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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمد هلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و آله و صحبه و من وااله و بعد ,
فهذه ورقة علمية خمترصة حول مسائل تتعلق بالفتوى و نوازهلا املعارصة مقدم ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورته
اخلامسة عرش لألئمة و املنعقد يف مدينة هيوستون  1439 – 2018نسأل اهلل التوفيق و السداد .و البحث مكون من
مبحث و حتته مسألتان:
املبحث األول :املستفتي و آدابه ،و حتته مسألتان:
املسألة األوىل :متهيد عن املستفتي.
-

من هو املستفتي؟

-

وجوب سؤال أهل العلم

-

كيف يعرف العامي العامل املؤهل للفتيا؟

-

هل يلزم العامي التحري عن األصلح و األعلم و األتقى حني إرادة االستفتاء؟

-

هل يلزم العامي إذا تكررت له احلادثة أن جيدد استفتاء العامل أم يكتفي بام أفتي به من قبل؟

-

هل للعامي أن يفتي غريه يف مسألة يعلمها؟

-

كيف يتحرى العامي من يستفتيه؟

-

ما املراد بالنوازل؟

املسألة الثانية :آداب املستفتي
-

أوالً :إخالص النية

-

ثاني ًا :حسن عرض املسألة

-

ثالث ًا :حسن املحاورة و فيه مسائل:

-

رابع ًا :اختيار احلال املناسبة

-

خامس ًا :مراعاة األدب و حسن اخللق مع العامل

ثم ثبت املراجع نسأل اهلل التوفيق و السداد.
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املبحث األول :املستفتي و آدابه
ال شك أن املستفتي من أركان الفتوى و كام أن للمفتي آداب و صفات جيب أن يتحىل هبا فاملستفتي كذلك له
آداب جيب أن يراعيها و هي مهمة يف زماننا هذا الذي اندثرت فيه اآلداب الرشعية و عم فيه اجلهل و اهلوى
نسأل اهلل السالمة و العافية.

املسألة األوىل :متهيد عن املستفتي
من هو املستفتي؟
قال ابن الصالح " :أما صفته فكل من مل يبلغ درجة املفتي فهو فيام يسأل عنه من األحكام الرشعية مستفت و
مقلد ملن يفتيه"

()1

و يمكن تقسيم الناس من جهة االستفتاء إىل قسمني:
-

من مل تتوفر لديه أهلية االجتهاد مطلقا ،و هم عامة املكلفني و لو بلغوا يف العلوم األخرى كل مبلغ.
فهؤالء جيب عليهم أن يستفتوا فيام يعرض هلم من مسائل األحكام التي تلزمهم  ،و جيوز هلم استفتاء
العلامء فيام ال يتعلق بواجب الوقت .مثال ذلك املسافر إذا أراد السفر فيجب عليه سؤال العامل عن ما
أشكل عليه من أحكام العبادات يف السفر و أما غري املسافر فال يلزمه لكن جيوز له ذلك .قال
الغزايل ":العامي جيب عليه االستفتاء و اتباع العلامء"

()2

و هنا تنبيه مهم يف حق من مل يؤت علم الرشيعة و لكن حصلت له من أنواع العلوم األخرى أنه ما
زال يعد عامي ًا يف نظر الرشع  .و هذا التنبيه حتى ال يغرت اإلنسان بشهاداته و ختصصه العلمي أو
نجاحه يف التجارة بأن ذلك مؤهل له للنظر يف األحكام بنفسه  ،فهذا نوع من االغرتار و أحيانا يكون
دافعه الكرب نسأل اهلل العافية .و نحن نرى يف هذا الزمان تطاول عىل مقام العلم و الفتوى  ،فرتى
الرجل حيرتم ختصص الطبيب أو املهندس أو املحامي أو غريهم من أهل التخصصات و لكن ال
 -1أدب الفتوى البن الصالح 135
 -2املستصفى 372
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حيرتم التخصص يف الرشيعة و نحن ال ندعو لعصمة املفتني و الشيوخ و التعامل معهم كام عىل أهل
الكتاب يف أحبارهم و رهباهنم  ،بل الواجب احرتام العلم و الكالم عن علم ال عن جهل  ،فكام أن
اإلنسان ال يسلم تسليام مطلقا لغريه يف جمال الدنيا إذا تبني له بطالن قوله فكذا يقال يف الفتاوى أن له
أن يسأل و يعارض بأدب و علم و بحسن قصد .فالواجب التوسط يف هذه املسألة و أن يكون
للشخص ميزان من العلم و اإلنصاف من النفس يزن به هذه املسألة و سيأيت مزيد كالم حوهلا بإذن
اهلل.
-

