)١(.

يف  يتغر  رفيع  خلق  عامة  بصفة  األدب  أن  ويالحظ 
ممارسته بحسب األعراف واألمكنة والبيئات.

املستفتي  عىل  جيب  واألتقى:  األعلم  املفتي  اختيار   )٢(
البحث عن املفتي ذي املكانة العلمية إذا مل يكن املفتي معينًا 

من قبل الدولة، وأن يكون من أهل العلم والتقوى.
وهلذا أوجب العلاء عىل املستفتي أن يتحرى عن املفتي، 
املستفتي-  أي   - قطًعا  عليه  جيب  النووي:  يقول  ذلك  ويف 
البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه لإلفتاء إذا مل يكن 
العلم،  إىل  انتسب  من  استفتاء  له  جيوز  فال  بأهليته،  عارًفا 
وانتصب للتدريس واإلقراء، وغر ذلك من مناصب العلاء، 
بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، وجيوز استفتاء من استفاض 

كونه أهاًل للفتوى)٢(.
وهذا التكليف الذي يقع عىل عاتق طالبي الفتوى حيتم 
أنفسهم  ينصبون  ممن  والغرض  اهلوى  أصحاب  عن  الُبْعد 

)١( آداب الفتوى واملفتي واملستفتي، ص 8٣.
)٢( املجموع ٥٤/١، املستصفي للغزال ٣٩٠/٢، أدب املفتي واملستفتي، ص٢8٠.
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يف  أمراء  أهنم  وملجرد  به،  يكونون  ما  أجهل  وهم  لإلفتاء 
مبادئ  أوضح  ينايف  با  السائلن  فيفتون  إرهابية  مجاعات 
الفتوى إىل حتليل ما حرمه  اإلسالم، ويدفعوهنم دفًعا باسم 
اهلل، وحتريم ما أحله، وما من شك فإن مسئولية التهاون يف 
اهلل  أمام  وزرها  يتحمل  سوف  الضالن  هؤالء  إىل  اللجوء 
الفتوى منهم،  إليهم لسؤاهلم وطلب  الذين توجهوا  أولئك 

حيث كان من الواجب عليهم أن ال يطلبوا منهم ذلك.

)٣( إذا وجد اثنان فأكثر ممن جيوز له استفتاؤهم: فهل 
األعلم  عن  والبحث  أعلمهم،  يف  االجتهاد  عليه  جيب 
وجهان:  وفيه  غره؟  دون  ليقلده  واألوثق  واألورع 
شاء  من  استفتاء  له  جيوز  بل  ذلك،  عليه  جيب  ال  أحدمها: 
منهم؛ ألن اجلميع أهل، وقد أسقطنا االجتهاد عن العامي، 
والثاين: جيب عليه ذلك؛ ألنه يمكنه هذا القدر من االجتهاد 

بالبحث والسؤال.

األوثق،  عىل  اطلع  متى  لكن  وأرجح،  أظهر  واألول 
الدليلن،  أرجح  تقديم  تقليده، كا جيب  يلزمه  أنه  فاألظهر 
وأوثق الروايتن، فعىل هذا يلزمه تقليد األورع من العاملن، 
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واألعلم من الورعن، فإن كان أحدمها أعلم واآلخر أورع، 
قلد األعلم عىل األصح)١(.

)٤( هل جيوز للعامى أن يتخر ويقلد أي مذهب شاء؟: 
يكون  أن  األول:  أمرين،  بن  التمييز  جيب  أنه  الفقهاء  ذكر 
العامي منتسًبا إىل مذهب معن، فقال مجهور العلاء: إنه جيب 
عليه أن يستفتي علاء مذهبه، فإن كان شافعيًّا مل يكن له أن 
أن مذهبه هو  اعتقد  إمامه؛ ألنه  يستفتي حنفيًّا، وال خيالف 
احلق واألرجح عىل غره، الثاين: إذا مل يكن منتسًبا إىل مذهب 
يتمذهب  أن  يلزمه  أنه  األول:  الوجه  وجهان،  ففيه  معن 
ال  الثاين:  الوجه  وعزائمه،  برخصه  يأخذ  معن،  بمذهب 
يلزمه ذلك، كا مل يلزم يف عرص أوائل األمة أن خيص العامي 

عامًلا معينًا بتقليده)٢(.

وإذا كان ذلـك هـو مـا ذكـره الفقهـاء يف عرصهم، فإن 
طلـب الفتـوى يف عرصنـا جيب أن يكـون موحـًدا وعىل ما 

)١( املجموع ٥٤/١، املســتصفي للغزال ٣٩٠/٢، أدب املفتي واملســتفتي، ص٢8٣- ٢8٤، 
البحر املحيط 8/٣٦٥.

)٢( أدب املفتي واملستفتي، ص ٢8٦- ٢88، آداب الفتوى واملفتي واملستفتي للنووي ٥٥/١، 
اللمع للشرازي، ص ٣٥٢.
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يفتـى به؛ حتـى ال يتفـرق الناس شـيًعا وأحزاًبـا، فتختلف 
مـن  املقصـود  العـدل  يتحقـق  وال  احلقوقيـة،  مراكزهـم 

اهلل. بـرشع  العمل 

)٥( ما احلكم إذا اختلفت عىل املستفتي فتوى مفتين؟: 
أجاب ابن الصالح بقوله: إن لألصحاب فيها أوجًها:

األول: يأخذ بأغلظها، فيأخذ باحلظر دون اإلباحة؛ ألنه 
أحوط، وألن احلق ثقيل. 

باحلنيفية  بعث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن  بأخفها؛  يأخذ  الثاين: 
السمحة السهلة)١(.

الثالث: جيتهد يف األوثق، فيأخذ بفتوى األعلم األورع.

الرابع: يسأل مفتًيا آخر فيأخذ بفتوى من يوافقه. 

اخلامس: يتخر فيأخذ بقول أيا شاء، وصححه البعض 
كالشرازي)٢(.

)١( ورد يف فتح الباري بلفظ: أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة، انظر: فتح الباري ١١٦/١، 
كتاب اإليان، باب الدين يرس، الفقيه واملتفقه ٢٠٤/٢.

)٢( اللمع للشرازي، ص ٣٥٢.
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قـال ابـن الصـالح: واملختـار أن عليه أن جيتهـد ويبحث 
عـن األرجح فيعمل بـه، فإنه حكـم التعارض وقـد وقع)١(، 

وهـذا هو الـرأي الـذي جيب املصـر إليه. 

فأفتـي  اسـتفتى  إذا  السـؤال  جتديـد  يلزمـه  هـل   )٦(
ثـم حدثـت لـه تلـك احلادثـة مـرة أخـرى؟: فيـه وجهـان، 
أحدمهـا: يلزمـه جلـواز تغـر رأي املفتـي، ثانيهـا: ال يلزمـه 
واألصـل  األول،  احلكـم  عـرف  قـد  ألنـه  األصـح؛  وهـو 

عليـه)٢(. املفتـي  اسـتمرار 

)٧( السـؤال عـا ال فائـدة فيـه: ُيْكـَره للمسـتفتي كثـرة 
السـؤال، والسـؤال عـا ال ينفـع يف الديـن، والسـؤال عـا 
مل يقـع، وأن يسـأل عـن صعـاب املسـائل، وعـن احلكمـة يف 
املسـائل التعبديـة، وقد كان الصحابة  ال يسـألون إال عا 
ينفعهـم، وإذا نزلـت هبـم النازلة بحثـوا عن حكـم اهلل تعاىل 
فيهـا من كتـاب اهلل وسـنة نبيـه، وكان مجاعة منهـم يكرهون 

)١( أدب املفتي واملســتفتي البن الصالح ص ٢٩٣- ٢٩٧، مقدمة املجموع للنووي ٥٥/١- 
٥٦، البحر املحيط للزركيش ٣٦٧/8، إرشــاد الفحول ص ٢٧١، هناية الوصول للصفي 

اهلندي 8/٣٩٠٣.
)٢( مقدمة املجموع ٥٧/١، أدب املفتي واملستفتي البن الصالح، ص ٣٠٢ - ٣٠٣.
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أكان  عنهـا:  للسـائل  ويقولـون  تقـع،  مل  مسـألة  يف  الـكالم 
ذلـك؟ فـإن قـال: ال، قالوا: دعه حتـى يقع ثم نجتهـد فيه)١(.