من تتوفر لديه أهلية االجتهاد فهذا ال خيلو من حالتني حني النظر:
احلالة األوىل :القدرة عىل االجتهاد املطلق من جهة النظر و من جهة اإلمكانية فهذا حيرم عليه التقليد
و اتباع فتوى غريه إذا مل يرتجح لديه صحتها أو وجهها .قال الغزايل " :و قد اتفقوا عىل أنه إذا فرغ
من االجتهاد و غلب عىل ظنه حكم فال جيوز له أن يقلد خمالفه و يعمل بنظر غريه و يرتك نظر نفسه"
( )3قال القرايف  ":و إن بلغ درجة االجتهاد و كان قد اجتهد و غلب عىل ظنه حكم فاتفقوا عىل تع ّينه
يف حقه ،و إن كان مل جيتهد فأكثر أهل السنة عىل أنه ال جيوز له التقليد و هو مذهب مالك" ( )4و قد
نقل الرازي اإلمجاع عىل هذا يف املحصول ( ،)83/7و للسيوطي كتاب" الرد عىل من أخلد إىل
األرض" فيه بحث نافع ماتع يف هذا الشأن.
احلالة الثانية :أن يكون قادرا عىل االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض إما لعدم العلم أو افمكانية
كضيق الوقت أو الرتدد يف النظر يف بعض فروع الفقه و أبوابه أو مسائله ،فهذا و إن كان جمتهدا يف
بعض املسائل إال أنه قد يكون مقلدا يف غريها .فهذا جيتهد فيام يعرف و جيوز له استفتاء من هو اعلم
منه فيام ال يعلمه أو ال يستطيع حتصيله  .قال شيخ اإلسالم" :والذي عليه مجاهري األمة أن االجتهاد
جائز يف اجلملة ; والتقليد جائز يف اجلملة ال يوجبون االجتهاد عىل كل أحد وحيرمون التقليد وال
يوجبون التقليد عىل كل أحد وحيرمون االجتهاد وأن االجتهاد جائز للقادر عىل االجتهاد والتقليد
جائز للعاجز عن االجتهاد  .فأما القادر عىل االجتهاد فهل جيوز له التقليد ؟ هذا فيه خالف

 -3املستصفى 367
 - 4مقدمة الذخرية 148/1
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والصحيح أنه جيوز حيث عجز عن االجتهاد  :إما لتكافؤ األدلة وإما لضيق الوقت عن االجتهاد
وإما لعدم ظهور دليل له ; فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إىل بدله وهو
التقليد كام لو عجز عن الطهارة باملاء  .وكذلك العامي إذا أمكنه االجتهاد يف بعض املسائل جاز له
االجتهاد فإن االجتهاد منصب يقبل التجزي واالنقسام فالعربة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل
قادرا يف بعض عاجزا يف بعض لكن القدرة عىل االجتهاد ال تكون إال بحصول علوم تفيد معرفة
املطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد االجتهاد فيها " .

()5

وجوب سؤال أهل العلم
َ ْ َُ َ َْ ذ ْ
ُ ُْ َ ََُْ َ
سؤال العامي للعامل  ،مقرر يف الرشيعة اإلسالمية  .كام قال تعاىل  " :فاسألوا أهل الِّكرِّ إِّن كنتم ال تعلمون
" ( . )6ويقول صىل اهلل عليه وسلم  " :أال سألوا إذ مل يعلموا  ،فإنام شفاء العي السؤال " ( . )7وهذا أمر
بالسؤال  ،واألمر للوجوب  ،وكام يف احلديث " إن اهلل ال يقبض العلم انتزاع ًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض
العلم بقبض العلامء حتى إذا مل يبق عامل ٌ اختذ الناس رؤساء جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا "

()8

 .ومفهوم هذا احلديث أن الفتوى بعلم  ،منهج صحيح متبع .
و لكون العامي غري قادر عىل معرفة احلق باستنباطه أو باإلحاطة باألدلة الواردة يف املسألة  ،و ليس عنده علم
باألصول الفقهية و القواعد الرشعية املرعية حني النظر يف األدلة أو فهم مراتب اخلالف بني الفقهاء و أسباهبا
فهذا كله مما ال يكلف به العامي و لو أطاقه لكان من أهل العلم و النظر .وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل يف "منهاج السنة" عن بعض أئمة اللغة أنه قال  ":العامة مشتق من العمى"( )5/129وقريب من
هذا قول ابن قدامة املقديس يف "روضة الناظر" :وألن العامي ليس له ألة هذا الشأن فهو كالصبي يف نقصان
األلة "( ص.)136