ثقة  يبعث  أن  له  وجيوز  بنفسه:  االستفتاء  يتوىل  أن   )8(
إذا  املفتي  خط  عىل  االعتاد  وله  له،  ليستفتي  خربه  يعتمد 
أخربه من يثق بقوله، أو كان يعرف خطه ومل يتشكك يف كون 

ذلك اجلواب بخطه)٢(.

أن  جيب  التي  املستفتي  وآداب  صفات  أهم  هي  هذه 
يتحىل هبا، وأن حيرص عىل مراعاهتا يف كل استفتاء أو سؤال 

ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  بقوله  عماًل  معرفتها،  يريد  واقعة  أو 
ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ  

ٺ ٺ  ٺ  ﴾)٣(.
اخلامتة

أمحد اهلل تعاىل عىل توفيقه ل يف كتابة هذا البحث، وأدعو 
نافًعا ملن يقرؤه، وقد خلصت من بحثي  اهلل تعاىل أن جيعله 

هذا إىل عدد من النتائج، أمهها ما ييل:

)١( الفتوى يف اإلسالم للقاسمي، ص ١٣٤.
)٢( مقدمة املجموع ٥٧/١.

)٣( ]سورة النحل، اآلية ٤٣[.
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١ - أن منصب اإلفتاء منصب عظيم رفيع املستوى، وال 
جيوز أن يتصدى له من ليس معينًا له أو مستوفًيا لرشوطه.

٢ - أن هذا املنصب جيب أال يتواله إال من توفرت فيه 
أن   - مطلًقا  واإلفتاء، وال جيوز -  االجتهاد  وأهلية  رشوط 
يتواله ذو هوى أو ميول سياسية تشجع اإلرهاب، وتضفي 

عليه صبغة دينية أو فقهية.
اإلفتاء  يف  والوسطية  االعتدال  مراعاة  وجوب   -  ٣
أو  التساهل  عدم  مع  والتفريط،  اإلفراط  طريف  عن  بعيًدا 

التشدد يف الفتوى. 
ومقاصدها  الرشيعة  بأحكام  االلتزام  رضورة   -  ٤
غر  من  الدين  يف  اإلفتاء  متنع  التي  السمحة  وتعاليمها 
ورشوطه،  اإلفتاء  ضوابط  فيهم  تتوافر  مل  الذين  املؤهلن، 
بن  واالختالف  للفتنة  مثاًرا  فتاويم  أصبحت  والذين 

الناس، والدعوة إىل اإلرهاب والتطرف.
والوقائع  واملستجدات  النوازل  يف  اللجوء  وجوب   -٥
الفقهية  املجامع  طريق  عن  اجلاعية  الفتوى  إىل  املعارصة 
ووجوب  الفردي،  االجتهاد  عن  بدياًل  العلمية  واملؤسسات 
كاألزهر  وذلك  باإلفتاء؛  املعنية  العلمية  اهليئات  احرتام 

الرشيف، ووزارة األوقاف، ودار اإلفتاء املرصية.
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مما هو معلوم أن العلم الصحيح بأحكام اهلل يف النوازل 
التي تعن لألفراد واهليئات من األمور الواجبة، رضورة أن ما 
يوصل إىل الواجب يكون واجًبا، وترك هذا الطريق الصحيح 
يف  الناس  ويوقع  اهلل،  لرشع  االحتكام  عن  الُبْعد  إىل  يؤدي 
االختالف واتباع اهلوى، وما يؤدي لذلك يكون حمرًما، ومن 
تفسدها،  التي  األمور  من  الفتوى  جتريد  من   بدَّ  ال  كان  ثم 
وتوقع الناس يف املحرمات، وكان هذا األمر من أهم املسائل 
تالفًيا آلثارها  هبا،  الناس  وتذكر  بحثها  يتعن  التي  الفقهية 

السيئة، والتي يمكن إظهارها يف املسائل اآلتية:
املسألة األوىل: فساد الفتوى

الفسـاد لغـًة: جـاء يف هتذيب اللغـة لألزهري: الفسـاد 
نقيـض الصالح، والفعل َفَسـَد َيْفسـد فسـاًدا)٢(.  

)*( كتب هذا البحث: أ.د. صربي عبد الرءوف، أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر.
)٢( هتذيب اللغة لألزهري ٣٦٩/١٢. 

اآلثار السيئة ألخذ الفتوى من غري أهلها)*( 
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الفسـاد اصطالًحـا: تغـر الـيشء عـا كان عليـه مـن 
الصـالح)١(.

الصالح،  ضد  الفساد  أن  لنا  يتبن  سبق  ما  خالل  ومن 
إنسان  من  تكون  ال  أهنا  يعني  الفتوى  فساد  جمال  يف  وهو 
يتقي  كان  لو  ألنه  فعله،  أو  قوله  يف    اهلل  يراقب  صالح 
اهلل  لعلم أن اهلل  يسجل عليه كل كلمة ينطق هبا، قال 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ  االنفطار:  سورة  يف  تعاىل 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾)٢(.

إن  وقالوا:  الفتوى  عرفوا  اللغة  علاء  إن  لغة:  الفتوى 
واحد  أصل  حول  احلقيقة  يف  تدور  الُفتيا  أو  الفتوى  كلمة 
جواب  يف  بالرأي  اإلبداء  أو  احلدث،  القوي  الشاب  هو 
إنسان  من  إال  تصدر  ال  الفتوى  أن  معناه  وهذا  سؤال)٣(، 

قوي يبن للناس ما أشكل عليهم. 

الفتـوى اصطالًحـا: عرف الفقهـاء الفتـوى بتعريفات 
متعـددة، ولكننـا نكتفـي بتعريـف احلنابلـة؛ ألنـه أوضـح 

)١( التعريفات للجرجاين ١٧٣ طبعة بروت. 
)٢( ]سورة االنفطار، اآليات ١٠ – ١٢[. 
)٣( لسان العرب البن منظور ١٤٧/١٥. 



81

التعاريـف وأيرسهـا وأقرهبـا إىل الفهـم؛ حيث قالـوا: إهنا 
تبيـن احلكـم الرشعي للسـائل عنـه )١(.

رشًعا  الوقائع  أحكام  معرفة  من  املتمكن  هو  املفتي: 
بالدليل مع حفظه ألكثر الفقه)٢(.

ومن خالل ما سبق يتبن لنا أن الفتوى ال تصدر إال من 
إنسان قوي، متمكن من األحكام الفقهية، ال خيشى يف اهلل 

لومة الئم؛ ألنه يراقب اهلل  يف مجيع أقواله وأفعاله.

املسألة الثانية: ما يشرتط يف املفتي
اتفق الفقهاء عىل أنه يشرتط يف املفتي ما يأيت: اإلسالم، 
بالناسخ  عامًلا  يكون  وأن  والعدالة،  والعقل،  والبلوغ، 
الكتاب  من  األحكام  بمصادر  عامًلا  يكون  وأن  واملنسوخ، 
والسنة، وهلذا ال تصح فتوى غر املسلم، وال الصبي، وال 
املجنون، وال الفاسق، وال اجلاهل بالناسخ واملنسوخ، وال 
ال  حتى  واملنسوخ  الناسخ  بن  يميز  ال  إنسان  فتوى  تقبل 
اجلاهل  فتوى  تقبل  ال  كا  الناسخ،  ويرتك  باملنسوخ  يعمل 

)١( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ١٦٦١/٥ طبعة أوىل. 
)٢( صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، ص٥٢٤، مؤسسة الرسالة. 
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بالسنة حتى ال يأخذ بالضعيف ويرتك احلديث القوي، كا 
يشرتط أن يكون عامًلا باللغة العربية، حتى يميز بن احلقيقة 

واملجاز)١(.

ومل  عليها  الفقهاء  اتفق  التي  الرشوط  أهم  هي  هذه 
خيتلفوا فيها؛ ألنه ليس من املقبول أو املعقول أن نجد إنساًنا 
ال فقه له يعرض نفسه لإلفتاء ويسعد بالتفاف الناس حوله، 
وهو يفتيهم با يعرف وبا ال يعرف، هو يريد أن يريض نفسه 
أواًل وقبل كل يشء، وال يفكر يف رضا اهلل ، وتناسى أن 
أصحاب سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذين تتلمذوا عىل يدي خر 
معلم، كانوا ال جيرءون عىل الُفتيا ال ليشء إال حلرصهم عىل 
رضا اهلل ، وهلذا كان عىل املفتي أن يكون ورًعا تقيًّا يدفع 

التهمة عن نفسه دائًا وأبًدا حتى ال يقع الناس يف عرضه. 