 -5جمموع الفتاوي 204 /20
 - 6النحل 43 :
 -7أبو داود 340
 - 8البخاري  100و مسلم 2673
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و هنا حيري بنا أن ننتبه أن كثري ًا من العوام ال سيام يف هذه البالد و هذه األزمان لدهيم اطالع عىل مسائل العلم
و بحكم انتشار التعليم و الثقافة و وسائل التواصل و التعليم البد للمفتي من احرتام عقول املخاطبني و
خماطبتهم بمنطق و استدالل يثبت احلق يف قلوهبم و ال يتكرب عليهم أو يبخل بالبيان و التعليل ألن هذا أدعى
لقبول القول و اتباع احلق يف زمان كثر فيه التلبيس و الشبه املضلة للخلق.
لقد نص الفقهاء رمحهم اهلل عىل أن سؤال العامل و استفتاءه واجب يف حق من عرضت له مسألة و ليس لديه
علم بحكمها ،قال الشاطبي" :إن املقلد إذا عرضت له مسألة دينية فال يسعه إال السؤال عنها عىل اجلملة"

()9

 ،قال ابن الصالح يف صفة املستفتي و أحكامه ":و جيب عليه االستفتاء إذا نزلت به حادثة جيب عليه تعلم
حكمها"

()10

لقد تكلم العلامء يف القديم أن من عرضت له مسألة ال يعرف حكمها و ليس يف بلده من يفتيه لزمه أن يرحتل
إىل أقرب حملة حيث يوجد من يفتيه  ،و قد رحل عدد من السلف يف مسألة  ،فقد رحل سعيد بن جبري إىل ابن
ً
ً
عباس يسأله عن قوله تعاىل  " :و من يقتل مؤمنا متعمدا " ( )11بعدما اختلف أهل الكوفة يف تفسريها.
(البخاري و مسلم) و رحل رجل إىل أيب الدرداء يسأله عن طالق امرأته إذ أمرته أمه بذلك! (الرتمذي) و قد
نقل اخلطيب البغدادي مجلة من هذه اآلثار يف كتابه الفقيه و املتفقه ()409
و هذه املسألة غري واردة يف زماننا هذا بعد توفر وسائل االتصال احلديثة و هلل احلمد عىل النعمة.
كيف يعرف العامي العامل املؤهل للفتيا؟
جيب عىل املستفتي أن يتحرى سؤال من يظنه أهال للفتوى من أهل العلم .قال النووي رمحه اهلل" :و ال يتعلم
إال ممن تكلمت أهليته و ظهرت ديانته و حتققت معرفته و اشتهرت صيانته فقد قال حممد بن سريين و مالك
بن آنس و غريمها من السلف  ":هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"

()13( )12

 - 9املوافقات 261/4
 - 10أدب الفتوى 135
 - 11النساء93:
 - 12هذا األثر رواه مسلم يف مقدمته 12/1
 - 13التبيان يف آداب محلة القرآن25/1
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معرفة العامي بمن يستفتيه يمكن تقسيمه إىل ثالثة أقسام :كام ذكره نجم الدين الطويف احلنبيل يف رشح خمترص
الروضة ()664- 663/3
القسم األول :
أن يغلب عىل ظن املستفتي أن هذا الشخص من أهل الفتوى  .فهذا هو الذي يسأله الناس  ،ويأخذون بقوله
وفتواه  ،و هذه بعض الدالئل التي من خالهلا يعرف العامي أهلية هذا العامل للفتوى:
ينصب العامل للفتوى  ،بمشهد من أعيان العلامء دون أن ينكروا عليه  ، .أو يشهد له العلامء بأنه أهل
1ـ أن َّ
للفتوى فهذا مالك بن أنس يقولَ " :ما َأ ْف َت ْي ُت َحتَّى َش ِهدَ ِيل َس ْب ُع َ
ون َأ يين َأ ْه ٌل ل ِ َذل ِ َك"

()14

2ـ أن يرى الناس يأخذون عنه ويستفتونه يف كل ما يعرض هلم و استفاض بني اخللق أهليته للفتوى.
قال الزركيش ":و إنام يسأل من عرف علمه و عدالته بأن يراه منتصبا لذلك و الناس متفقون عىل سؤاله و
الرجوع إليه"