املسألة الثالثة: رجوع املفتي عن فتواه
املفتي برش، والبرش يصيب وخيطئ، وما دامت رشوط 
اإلفتاء قد حتققت فيه فهو جمتهد، واملجتهد مأجور عىل أي 
حال؛ ألنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

للاوردي  الكبر  احلاوي   ،٤٢٢/٢ اجلوامع  مجع  عىل  العطار  حاشية  سبق:  فيا  انظر   )١(
٥١/١٦، املستصفي للغزال ٣٥١/٢، إرشاد الفحول ٢٩٧/٢. 
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الفقهاء  ما قرره  دائًا، وهذا  أنه يصيب  واحد، وهذا معناه 
األجالء، ما دام املفتي أهاًل لإلفتاء. 

وهلذا فإن املفتي إذا رجع عن فتواه لدليل فعىل املستفتي 
الفتوى  عن  يعدل  أن  فتواه  عن  املفتي  برجوع  علم  الذي 
األوىل، وإن مل يعلم بالرجوع وعمل با علم فال إثم عليه، 

وال خالف بن الفقهاء يف ذلك. 

ـ رضـوان اهلل عليهـم  الكـرام  الصحابـة  رأينـا  ولقـد 
أمجعـن ـ  قـد أفتـوا يف مسـائل متعـددة ورجعـوا عنهـا، 
ولكنهـم كانـوا يعلمـون مـن اسـتفتوهم حتـى ال يعملون 

بـا أفتـوا بـه قبـل ذلـك، ومـن ذلـك مثاًل: 

- ما جاء يف ُسنن الدارقطني أن سيدنا عمر  كتب إىل 
أيب موسى األشعري قائاًل: »َواَل َيْمنَْعَك ِمْن َقَضاٍء َقَضْيَت 
َأْن  لُِرْشِدَك،  فِيِه  َوَهَدْيَت  َنْفَسَك،  فِيِه  َفَراَجْعَت  اْلَيْوَم  بِِه 
ٌء، َوإِنَّ  ، َفإِنَّ احْلَقَّ َقِديٌم، َواَل ُيْبطُِل احْلَقَّ يَشْ ُتَراِجَع فِيِه احْلَقَّ

ُمَراَجَعَة احْلَقِّ َخْرٌ ِمَن التََّاِدي يِف اْلَباطِِل«)١(.

)١( تاريخ املدينة البن شبة، باب تقدير الدية يف عهد عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه  ٢/ ٧٧٥. 
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أنه  الداللة من هذا األثر  الداللة من األثر: ووجه  وجه 
ا أو  يدل عىل أن القايض إذا تبن له أنه أخطأ ألنه خالف نصًّ
إمجاًعا، وجب عليه أن ينقض الفتوى، وهذا ال يعيبه؛ ألنه إن 
 ، كان يستحيي من الناس، فاألوىل له أن يستحيي من اهلل

وعليه أن يعلن ذلك للناس.

ـْعبِيِّ َقـاَل: َخَطَب  - وجـاء يف ُسـنن البيهقـي َعـِن الشَّ
ُعَمـُر ْبُن اخْلَطَّـاِب  النَّاَس َفَحِمـَد اهللَ َتَعـاىَل َوَأْثنَى َعَلْيِه 
َوَقـاَل: »َأاَل اَل ُتَغاُلـوا يِف َصـَداِق النَِّسـاِء، َفإِنَّـُه اَل َيْبُلُغنِـي 
ٍء َسـاَقُه َرُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْو  َعـْن َأَحـٍد َسـاَق َأْكَثـَر ِمـْن يَشْ
ِسـيَق إَِلْيـِه إاِلَّ َجَعْلـُت َفْضـَل َذلِـَك يِف َبْيـِت امْلَاِل »ُثـمَّ َنَزَل 
َفَعَرَضـْت َلـُه اْمـَرَأٌة ِمـْن َقِريـٍب َفَقاَلـْت: َيـا َأِمـَر امْلُْؤِمنَِن 
َأِكَتـاُب اهللِ َتَعـاىَل َأَحـقُّ َأْن ُيتََّبَع َأْو َقْوُلَك؟ َقـاَل: »َبْل ِكَتاُب 
اَس آنًِفـا َأْن ُيَغاُلوا  اهللِ َتَعـاىَل، َفـَا َذاَك؟« َقاَلـْت: هَنَْيـَت النَـّ

يِف َصـَداِق النَِّسـاِء َواهللُ َتَعـاىَل َيُقـوُل يِف ِكَتابِـِه: ﴿پ   
َفَقـاَل  ڀ﴾)١(،  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
َتـْنِ َأْو َثاَلًثـا ُثمَّ  ُعَمـُر : »ُكلُّ َأَحـٍد َأْفَقـُه ِمـْن ُعَمـَر« َمرَّ

)١( ]سورة النساء، اآلية ٢٠[.
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َرَجـَع إىَِل امْلِنْـرَبِ َفَقـاَل لِلنَّاِس: »إيِنِّ ُكنْـُت هَنَْيُتُكـْم َأْن ُتَغاُلوا 
يِف َصـَداِق النَِّسـاِء َأاَل َفْلَيْفَعـْل َرُجـٌل يِف َمالِِه َما َبـَدا َلُه«)١(.

املسألة الرابعة: تغري الفتوى

إىل  مكان  ومن  زمن،  إىل  زمن  من  الفتوى  تتغر  قد 
مكان، ومن عرف إىل عرف، كل هذا ثابت وواقع، ولكنه 
مرشوط بأن ال يرتتب عىل ذلك خمالفة ملا جاء يف كتاب اهلل 
أو سنة سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن هذا إن ترتب عليه خمالفة 

رشعية، فإنه ال جيوز العمل به وإال فهو الفساد بعينه. 

والفساد بشتَّى صوره مرفوض شكاًل وموضوًعا؛ وهلذا 
الوصول  أجل  من  جهدهم  يبذلون  األجالء  فقهاؤنا  كان 
إىل القول الصحيح للعمل با جاء يف كتاب اهلل  أو سنة 
سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولو أننا التزمنا بذلك ما رأينا فساًدا يف 
الفتوى يف مكان ما أو زمان ما، وإنا الذي أدى إىل الفساد 
يف الفتوى هو اتباع اهلوى أو اتباع منهج غر رشعي، وهناك 
بتغر  عملوا  األجالء  فقهاءنا  أن  عىل  تدل  عديدة  أمثلة 

، حديث ١٤٣٣٦. َداِق َكُثَر َأْو َقلَّ نن الكربى للبيهقي، كتاب الصداق، َباُب الَ َوْقَت يِف الصَّ )١( السُّ
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بينهم،  فيا  وألفوه  الناس عليه  تعارف  واملكان وما  الزمان 
ومن هذه األمثلة ما يأيت: 

رسول  سيدنا  عهد  يف  الزمان:  بتغر  الفتوى  تغر   -  ١
أي  واحد  بلفظ  ثالًثا  زوجته  طلق  إذا  الزوج  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
قال هلا: أنت طالق، ثالًثا، أو أنت طالق بالثالث تقع طلقة 

 . واحدة، ولكن تغر احلال يف عهد سيدنا عمر

- جـاء يف صحيـح مسـلم عـن سـيدنا عبـد اهلل بـن 
عبـاس  َقاَل: »َكاَن الطَّاَلُق َعىَل َعْهِد َرُسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوَأيِب َبْكـٍر، َوَسـنََتْنِ ِمـْن ِخاَلَفـِة ُعَمـَر، َطـاَلُق الثَّـاَلِث 
اَس َقـِد  َواِحـَدًة، َفَقـاَل ُعَمـُر ْبـُن اخْلَطَّـاِب : إِنَّ النَـّ
اْسـَتْعَجُلوا يِف َأْمـٍر َقـْد َكاَنْت هَلُـْم فِيِه َأَنـاٌة، َفَلـْو َأْمَضْينَاُه 

َعَلْيِهـْم، َفَأْمَضـاُه َعَلْيِهـْم«)١(. 