()15

3ـ أن خيربه من يثق به أن هذا العامل من أهل الفتوى .
كأن يسمع عامل ًا من علامء املسلمني يثني عىل علم هذا العامل  ،و أهليته للفتوى أو حاصل عىل إجازة من
العلامء بالفتوى .قال ابن العريب رمحه اهلل ":فام زال السلف يزكون بعضهم بعضا و يتوارثون التزكيات خلفا
عن سلف ،و كان علامؤنا ال يأخذون العلم إال ممن زكي و أخذ اإلجازة من أشياخه".
5ـ أن يستفيض بني الناس أن هذا العامل من أهل للفتوى.
 -6أن يكون حاصال عىل شهادة علمية أكاديمية عالية تشهد له باألهلية كالعاملية يف العلوم الرشعية أو
عضوية أحد املجامع الفقهية املعتربة أو جلان الفتوى الرشعية.

 - 14حلية األولياء 316/6
 - 15البحر املحيط 309/6
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 -7أن يكون له من املؤلفات و الدروس العلمية يف الفقه و علوم الرشيعة ما يشهد للشخص بالعلم و القدرة
عىل اإلفتاء .ومن هذا ما ذكره اإلمام الذهبي يف "سري أعالم النبالء" عن احلافظ أيب طاهر السلفي أنه قال يف
أيب سليامن اخلطايب "وأما أبو سليامن اخلطايب الشارح لكتاب أيب داود  ,فإذا وقف منصف عىل مصنفاته ,واطلع
عىل بديع ترصفاته يف مؤلفاته ,حتقق إمامته و ديانته فيام يورده ,وأمانته")17/26.24(,
 -8و منها أن يسأله املستفتي إن كان عامل ًا و أخرب عن نفسه أنه قادر عىل الفتوى و من أهلها  ،و غلب عىل ظن
العامي صدقه .و قد أشار إىل هذا ابن الصالح يف كتابه " أدب الفتوى" بقوله ":و عند بعض أصحابنا
املتأخرين إنام يعتمد قوله :أنا أهل للفتوى ال شهرته بذلك و التواتر" ()136
فإذا توفر دليل من هذه الدالئل فإنه يدل عىل أهلية املفتي للفتوى .و قد ذكر الفقهاء بعض هذه الطرق و
نصوا عليها فراجع :تيسري التحرير ( )238/4فواتح الرمحوت البن نظام الدين ( ،)403/2رشح الكوكب
املنري البن النجار ( )541/4و إرشاد الفحول للشوكاين ()271
القسم الثاين :
أن يعلم املستفتي أن هذا الشخص ليس أهالً للفتوى  ،إما جلهله أو لفسقه فهذا ال جيوز سؤاله وال جيوز
العمل بفتواه عند أكثر أهل العلم .قال الزركيش بعدما ذكر صفة من يستفتى ممن ُشهد له بالعلم و الديانة و
العدالة  ":و ال جيوز ملن عرف بضد ذلك إمجاع ًا"

()16

قال الفخر الرازي ":و اتفقوا أنه ال جيوز للعامي أن

يسأل من يظنه غري عامل و ال متدين" ( . )17و املراد باجلهل ما كان خطأه أعم و أكثر من صوابه و ليس وجود
اخلطأ إذ ليس ثمة معصوم غري النبي صىل اهلل عليه و سلم و بذلك يعلم أن اجلهل ال يرتفع باملناصب و
األلقاب و االنتامءات احلزبية أو الدعوية أو باملناصب السياسية كام قد نراه يف زماننا هذا.
ذكر العز بن عبد السالم رشط املفتي فقال ":يشرتط يف املفتي واحلاكم أن يكون جمتهد ًا يف أصول الرشيعة،
عارف ًا بمآخذ األحكام ،فإن عجز عن ذلك فليكن جمتهد ًا يف مذهب من املذاهب ،فان عجز عن ذلك فله أن

 - 16البحر املحيط 309/6
 - 17املحصول 81/6
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يفتي بام يتح ّققه وال يشك فيه ،وما خرج عن ذلك :فإن كان خطؤه فيه نادر ًا بعيد ًا جاز له الفتوى واحلكم،
وإال فال"