بلفظ  الطالق  أن  هذا  من  الداللة  ووجه  الداللة:  وجه 
وسيدنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عهد  عىل  واحدة  يقع  كان  الثالث 
أيب بكر وسنتن من خالفة سيدنا عمر، فلا رأي  الناس 
من  ليمنعهم  يعاقبهم  أن  أراد  الطالق  كلمة  استسهلوا 

)١( انظر: صحيح مسلم، كتاب الطالق، َباُب َطاَلِق الثَّاَلِث، حديث رقم ١٤٧٢. 
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إذا  ألنه  للمجتمع؛  مصلحة  ذلك  ويف  العبارة،  هبذه  النطق 
الطالق  الطالق ثالًثا، وقع  الزوج أن من نطق بكلمة  علم 
ثالًثا، وال حتل له حتى تنكح زوًجا غره نكاح رغبة ال نكاح 
إليها  فيتقدم  عدهتا  تنتهي  حتى  تنتظر  أهنا  بمعنى  حتليل، 
راغب الزواج بنية الزواج ال ليحلها لزوجها، ولكن ليسكن 
تنتهي  ثم  يطلقها،  ثم  مًعا،  خيتلفان  ثم  معها،  ويعيش  إليها 
العدة، فاملطلق األول يكون خاطًبا من اخلطاب، فا كان من 

 . الصحابة الكرام إال أن أمجعوا عىل رأي سيدنا عمر

ومن هنا كان االختالف بن الفقهاء فيمن قال لزوجته: 
أنت طالق ثالًثا، هل يقع ثالًثا أو واحدة؟ وهذا الذي فعله 
النطق  من  األزواج  منع  منه  القصد  كان    عمر  سيدنا 
بكلمة الطالق إال إذا عزم عىل الطالق احلقيقي، فيطلق بعد 

متهل وتدبر للعواقب. 

فالعهد  الزمان،  بتغر  تتغر  الفتوى  أن  عىل  يدل  وهذا 
الذي كان عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يدل عىل مراقبة اهلل 
 يف القول والعمل ولكن تغرت سلوكيات الناس خاصة 

بعد اتساع الدولة اإلسالمية. 



88

   ٢- تغر الفتوى بتغر املكان: ثبت أن سيدنا رسول اهلل
»َفَرَض َصَدَقَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َشِعٍر، َأْو َصاًعا ِمْن مَتٍْر َعىَل 

ِغِر َوالَكبِِر، َواحلُرِّ َوامَلْمُلوِك«)١(. الصَّ

وجه الداللة: ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الفطر، وذلك  التي خيرجها اإلنسان يف زكاة  حدد األصناف 
باعتبار املتوفر يف البيئة التي كان يعيش فيها، لكن ما يوجد يف 

مكان قد ال يوجد يف غره. 

وهلذا اختلفت أقوال الفقهاء فيا خيرجه اإلنسان يف زكاة 
الفطر؛ هل جيب االقتصار عىل هذه األصناف أم ينتقل إىل 
البيئة  باعتبار  تتطلب ذلك  الفقر  ما دامت مصلحة  غرها 
املزكي  مصلحة  لتحقيق  وذلك  فيها،  اإلنسان  يعيش  التي 
يف  أثر  له  املكان  اختالف  أن  نرى  وهنا  عليه،  واملزكى 
وليست  العامة  املصلحة  بتحقيق  مرشوط  وذلك  الفتوى، 
املصلحة اخلاصة، فاملفتي الذي ال ينظر إىل املصالح العامة 

يكون سبًبا يف فساد الفتوى. 

ِغِر َوالَكبِِر حديث رقم ١٥١٢. )١( صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  َباٌب: َصَدَقُة الِفْطِر َعىَل الصَّ
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٣- تغر الفتوى بتغر احلال: معلوم أن الفقهاء اتفقوا 
هو  وهذا  تطهر،  حتى  للحائض  الطواف  جواز  عدم  عىل 
األصل، ولكن تغر احلال بسبب أمور كثرة خاصة يف هذا 
الزمن الذي نعيش فيه؛ ففي الزمن املايض مل يكن هناك إذن 
احلال  تغر  ولكن  مثاًل،  بالفنادق  حجز  وال  مكة  بدخول 
وتأشرة  رسمي  سفر  بجواز  مكة  يدخل  اإلنسان  وأصبح 
معينة حمددة، وحيجز فنادق وطائرات أو وسيلة مواصالت، 
أن  اإلنسان  يستطيع  بالساعات، وال  الوقت حمدًدا  فأصبح 
يتجاوز املدة املحددة، فكان فيا مىض إذا انتظر أسبوًعا أو 
مكة،  يف  يمكثها  التي  املدة  يف  عليه  حرج  ال  سنة  أو  شهًرا 

ولكن بعد تغر األحوال كان ال بدَّ وأن تتغر الفتوى. 

بنص  الثابتة  الرشعية  فإن األحكام  ما سبق:  وبناًء عىل 
قرآين أو حديث نبوي ال جيوز لإلنسان أن يغرها أو يبدهلا؛ 
غر  متعددة  الناس  أمور  ولكن  ثابتة،  الرشع  أصول  ألن 
متناهية، وقد نرى أمًرا ورد فيه نص ولكن هذا النص معلل 

بعلة لتحقيق مصلحة معينة، فإذا تبدل احلال تغر احلكم. 

  اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  موقف  مثاًل:  ذلك  ومن 
ليؤلف  يعطيهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  كان  فقد  قلوهبم،  املؤلفة  من 
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إسالم  يف  يتسبب  كان  منهم  الواحد  إسالم  ألن  قلوهبم؛ 
قلوهبم  املؤلفة  منع    عمر  سيدنا  عهد  يف  ولكن  قومه، 
حقهم من الصدقات، لتغر احلال، ومل يعط عيينة بن حصن 
واألقرع بن حابس شيًئا من الزكاة، رغم أن سيدنا رسول 
الفتوى  تغرت  احلال  تغر  ملا  ألنه  يعطيهم؛  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

لتحقيق املصلحة العامة لإلسالم واملسلمن. 

ال  حتى  وبه  فيه  يفتي  فيا  ذكيًّا  يكون  أن  عليه  واملفتي 
يكون عوًنا عىل الفساد، وال جيوز له أن جيامل عىل حساب 
من  املجاملة  عن  ختتلف  املفتي  من  املجاملة  ألن  اإلسالم؛ 

غر املفتي، فإن خالف املنهج السليم فقد أفسد وأساء.

حيدث  ما  أن  عىل  يدل  هذا  فإن  الفتوى،  فسدت  وإذا 
من فساد يف الفتوى إنا هو يف احلقيقة عالمة من عالمات 
أن    العاص  بن  عمرو  عن  جاء  ما  هذا  يؤكد  الساعة، 
اْنتَِزاًعا  الِعْلَم  َيْقبُِض  الَ  اهللََّ  »إِنَّ  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سيدنا 
َينَْتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، َوَلِكْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَاِء، َحتَّى 
ااًل، َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا بَِغْرِ  ََذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ إَِذا مَلْ ُيْبِق َعاملًِا اختَّ

ِعْلٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا«)١(.

)١( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم ١٠٠.
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املسألة اخلامسة: أسباب فساد الفتوى
إن فساد الفتوى رش كبر وخطر مستطر؛ ألن صاحب 
الفتوى إن مل يكن مراقًبا هلل يف قوله وفعله، فسوف جيامل 
وحيايب، فنرى منه إفراًطا وتفريًطا، وما هكذا يكون املفتي؛ 
له من تشخيص  بدَّ   أنه كالطبيب ال  املفتي  ألن األصل يف 
من  الشفاء  ليتحقق  الدواء  وصف  من  يتمكن  حتى  الداء؛ 

عند رب األرض والساء. 

ولقد جاءت أدلة كثرة من كتاب اهلل تعاىل وسنة سيدنا 
املفسدين يف األرض، وحتذر  لنا عاقبة  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تبن 
من اإلفتاء بغر علم؛ أو أن يقول اإلنسان ما ليس بحق من 

أجل باطل يريد حتقيقه. 

البالغ  املفتي  املوافقات:  يف  الشاطبي  اإلمام  قال  وهلذا 
ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل الوسطية فيا يليق 
باجلمهور، فال يذهب هبم مذهب الشدة وال يميل هبم إىل 
املكلف  من  الشارع  ومقصد  يقول:  ثم  االنحالل،  طريق 
احلمل عىل التوسط من غر إفراط وال تفريط، ويف النهاية 
يقول: لذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط مذموًما عند 
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املفهوم  كان  املذهب  هذا  فإن  وأيًضا  الراسخن،  العلاء 
األكرمن، وقد رد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه  من شأن رسول 
التبتل)١(، وقال ملعاذ  ملا أطال بالناس يف الصالة: »َأَفتَّاٌن 
هي  الصحيحة  الفتوى  أن  هذا  ومعنى  ُمَعاُذ«)٢(،  َيا  َأْنَت 
ال  للناس  العامة  املصالح  حتقق  التي  األدلة  من  املستنبطة 

إفراط فيها وال تفريط. 