()18

و للعالمة ابن القيم تفصيل جيد حول مسألة الفسق" :وكذلك الفاسق إال أن يكون معلنا بفسقه داعيا إىل
بدعته  ،فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته  ،وهذا خيتلف باختالف األمكنة واألزمنة والقدرة والعجز ;
فالواجب يشء والواقع يشء والفقيه من يطبق بني الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته  ،ال من
يلقى العداوة بني الواجب والواقع  ،فلكل زمان حكم  ،والناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم  ،وإذا عم
الفسوق وغلب عىل أهل األرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداهتم وأحكامهم وفتاوهيم ووالياهتم
لعطلت األحكام  ،وفسد نظام اخللق  ،وبطلت أكثر احلقوق  ،ومع هذا فالواجب اعتبار األصلح فاألصلح ،
وهذا عند القدرة واالختيار  ،وأما عند الرضورة والغلبة بالباطل فليس إال االصطبار  ،والقيام بأضعف
مراتب اإلنكار "

()19

القسم الثالث :
أن جيهل حال هذا الشخص  ،فال يدري أهو من أهل الفتوى أم ال ؟ هنا اختلف العلامء يف سؤاله .
واألقرب ـ واهلل أعلم ـ أنه ال جيوز سؤاله حتى يغلب عىل ظنه أنه من أهل الفتوى  ،ألن املسلم حيتاط لدينه.
عن يزيد بن هارون أنه قال" :إن العامل حجتك بينك و بني اهلل تعاىل  ،فانظر من جتعل حجتك بني يدي
اهلل"(. )20
ال سيام و نحن يف زمان قل فيه الورع يف الفتيا و انتصب هلا من ليس من أهلها عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
روى أبو عمر بن عبد الرب احلافظ بإسناده عن مالك قال أخربين رجل أنه دخل عىل ربيعة بن أيب عبد الرمحن
فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له أمصيبة دخلت عليك فقال ال ولكني أستفتي من ال
علم له وظهر يف اإلسالم أمر عظيم قال ربيعة وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الرساق! رحم اهلل
 - 18فتاوى العز بن عبد السالم 148 #
 - 19إعالم املوقعني 191/4
 - 20الفقيه و املتفقه للخطيب البغدادي 378/2
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ربيعة كيف لو أدرك زماننا وما شاء اهلل وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ".
( ، )21وهكذا فقد تتابعت دمعات األئمة من بعده يرددون كلمته و حرسته كام صنع ابن عبد الرب يف تعليقه
عىل األثر و من هؤالء األئمة ابن اجلوزي وابن الصالح وابن محدان وابن القيم وغريهم ،كل يبكي أحوال
زمانه ،ويتحرس من أوضاع العلم والعلامء؛ فكيف لو رأوا زماننا ،وما نحن فيه؟ اللهم فاغفر لنا واسرتنا.
هل يلزم العامي التحري عن األصلح و األعلم و األتقى حني إرادة االستفتاء؟
إذا اجتمع أمام املستفتي أكثر ممن جيوز استفتائهم فهل يلزمه حتري العلم و التقى منهم ليستفتيه أم اهنم سواء
بالنسبة للمستفتي .ألهل العلم يف هذه املسألة قوالن:
القول األول :ال جيب عليه حتري األصلح و للمستفتي أن يستفتي من يشاء من املفتني املؤهلني  ،و استدل
أصحاب هذا القول بأن اجلميع أهل لالجتهاد و الفتوى و يصح تقليدهم فلذا يصح استفتاء أي واحد منهم.
و هو اختيار ابن الصالح و فيه يقول " :و هو يف طريقة العراق منسوب إىل أكثر أصحابنا و هو الصحيح
...ألن اجلميع أهل و قد أسقطنا االجتهاد عن العامي"

()22

القول الثاين :أن املستفتي يمكنه النظر يف أحوال املفتني و درجاهتم و عليه جيب عليه أن خيتار األصلح و
األعلم و هذا اختيار ابن القيم اجلوزية ( )23و هو قول ابن رسيج و اختيار القفال املروزي و الصحيح عند
صاحبه القايض حسني ألنه يمكنه هذا القدر من االجتهاد و البحث و السؤال و مشاهدة احلوال فلم يسقط
عنه.

()24

و الذي يظهر يل أن القول األول هو األظهر و هو األصل إال إذا تعارضت آراء املفتني و وقع حرج أو إلتباس
و اشتباه يف نفس املستفتي من جواب املفتني فله حينئذ كوجه من املرجحات أن يتحرى األتقى و األعلم .