- ولنتأمل قول اهلل : ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   
ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ    

ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴾)٣(.
الكريمة  اآلية  هذه  من  الداللة  ووجه  الداللة:  وجه 
وبن  باهلل  الرشك  وهو  الذنوب  أعظم  بن  قرن    اهلل  أن 
القول عليه بغر علم، ومعنى هذا أن فساد الفتوى يتحمل 

صاحبها اإلثم العظيم من اهلل رب العاملن. 

َواخِلَصاِء، حديث رقم ٥٠٧٤.  التََّبتُِّل  ِمَن  ُيْكَرُه  َما  َباُب  النكاح،  البخاري، كتاب  )١( صحيح 
ولفظه: »َسْعَد ْبَن َأيِب َوقَّاٍص، َيُقوُل: َلَقْد َردَّ َذلَِك، َيْعنِي النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل ُعْثَاَن ْبِن َمْظُعوٍن، 

َوَلْو َأَجاَز َلُه التََّبتَُّل الَْخَتَصْينَا ».
)٢( مسند أمحد، ٢٢ /٩٩، رقم ١٤١٩٠، وانظر: املوافقات للشاطبي ١88/٤ وما بعدها. 

)٣( ]سورة األعراف، اآلية ٣٣[.
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- وقال تعاىل: ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ     ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   

ے  ے   ۓ﴾)١(.
ے    ے   ھ  ھ   ﴿ھ   تعاىل:  وقال   -
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ﴾)٢(.
وجه الداللة من اآليتن السابقتن: هاتان اآليتان تذكران 
كل إنسان يقول عىل اهلل تعاىل بغر علم بذلك الوعيد الشديد 
الذي يزلزل القلوب احلية، ويتهدد كل من يتجرأ عىل الُفتيا 

. بالعذاب الشديد جزاء جرأته عىل اهلل

عظمة  لنا  يبن     حنبل  بن  أمحد  اإلمام  رأينا  وهلذا 
الفتوى، وأهنا ال جتوز ألي إنسان، وكأنه خياطب املتجرئن 
رجاهلا،  هلا  فالفتوى  وأفسدوا؛  فسدوا  الذين  الُفتيا  عىل 
وال ينبغي ألي إنسان أن يتصدى هلا، بل ال بدَّ وأن يكون 
أهاًل قادًرا عىل حتمل مسئوليتها أمام اهلل تعاىل قبل الناس، 

)١( ]سورة يونس، اآلية ٥٩[.
)٢( ]سورة النحل، اآلية ١١٦[. 
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قال: ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للُفتيا حتى يكون فيه 
مخس خصال: 

أوًل: أن تكون له نية، فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور 
وال عىل كالمه نور. 

يف  تعاىل  هلل  النية  خيلص  أن  عليه  املفتي  أن  معناه  وهذا 
أو  اجلاه  أو  املال  يف  الطمع  ورائها  من  يقصد  فال  فتواه، 
نيته يكون اهلل تعاىل معه؛ حيث  السلطان، فاملخلص هلل يف 
قال: من صدق مع اهلل صدقه اهلل ، ولذلك ملا كان سيدنا 
النية مع اهلل تعاىل خلصه اهلل تعاىل   قد أخلص  يوسف 

ڇ   ﴿ڇ    شأنه:  يف  تعاىل  اهلل  وقال  العزيز،  امرأة  كيد  من 
النية  صادق  املفتي  يكن  مل  فإن  ڇَ﴾)١(،  ڇ  

فسدت فتواه. 
ثانًيا: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وذلك ألن 
من أفتى بغر علم فسدت فتواه وتعرض لغضب اهلل ، جاء 
ِعْلٍم  بَِغْرِ  َأْفَتى  »..َوَمْن  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الدارمي  ُسنن  يف 

ڄ     ﴿ڄ   تعاىل:  وقال  َأْفَتاُه..«)٢(،  َمْن  َعىَل  إِْثُمُه  َكاَن 

)١( ]سورة يوسف، اآلية ٢٤[.
نن الكربى للبيهقي، باب إثم من أفتى أو قىض باجلهل، حديث رقم ٢٠٣٥٣. )٢( السُّ
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ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ         ڃ   ڄ  
الذين  عاقبة  بيان  وهذا  ڇ﴾)١(،  ڇ   ڇ  

 . يكذبون عىل اهلل
العلم  كسوة  ألنه  باحللم؛  يتصف  أن  للفقيه  وينبغي 
والوقار  تثبته،  احللم  وشدة  املرء  يعرف  فبالعلم  ومجاله، 
والسكينة من ثمرات احللم، وليتأمل املفتي موقف رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من األعرايب الذي بال يف املسجد، ووجد الصحابة 
َبْولِِه  َعىَل  َوَهِريُقوا  بالكالم، رأيناه قال هلم: »َدُعوُه  تناولوه 
َومَلْ  يَن،  ِ ُمَيرسِّ ُبِعْثُتْم  َا  َفإِنَّ َماٍء،  ِمْن  َذُنوًبا  َأْو  َماٍء،  ِمْن  َسْجاًل 

يَن«)٢(. ِ ُتْبَعُثوا ُمَعرسِّ
ا عىل ما هو فيه وعىل معرفته،  ثالًثا: أن يكون املفتي قويًّ
فتواه  أفسد  ا  قويًّ يكن  مل  إذا  املفتي  أن  ذلك  يف  والسبب 
بجهله، فإذا كانت بضاعته قليلة أحجم عن احلق يف موضع 

اإلقدام أو أقدم يف موضع اإلحجام. 
رابًعا: الكفاية وإال مضغه الناس، وهذا معناه أن املفتي 
يكون مستغنًيا عا يف أيدي الناس فال يتطلع إىل ما يف أيديم 

)١( ]سورة الزمر، اآلية٦٠[.
)٢( صحيح البخاري: كتاب الوضوء، حديث رقم ٢٢٠، وانظر: الفقيه واملتفقه ٢/١٥8.
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بدَّ  ال  للناس  يده  يمد  من  ألن  وذلك  إليهم،  يده  يمد  وال 
وأن جيامل الناس من باب: أطعم الفم تستحي العن، ومن 
كان عالة عىل غره فسدت فتواه، ومن كان هذا حاله ابتعد 

الناس عنه وزهدوا يف علمه وفتواه. 

خامًسا: أن يكون عارًفا بالناس، أي يكون عارًفا بأحوال 
الناس؛ ألن من كان جاهاًل بأمور الناس فسدت فتواه، فقد 
يف  املتهم  إليه  يأيت  وقد  الظامل،  صورة  يف  املظلوم  إليه  يأيت 
الصالح،  صورة  يف  الطالح  إليه  يأيت  وقد  الربيء،  صورة 
لعالج  يصلح  فيا  الدواء  يستعمل  املاهر  كالطبيب  فيكون 
اإلنسان يف سبيل إصالح  أعضاء  الداء، ويقطع عضًوا من 
الفتوى قد يأيت من أن  بقية األعضاء، ومعنى هذا أن فساد 

الذي يتصدى لإلفتاء ال يراقب اهلل تعاىل يف قول أو عمل.

ومن األسباب التي تؤدي إىل فساد الفتوى: اإلمجال يف 
اإلجابة، ولو أن املفتي ختلق بأخالق سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
لعلم أنه عليه الصالة والسالم كان يف بعض األحيان يستمع 
ليزيل  شيًئا  إجابته  يف  ويضيف  جييبه،  ثم  السائل  سؤال  إىل 
أي إهبام يقع يف ذهن السامع، من ذلك ما ذكره الرتمذي يف 
ُسننه أن سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الوضوء باء البحر، 
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فعن أيب هريرة رىض اهلل عنه أن رجاًل سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: 
البحر وليس معنا إال ماء قليل  إنا نركب  يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ باء البحر؟ فأجابه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»هو الطَّهوُر ماُؤُه، احللُّ َميَتُته«)١(.

وجه الداللة: أن سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الوضوء 
باء البحر وكان السائل ينتظر الفتوى التي تتعلق بالوضوء 
إجابة  وكانت  طعًا،  متغر  ماءه  أن  باعتبار  البحر  ماء  من 
فأجابه  السائل  نفس  يف  يقع  إهبام  ألي  مزيلة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
إجابة مطمئنة قائاًل له: البحر هو الطهور ماؤه، وهذه هي 
إذا  له:  يقول  وكأنه  ميتته،  احلل  قال:  لكنه  السؤال،  إجابة 
كانت ميتة البحر طاهرة فكيف باملاء الذي ماتت فيه، ففي 

ذلك إزالة للبس الذي قد يقع يف ذهن السامع. 