 - 21جامع بيان العلم و فضله 20-19
 - 22أدب الفتوى 137
 - 23إعالم املوقعني 149/5
 - 24أدب الفتوى البن الصالح 137
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(انظر ٍ
ملزيد يف هذه املسألة :املحصول للرازي ( )112/2أدب الفتوى البن الصالح ( )137-138مقدمة
املجموع للنووي ( )137و البحر املحيط للزركيش ( )366/8و إعالم املوقعني البن القيم ()149/5
هل يلزم العامي إذا تكررت له احلادثة أن جيدد استفتاء العامل أم يكتفي بام أفتي به من قبل؟
قال ابن الصالح " :فيه وجهان :أحدمها يلزمه جلواز تغري رأي املفتي .و الثاين :ال يلزمه و هو األصح ،ألنه
قد عرف احلكم و األصل استمرار املفتي عليه".

()25

و الذي يظهر أن املسألة تتعلق باحلادثة املسؤول عنها أكثر من تعلقها برأي العامل و احتاملية تغريه ،فحتى لو
تغري رأيه فإن فتواه األوىل عن علم و اجتهاد و هي صحيحة يف حق املكلف ،و لكن ما جيدر التنبيه عليه هنا
أن العامي قد يظن أن هذه احلادثة كسابقتها فيلحقها هبا من جهة احلكم و قد ال تكون مثلها  ،و أكثر الناس
يقع يف اخلطأ من جهة القياس الفاسد كام قال أمحد و غريه من األئمة .فلذا نقول إن كانت احلادثة مطابقة متاما
فله أن يعمل بالفتوى القديمة أو بفتوى أصدرت يف املسألة و لو كانت لغريه لكن عليه أن يتحرى تطابقهام .و
أما إن اختلفت بعض صورها و أحواهلا و لو قليال فعليه أن يعيد استفتاء العامل و عدم أخذ الفتاوى املنشورة
و تطبيقها عىل واقعه فيكون مفتي نفسه ألنه ليس أهال لذلك.
لقد رأيت توسعا يف هذا األمر من بعض األخيار و صغار طالب العلم من الدعاة عىل اهلل بل و العوام
فأحدهم ينظر يف فتاوى العلامء املعارصة و يقيس عليها أو يفتي بل و يقيض هبا كمسائل الطالق و نحوها و
هذا ال يصح الحتامل اختالف احلكم باختالف صورة املسألة أو بعض تفاصيلها مما قد ال ينتبه له العامي  ،أو
ألن الفتوى راعى فيها املفتى حال املستفتي أو العرف و هذا ال يصح القياس عليه عىل وجه اإلطالق.
فالواجب الرتيث يف هذا الباب و أن ال يفتح املجال للعوام و صغار طلبة العلم للتصدر يف الفتوى معتمدين
عىل فتاوى العلامء دون معرفتهم بأصول العلم فهذا يؤدي إىل فوىض علمية و أخطاء يف الفتوى قد رأيت منها
عجائب و اهلل املوفق و اهلادي لسواء السبيل.

 - 25أدب املفتي و املستفتي 166
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تنبيه :بعض العلامء نص عىل أن الفتوى تؤخذ مشافهة و ذلك ملراعاة فهم العامل حلال املستفتي فتكون الفتوى
موافقه لواقع املسألة ،و هذا حسن لكن ال يمنع األخذ بالفتوى املكتوبة أيضا إذا طابقت الواقع و ثبتت
نسبتها للعامل كأن يكون كتابا مطبوع ًا ،أو يف املوقع الرسمي للعامل عىل الشبكة أو نقله عنه من يوثق يف علمه و
أمانته ،و ال يصح مطلقا أن يعتمد عىل نقل املجاهيل أو اجلهال و من عرف بالتحريف كبعض وسائل
اإلعالم .قال ابن القيم ":جيوز العمل بخط املفتي ،وإن مل يسمع الفتوى من لفظه؟ إذا عرف خطه أو أعلمه به
من يسكن إىل قوله "

()26

هل للعامي أن يفتي غريه يف مسألة يعلمها؟
اختلف العلامء يف هذا عىل ثالثة أوجه:
األول :اجلواز؛ ألنه قد عرف املسألة بعينها وعرف حكم الرشع فيها وعـرف دليلها الرشعي فجاز له أن يفتي
غريه.
والثاين :أنه ال جيوز له ذلك لعدم أهليته لالستدالل ،وعدم قدرته علـى إقامـة األدلة والرباهني.
الثالث :إذا كان دليل املسألة من كتاب أو سنة جاز له إفتاء غريه هبذه املـسألة التي يعرف دليلها ،وإن كان
دليل املسألة غري ذلك مل جيـز؛ ألن القـرآن والسنة خطاب تكليف ،التبليغ به واجب .قال د .عبداحلي عزب
"وأرى أن العامي إذا كان قد عرف مسألة بعينها وحفظ دليلها فإنه جيوز له أن يبلغ غريه هبا إذا سئل عن
حكمها من عامي مثله ويكون هذا من باب إسداء النصح للغري وإرشاد الغري عام يعرفه ،فيكون بمثابة من
يعرف القبلة أو يعرف طري ًقا فإنه جيوز لـه أن يرشـد غـريه إليـه و ااهلل أعلم" (.)27
و قرر الشيخ سعد الشثري أن العامي ليس أهال لالجتهاد و أنه ال حيق له الفتوى؛ ألنه ال يعرف دليل املجتهد
عىل ما ذهب إليـه ،ووجه االستدالل به ،وألنه قد يكون بني املسألة األخرى وما عرفـه بواسـطة املفتي فرق
ال يعرفه .ولكن جيوز له أن خيرب بالفتوى بحيث يقول :أفتى املجتهد فـالن يف كـذا باحلكم الفالين ( )28و
 - 26إعالم املوقعني 264/4
 - 27الضوابط الرشعية لإلفتاء لعبد احلي عزب 338
 - 28القواعد األصولية و الفقهية املتعلقة باملسلم غري املجتهد للشثري 43
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تقريره وجيه ال سيام أن النبي صىل اهلل عليه و سلم حذرنا من استفتاء اجلاهل أو تصدر اجلهال ملنصف
الفتوى فصح عنه صىل اهلل عليه و سلم أنه قال " :إن ااهلل ال يقبض العلـم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد،
ولكن بقبض العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل يبـق عامل اختذ الناس رؤساء جهاالً ،فسئلوا فأفتوا بغري علم
فضلوا وأضلوا" متفق عليه .انظر:

()29

كيف يتحرى العامي من يستفتيه؟
و هذه مسألة مهمة تأيت بعد ما تقرر من وجوب البحث عن العامل التقي ،فهذه املسألة أخص من جمرد وجود
العلم و التقوى فيمن يستفتي ،بل هلا متعلقات كثرية ينبغي أن حيرص عليها املستفتي سواء كان فرد ًا أو
مؤسسة أو مجاعة أو دولة و نحو ذلك.
ابتدا ًء أحب التنبيه عىل أمهية التدين يف االستفتاء و استحضار مراقبة اهلل تعاىل و علمه بحال السائل و
املستفتي و نيته و أن ال يظن أن حتايله يف الفتوى و أخذه باملرجوح أو ما تبني له فساده لسبب ظاهر يرفع عنه
التبعة و حيصل به عىل رضوان اهلل كام تقول العوام "اجعلها يف رقبة عامل و اطلع سامل"!! هذا يصح فقط إذا
سأل العامي من يثق بدينه و أفتاه فله أن يتبع فتواه و إن تبني خطأها فيام بعد فال يرضه لقوله صىل اهلل عليه و
سلم " :من أفتي بفتوى غري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه" (ابن ماجة)
ِ
ِ
املٍ َف َال إِ ْثم َع َىل متَّبِ ِع َذل ِ َك ا ْلع ِ
ول َأي من و َقع ِيف َخ َطأٍ بِ َفتْوى َع ِ
املِ
َ
َ
قال السنديَ ":ق ْو ُل ُهَ ( :م ْن ُأ ْفت َي) َع َىل بِنَاء ا َْمل ْف ُع ِ ْ َ ْ َ َ
ُ
َ
(غري َثب ٍ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
االجتِه ِ
ِ
َو َه َذا إِ ْن َمل َيك ِ
اد َأ ْو ك ْ
ت)
َان إِ َّال َأ َّن ُه َو َق َع فيه ل َعدَ ِم ُب ُلوغه ِيف اال ْجت َهاد َح َّق ُه َق ْو ُل ُهَ َ ْ َ :
اخل َط ُأ ِيف َحم َ يل ْ َ
ُن ْ َ
ْ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُه َو بِ َفت َْحت ْ ِ
اين
اب َو َغ ْ ُري ُه ُه َو ْ َ
الص َو ُ
َني ا ْل َعدْ ُل َّ
اخل َط ُأ َوق َيلَ :أ ْفتَى ْاألَ َّو ُل َع َىل بِنَاء ا ْل َفاع ِل َأ ْي ًضا كَال َّثاين َلك َّن ال َّث َ
اإل ْفت ِ
ض ِْ
اس َت ْف َتا ُه َك َأ ْن َج َع َل ُه ِيف َم ْع ِر ِ
َاء بِ َغ ْ ِري ِع ْل ٍمُ ،ق ْل ُت :إِ َذا ك َ
اس َت ْفتَى َأ ْي ك ْ
َان َه َذا ا ُْمل ْفتِي
َان إِ ْث ُم ُه َع َىل َم ِن ْ
بِ َم ْعنَى ْ
ِ
جي ْز َملِ ْن َي ْس َأ ُل ُه".
اجل ْه ِل َوبِا ْل َفت َْوى بِه َمل ْ َ ُ
َم ْع ُلو ًما بِ ْ َ