بصًرا  ملَّاًحا  فطنًا  يكون  أن  املفتي  عىل  جيب  وهكذا 
بأحوال الناس؛ حتى ال يقع الناس يف حرج، ويكون املفتي 
هو املتسبب يف سوء فهم املستفتي؛ ألن عدم الفطنة وعدم 

اخلربة بأمور الناس تؤدي إىل فساد الفتوى. 

)١( ُسنن أيب داُود، كتاب الطهارة، باب الوضوء باء البحر، حديث رقم 8٣. 
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اخلامتة
ينبغي أن  الفتوى واملفتي وما  بعد أن تعرفنا عىل معنى 
يكون عليه املفتي واألسباب التي تؤدي إىل فساد الفتوى، 
ويتأدب  اهلل  بأخالق  يتخلق  مل  إن  املفتي  أن  لنا  يتبن  فإنه 
ألنه  سيئة؛  تكون  فتواه  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  سيدنا  بأدب 

يقول ما مل يعمل.

فالضمر احلي هو الذي يقود صاحبه إىل رضا اهلل تبارك 
هلا  ملا  بالفتوى؛  يتمون  كانوا  األجالء  وفقهاؤنا  وتعاىل، 
من أثر يف حياة الفرد واملجتمع؛ ألن العلم بال تقوى فساد 

وضالل. 

وهلذا فإن اهلل  حذر من النفاق أو املجاملة عىل حساب 
لومة    اهلل  األجالء ال خيشون يف  الفقهاء  كان  وقد  احلق، 
الئم فعاشوا مع احلق وكانوا مع احلق؛ وهذا إن دل عىل يشء 
املفتي  ألن  اخلطر؛  عظيم  اإلفتاء  منصب  أن  عىل  يدل  فإنا 
رسالته عظيمة ومكانته خطرة؛ وهلذا كان الواجب عىل كل 
حتى  شديد  حذر  عىل  يكون  أن  لإلفتاء  أهاًل  نفسه  جيد  من 
ومها  فتاواهم،  تنوعت  مها  للناس  احلق  بيان  من  يتمكن 
تتعلق  أال  ينبغي  اإلفتاء  مسألة  ألن  املستفتي؛  منزلة  كانت 
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العامة  باملصلحة  تتعلق  أن  الواجب  بل  اخلاصة  باملصالح 
الطريق  يضلون  أو  اهلوى  إىل  يميلون  الناس  التي ال جتعل 

بسبب فساد الفتوى. 

لنا أيًضا مرونة الرشيعة اإلسالمية مع كل زمان  وتبن 
يف  رضورية  الرشعية  الضوابط  أن  أيًضا  وتبن  ومكان، 

البحث العلمي.

إما  املسئول  أن  الفتوى  فساد  يف  تسبب  ما  بن  ومن 
سيدنا  ملنهج  خمالف  وهذا  بالتشدد،  يتظاهر  أو  يتهاون  أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، روى اخلطيب البغدادي عن اإلمام عيل بن 
أيب طالب -كرم اهلل وجهه- أنه قال: أال أنبئكم بالفطنة حق 
الفطنة؟ من مل يقنط الناس من رمحة اهلل ، ومل يرخص هلم 
يف معايص اهلل تعاىل، ومل يؤمنهم مكر اهلل سبحانه، ومل يرتك 
القرآن إىل غره، وال خر يف عبادة ليس فيها تفقه، وال خر 

يف فقه ليس فيه تفهم، وال خر يف قراءة ليس فيها تدبر)١(.

ومن األسباب التي تؤدي إىل فساد الفتوى املجاملة عىل 
الزمن، وما أكثر  أكثر املجاملن يف هذا  حساب احلق، وما 

)١( الفقيه واملتفقه ١٦١/٧. 
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املنافقن الذين خيادعون اهلل وهو خادعهم فهم يتلونون يف 
املجالس عىل حسب ما يقتضيه املجلس. 

من  بحال  باملفتي  يليق  ال  السيئ  الترصف  وهذا 
األحوال؛ ألنه يتكلم بمراث النبوة، وعليه أن يكون َفطِنًا 
الذي  ألن  أحد؛  رضا  ينتظر  وال  أحد  هوى  إىل  يميل  ال 
يستحق الرضا هو اهلل ؛ ألنه وحده  صاحب الفضل 
واملنة، واملستحق للعبادة دون سواه، وهو املحيي واملميت 

وكل األمور بيده وحتت إرادته. 

يف  املفتي  يميل  أن  وليحذر  النووي:  اإلمام  قال  وهلذا 
فتواه عىل املستفتي أو خصمه، وُوُجوه امليل معروفة؛ ومنها 
ما  أحدمها  يعلم  أن  له  وليس  عليه،  ما  دون  له  يكتب  أن 
يدفع به حجة صاحبه)١(؛ وذلك ألن امليل يف الفتوى سبيل 
إىل فساد الفتوى وعدم اطمئنان الناس إىل فتواه ما دام يتبع 

اهلوى وال يتبع احلق. 

القول  إيضاح  عدم  أيًضا،  الفتوى  فساد  أسباب  ومن 
عىل  األمر  يأخذ  املستفتي  جيعل  وهذا  للسائل،  الصحيح 

)١( روضة الطالبن ١١٥/١١. 
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حسب ما فهم؛ ألن املفتي مل يوضح له احلكم با يزيل أي 
شبهة أو لبس عند املستمع، جاء رجل إىل اخلليل بن أمحد 
وسأله عن مسألة فأبطأ باجلواب، فقال له صاحبه: مِلَ تنتظر؟ 
فليس فيه هذا النظر، فقال: قد عرفت املسألة وجواهبا، وإنا 

فكرت يف جواب يكون أسع لفهمك)١(.
املوىل  نعم  إنه  والسداد  التوفيق  اهلل  أسأل  النهاية  ويف 
ونعم النصر، وهو عىل ما يشاء قدير، وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

*  *  *

)١( الفقيه واملتفقه ١8٩/٧.
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اخرتع  حيث  االتصاالت،  ثورة  يف  اليوم  يعيش  العامل 
عن  الناس  يتواصل  متعددة  وسائل  االتصاالت  مهندسو 
طريقها يف مجيع أنحاء الدنيا، األمر الذي أصبحت فيه الدنيا 
دول  مجيع  أخبار  يعرف  أن  يستطيع  إنسان،  كل  متناول  يف 
العامل وطباع شعوهبا وترصفاهتم وسلوكهم ودياناهتم ومدى 
أجهزة  بواسطة  حلظات  يف  ذلك  كل  تأخرهم،  أو  تقدمهم 
التي  الصناعية   األقار  عرب  بأصابعه  اإلنسان  فيها  يتحكم 

تنقل الصور والوقائع بن شتَّى بقاع العامل.
ومن هنا انترشت القنوات الفضائية يف مجيع دول العامل، 
أعداد  هبا  يعمل  احلرص،  يفوق  دولة  كل  يف  عددها  وأصبح 
بقصد  ومثر  جديد  كل  إظهار  يف  يتفننون  البرش،  من  هائلة 
املنافسة  وأصبحت  املشاهدين،  من  قدر  أكرب  عىل  احلصول 

 - األسبق  والقانون  الرشيعة  كلية  عميد  طالب،  أبو  حممد  أ.د/حامد  البحث:  هذا  كتب   )*(
جامعة األزهر.

فتاوى الفضائيات.. حكمها وآثارها)*( 
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مستوى  عىل  وليس  العامل،  مستوى  عىل  القنوات  هذه  بن 
إقليم الدولة.

كل قناة جتتهد وتتفنن وتبتكر مواَد جديدة وجاذبة تقدمها 
للناس، وكان للدين نصيب وافر بن هذه القنوات، ال سيا جمال 
املثرة  الفتاوى  من  تقدم  فيا  القنوات  هذه  وتتنافس  الفتوى، 
املشاهدين  عدد  يف  يزيد  مما  موضوعها،  يف  والغريبة  للنقاش 
القنوات يف  أوقع عدًدا من هذه  مما  احلديث،  املتداخلن يف  و 

أخطاء خطرة، وأثار مشكالت كبرة يف املجتمعات.
بعبارة  املقصود  عن  هنا  نبحث  فإننا  األمر  كان  ما  ا  وأيًّ
لبحث  وخماطرها،  فوائدها  ونعرض  الفضائيات«  »فتاوى 

احلكم الرشعي هلذه الفتاوى وآثارها عىل املجتمعات.
الفضائيات  فتاوى  عبارة  الفضائيات:  بفتاوى  املقصود 

تتكون من كلمتن:
عا  اجلواب  اللغة:  يف  وتعنى  فتوى،  مجع  فتاوى:  كلمة 
ُيشكل من املسائل الرشعية أو القانونية)١(، ويف االصطالح: 

تبين احلكم الرشعي عن دليل ملن سأل عنه)٢(. 

)١( املعجم الوجيز ملجمع اللغة العربية، مادة فتو، ص٤٦٢.
)٢( املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، ٢٠/٣٢.
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ما  وهو  الفضاء،  إىل  نسبة  فضائية  مجع  فضائيات:  كلمة 
بن الساء واألرض)١(، ويف االصطالح: القنوات  التي تبث 

موادها عرب الفضاء.

تبين  الفضائيات:  بفتاوى  املقصود  يكون  هذا  وعىل 
دليل ملن سأل عنه عرب  الرشعية عن  باألمور  املتعلق  احلكم 

القنوات الفضائية.

من فوائد اإلفتاء عرب القنوات الفضائية:

توفر منابر للعلاء.. ١

 تلبية حاجة املجتمعات يف معرفة أمور الدين.. ٢

إحاطة العلاء بكل جديد يف سلوك الناس وترصفاهتم.. ٣

 توحيد رأي  العلاء واملفتن يف املسائل املتاثلة. . ٤

يف . ٥ واسع  نطاق  عىل  الرشعية  باألحكام  العلم  نرش 
وقت قصر.

متكن مجاهر املسلمن من زيادة حصيلتهم العلمية . ٦
الدينية.

)١( املعجم الوجيز ملجمع اللغة العربية، مادة فضا، ص٤٧٥.
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من خماطر فتاوى الفضائيات:
نرش اخلالفات الفقهية بن العامة.. ١
عدم مراعاة حالة املستفتي اخلاصة ومكانه وظروفه.. ٢
تضارب الفتاوى الفضائية.. ٣
تصدر من ليس أهاًل للفتوى، وتتبع الرخص أو نرش . ٤

األفكار املتشددة  واملتطرفة جهاًل وتسويًقا للقناة، أو 
ألهداف إرهابية متطرفة.

إىل غر ذلك من خماطر مما يوقع الناس يف حرة شديدة، 
ويفقدهم الثقة يف العلم والعلاء، ويثر مشكالت خطرة.

حكم فتاوى الفضائيات:
إذا بحثنا عن حكم فتاوى الفضائيات ودققنا النظر نجد 
أن هذه الفتاوى تعرتيا عدة أحكام، سواء بالنسبة للمستفتي 

أو املفتي أو مالك القناة، عىل النحو التال)١(:
القنوات  طريق  عن  االستفتاء  يكون  عن:  فرض  أواًل: 
الفضائية فرض عن عىل املستفتي إذا تعن عليه هذا الطريق 

)١( صفة الفتوى، البن محدان، ضمن املوسوعة يف آداب الفتوى، ص٢٦٧، ويراعى أن   )١(
فرض العن وفرض الكفاية يدخالن حتت احلكم األول وهو الفرض.
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ومل جيد من يفتيه يف مشكلته إال عن هذا الطريق، كمسافر يف 
األطباق  إال عن طريق  له  صلة  وال  البحر  سفينة يف عرض 
معرفة  إىل  واحتاج  الدينية  املشكلة  له  وعرضت  الالقطة، 

احلكم؛ فيتعن عليه أن يستفتي عن هذا الطريق.
الفضائية  القنوات  بالنسبة للمفتي يكون اإلفتاء عرب  أما 
يصلح  من  العلاء  من  غره  يوجد  مل  إذا  عليه  عن  فرض 

لإلفتاء عن هذا الطريق.
عليـه  جيـب  فيهـا  املتحكـم  أو  القنـاة  ملالـك  وبالنسـبة 
إال  لإلفتـاء  طريـق  يوجـد  مل  إذا  لإلفتـاء  وقًتـا  خيصـص  أن 
عـن طريـق القنـوات الفضائيـة، كـا هـو احلـال للمسـلمن 
املتواجديـن يف الـدول غـر اإلسـالمية، حيـث ينـدر وجـود 
ُمْفـٍت يف كل بلـدة، ممـا يوجـب عـىل مالـك القنـاة أن يوفـر 

املسـلمن. اخلدمـة هلـؤالء  هـذه 
ثانًيا فرض كفاية: بالنسبة للمستفتي إذا تيرست له وسيلة 
اخلدمة  كتوافر  الرشعي،  احلكم   طريقها  عن  يعرف  أخرى 

باهلاتف وعن طريق القنوات الفضائية ممن هم أهل لإلفتاء.
بالنسـبة للمفتـي إذا وجـد أكثـر مـن واحـد يصلـح 
للتصـدي للفتـوى فيجـب عـىل واحـد منهـم أن يتصدى 

هلـا، وإال َأثِمـوا مجيًعـا.
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طريق  عن  اخلدمة  توفرت  إذا  القناة  ملالك  وبالنسبة 
قنوات أخرى، فإذا مل يقم أحد من مالكي القنوات الفضائية 

بتخصيص وقت ألداء هذه اخلدمة أثموا مجيًعا.

الفضائية  القنوات  عرب  اإلفتاء  يكون  مستحب:  ثالًثا 
يثر  بأن  العلم،  بنرش  نفع غره  إذا قصد  للمستفتي  مستحبًّا 

مسائل علمية متس الواقع تنفعه وتنفع غره.

ويكون مستحبًّا للمفتي إذا قصد نرش العلم وأداء رسالته 
يف تعليم الناس، وتوضيح األحكام الرشعية هلم.

وقت  بتخصيص  قصد  إذا  القناة  ملالك  مستحبًّا  ويكون 
يف قناته لإلفتاء تقديم خدمة تنفع الناس وتعلمهم، وتشغل 
وقتهم فيا يفيدهم يف دنياهم وآخرهتم، وحتقق ربًحا ماليًّا له.

إذا  مباًحا  اإلفتاء  يكون  للمستفتي  بالنسبة  مباح:  رابًعا 
كان يف حاجة للفتوى مع توافر طرق أخرى، ومل يكن بسؤاله 

ما يثر فتنة أو نحوها. 

ل هلا  لت له أسباب الفتوى، وتأهَّ بالنسبة للمفتي إذا حتصَّ
علميًّا مع إدراكه للواقع وقضاياه العرصية، ووجد يف نفسه 

ما يدعوه لنرش العلم هبذه الوسيلة.
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للمسلمن  خدمة  تقديم  أراد  إذا  القناة  ملالك  بالنسبة 
بضوابطها مقابل ما حيصل عليه من فوائد.

خامًسا حرام: بالنسبة للمستفتي تكون الفتوى الفضائية 
حراًما إذا تضمنت إثارة أو فتنة، كمن يسأل سؤااًل يقصد به 
أنه يسأل من ال  أو  الناس عىل أي وجه كان،  فتنة بن  إثارة 

علم له وهو يعلم؛ فهو حرام.
إذا  حراًما  الفضائيات  عىل  إفتاؤه  يكون  للمفتي  بالنسبة 
تناول مسائل تثر فتنة، أو تنرش خالًفا، أو ال يعرف احلكم  
كان  أو  هبا،  حيط  ومل  األحكام  مصادر  يعرف  وال  الرشعي 

جاهاًل غر مدرك للواقع وقضاياه وتغر الفتوى بتغره.
عىل  لإلفتاء  وقت  ختصيص  يكون  القناة  ملالك  بالنسبة 
اهلواء حراًما إذا كانت الفتوى أو املفتي أو املستفتي يثر أموًرا 
حمرمة كالفتن واخلالفات واملحرمات، أو كان املفتي جاهاًل.

اآلثار السلبية لفتاوى األدعياء الفضائية:
من املؤكد أن الفتاوى الفضائية املنضبطة بضوابط الرشع 
والصادرة عن العلاء املتخصصن فتحت جمااًل واسًعا لنرش 
للتزود  فرصة  العوام  من  لكثر  وأتاحت  الرشعي،  العلم  
األفكار  لتبادل  واسًعا  مكاًنا  املجتمعات  ومنحت  بالعلم، 



110

الدينية، ووقًتا كافًيا لالشتغال بالعلم، ووسيلة طيبة للقضاء 
عىل األمية الدينية.

الفضائية  الفتاوى  برامج  فإن  الرغم من كل ذلك  وعىل 
بغر  يفتون  الذين  األدعياء  من  للفتوى  فيها  ر  يتصدَّ قد  وما 
علم هلا آثار سلبية، ويمكن أن نجمل إفرازات هذه الفتاوى 

الفضائية عىل النحو التاىل:
لغر  الفضائية  الفتاوى  أن  شك  ال  التشدد:  ظاهرة   -١
أن  الوافدين  املتطرفن  لبعض  الفرصة  أتاحت  املتخصصن 
يبثوا سمومهم وأفكارهم املضللة يف صورة فتاوى تدفع إىل 

التشدد، وحتث عىل التطرف.
بعض  نشاهد  حيث  للفتوى:  املؤهلن  غر  تصدي   -٢
أسباب  من  مل حيصل  أنه  مع  للفتوى  يتصدرون  األشخاص 
العلم ومؤهالت الفتوى شيًئا، وإنا اعتاًدا عىل مظهر خادع 
كثر  وانخداع  الطويلة،  واللحية  القصرة  البيضاء  باملالبس 
األدعياء  هؤالء  علم  لقلة  ونظًرا  املظاهر،  هبذه  البسطاء  من 
بداًل  املشكالت وسب األشخاص  إثارة  إىل  يميلون  جتدهم 

من احلديث فيا ينفع الناس.
٣- اإلجابـة عـىل مجيع األسـئلة العشـوائية: من املالحظ 
أن هـؤالء األدعيـاء جييبـون عـىل مجيع األسـئلة التـي تطرح 
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أو  االقتصـاد  يف  سـواء  العلـم،  جمـاالت  مجيـع  يف  عليهـم 
العبـادات أو املعامـالت أو األحوال الشـخصية أو املواريث 
أو األمـور الفنية، ومل أسـمع مرة أحدهم يقـول: ال أدري، أو 
يطلـب فرصـة لبحث السـؤال جيـًدا، ومل يتثقفـوا بثقافة ابن 
مسـعود  عندمـا قال:مـن أفتى النـاس يف كل ما يسـألونه 

عنـه فهو جمنـون، وعـن ابن عبـاس  نحـوه)١(. 

٤- اإلفتـاء بـدون دليـل: نتـج عـن اإلجابـة عـىل مجيع 
األسـئلة التـي تطـرح عـىل من يتصـدر لإلفتـاء عـىل اهلواء، 
وكثـر منها أسـئلة عشـوائية، أنـه جييب بال دليل مـن القرآن 
الكريـم أو السـنة النبوية، وبـدون تفصيل للمسـألة وتعميق 

. هلـا، مما يوقعـه يف اخلطـأ البنِّ

إثـارة مشـكالت  ٥- اسـتغالل اإلفتـاء عـىل اهلـواء يف 
تتـاح  التـي  الفرصـة  بعـض األشـخاص  يسـتغل  خطـرة: 
هلـم عىل اهلـواء مبـارشة لطرح سـؤال معـن بقصد التشـهر 
واإلهانـة وإثارة املشـكالت، اجتاعية أو سياسـية أو علمية، 

دينية. حتـى  أو 

)١( صفة الفتوى، البن محدان، ضمن املوسوعة يف آداب الفتوى، ص٢٦8.
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٦- اختـالف األحكام يف املسـألة الواحـدة: يرتتب عىل 
تعـدد القنـوات  التـي ختصـص برامـج لإلفتـاء واختـالف 
توجهاهتـا اختـالف األحـكام قطًعـا؛ مما يـؤدي إىل اختالف 
احلكـم يف املسـألة الواحـدة، ومـن ثـم بلبلـة أفـكار النـاس 

وحرهتـم أي األقـوال هـي األوىل باالتبـاع.

* * *



113

املوضوع

مقدمة 
أ.د/ حممد خمتار مجعة، وزير األوقاف، رئيس املجلس األعىل 

للشئون اإلسالمية.
5

صناعة الفتوى
 أ.د/ حممد خمتار مجعة، وزير األوقاف، رئيس املجلس األعىل 

للشئون اإلسالمية.
7

مرشوعية الُفتيا
أ.د/ حممد عبد الستار اجلبال، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية 

الدراسات الُعليا - جامعة األزهر .
13

منزلة الفتوى ورشوطها
األسبق  والعميد  املقارن،  الفقه  أستاذ  صالح،  أ.د/سعاد 

لكلية الدراسات اإلسالمية للبنات -  جامعة األزهر.
15

أحكام وآداب املفتي واملستفتي
أ.د/ رمضان حممد عيد هيتمي، عميد كلية الرشيعة والقانون 

األسبق - جامعة األزهر.
23

اآلثار السيئة ألخذ الفتوى من غر أهلها
أ.د/ صربي عبد الرؤوف، أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر.

29

فتاوى الفضائيات.. حكمها وآثارها
أ.د/ حامد أبو طالب، عميد كلية الرشيعة والقانون األسبق- 

جامعة األزهر.
37



114

مكتبة املبتديان
١٣ش املبتديان ــ السيدة زينب

أمام دار اهلالل ــ القاهرة

مكتبة  ١٥ مايو
مدينة ١٥ مايو ــ حلوان خلف مبنى اجلهاز

مكتبة اجليزة
١ ش مراد ــ ميدان اجليزة ــ اجليزة

ت : ٣٥٧٢١٣١١

مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية اإلعالم ــ باحلرم اجلامعى 

باجلامعة ــ اجليزة

مكتبة رادوبيس
ش اهلرم ــ حمطة املساحة ــ اجليزة

مبنى سينا رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون
ش مجال الدين األفغانى من شارع حمطة 

املساحة ــ اهلرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ اجليزة

مكتبة ساقية عبداملنعم الصاوى
الزمالك ــ هناية ش ٢٦ يوليو

من أبوالفدا ــ القاهرة

مكتبة املعرض الدائم
١١٩٤كورنيش النيل - رملة بوالق

مبنى اهليئة املرصية العامة للكتاب
القاهرة

ت: ٢٥٧٧٥٠٠٠ ــ ٢٥٧٧٥٢٢8
ت: ٢٥٧٧٥١٠٩ داخىل ١٩٤

مكتبة مركز الكتاب الدوىل
٣٠ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت: ٢٥٧8٧٥٤8

مكتبة  ٢٦ يوليو
١٩ ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت : ٢٥٧88٤٣١

مكتبة رشيف
٣٦ش رشيف ــ القاهرة

ت: ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة احلسن
مدخل ٢ الباب األخرض ــ احلسن ــ القاهرة

ت : ٢٥٩١٣٤٤٧

منافذ بيع

 الهيئة امل�صرية العامة للكتاب



115

مكتبة املنيا )فرع اجلامعة(
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا

مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عارة سينا أمر 

ــ طنطا
ت : ٠٤٠/٣٣٣٢٥٩٤

مكتبة املحلة الكربى
ميدان حمطة السكة احلديد

عارة الرضائب سابًقا ــ املحلة

مكتبة دمنهور
ش عبدالسالم الشاذىل ــ دمنهور

مكتب بريد املجمع احلكومى ــ توزيع 
دمنهور اجلديدة

مكتبة املنصـــورة
٥ ش السكة اجلديدة ــ املنصورة

ت : ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية اهلندسة اإللكرتونية

جامعة منوف

توكيل اهليئة بمحافظة الرشقية
مكتبة طلعت سالمة للصحافة 

واإلعالم
ميدان التحرير ــ الزقازيق

ت : ٠٥٥/٢٣٦٢٧١٠
ت: ٠١٠٠٦٥٣٣٧٣٣٢

مكتبة اإلسكندرية
٩٤ ش سعد زغلول ــ اإلسكندرية

ت : ٠٣/٤8٦٢٩٢٥

مكتبة اإلساعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عارة ٦ 

مدخل ) أ ( - اإلساعيلية
ت : ٠٦٤/٣٢١٤٠٧8

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة 

ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلساعيلية
ت : ٠٦٤/٣٣8٢٠٧8

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة

ناصية ش ١١، ١٤ ــ بورسعيد

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان

ت : ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠

مكتبة أسيوط
٦٠ش اجلمهورية ــ أسيوط

ت : ٢٣٢٢٠٣٢/٠88

مكتبة املنيا
١٦  ش بن خصيب ــ املنيا

ت : ٠8٦/٢٣٦٤٤٥٤



املراجعة اللغوية

د.ح�صن اأحمد خليل

�صــيد عبد املنعـم

متابعة

فريال فوؤاد

الإخراج الفني

اأحمد طه حممود

امل�صرف على امل�صروعات الثقافية

مروان حماد

رقم اإليداع بدار الكتب ٢٠٢١/٢٩٢8٠

ISBN  978-977-91-3495-6