()30

 - 29رشح الكو كب املنري البن الن جار  ، 557/4و املواف قات للشـــاطبي  ، 167/4و م قد مة املجموع للنووي ، 111/1
الضوابط الرشعية لإلفتاء د .عبد احلي عزب  ، 338الفتوى أمهيتها -ضوابطها  -آثارها د.حممد يرسي
 - 30احلاشية عىل سنن ابن ماجه حديث53#
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ينبغي للمستفتي أن يبذل جهدا يف البحث عن املفتي املناسب لنازلته و يتحرى الدقة كام يصنع يف أمور الدنيا
 ،فأمر اآلخرة اهم و أبقى .قال أبو الوليد الباجي ":و جيب عىل العامي أ يسأل عمن يريد أن يستفتيه ،فإذا
أخرب أنه عامل ورع ،له أن يأخذ بقوله .و ال جيوز له ان يستفتي من ال يعرف أنه أهل للفتيا"

()31

و قال أبو إسحاق الشريازي " :و أما املستفتي فال جيوز أن يسأل كل من اعتزى إىل العلم و ادعاه و تزيى بزي
اهل العلم  ،كالقصاص و غريهم ألنه ال يأمن أن يستفتي من ال يعرف الفقه ،أو يعرف و لكن ليس بأمني،
يتساهل يف األحكام لقلة أمانته ،فيكون قد أخطأ الطريق" ( )32و قال النووي ":و جيب عليه قطعا البحث
الذي يعرف به أهلية من يستفتيه لإلفتاء  ،إذا مل يكن عاملا بأهليته فال جيوز له استفتاء من انتسب للتدريس و
اإلقراء و غري ذلك من مناصب العلامء ،بمجرد انتسابه و انتصابه لذلك"

()33

و قال الشاطبي يف املوافقات " :املسألة السابعة  :االجتهاد الواقع يف الرشيعة رضبان :
أحدمها  :االجتهاد املعترب رشعا  ،وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد  ،وهذا
هو الذي تقدم الكالم فيه .
والثاين  :غري املعترب  ،وهو الصادر عمن ليس بعارف بام يفتقر االجتهاد إليه ; ألن حقيقته أنه رأي بمجرد
التشهي واألغراض  ،وخبط يف عامية  ،واتباع للهوى فكل رأي صدر عىل هذا الوجه  ،فال مرية يف عدم
اعتباره; ألنه ضد احلق الذي أنزل اهلل كام قال تعاىل  :وأن احكم بينهم بما أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم

()34

وقال تعاىل  :يا داوود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني انلاس باحلق وال تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل اهلل اآلية ( . )35وهذا عىل اجلملة ال إشكال فيه "()131/5
و عىل هذا فاملستفتي عليه أن يكون حريصا عىل استفتاء من يثق يف علمه و ديانته و ان يتحرى ذلك كام سبق
من كالم العلامء.

 - 31إحكام الفصول يف أحكام األصول 729
 - 32رشح اللمع أليب إسحاق الشريازي 1037/2
 - 33املجموع للنووي 54/1
 - 34املائدة 49 :
 - 35ص 26 :
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إن من املتقرر أن االجتهاد و املجتهدين تباع ًا درجات ،و قد قرر علامء األصول و فرقوا بني مراتب االجتهاد
و منازل املجتهدين:
القسم األول :املجتهد املطلق و املستقل عن تقليد مذهب بعينه بل حاز أدوات االجتهاد و ينظر يف األدلة و ال
يعارض هذا أن يكون يف بعض املسائل مقلدا لغريه كام قال الشافعي الذي هو من أهل هذه الرتبة يف مسألة يف
احلج" :قلته تقليد ًا لعطاء"

()36

القسم الثاين :املجتهد يف مذهب وهو من عرف أصوله و درس فتاويه و هم عىل درجتني :املجتهد يف املذهب
و الذي يميش عىل أصول املذهب و لكن له اختياراته و نظره املستقل يف األدلة  ،و منهم املقلد و هو جمتهد يف
املذهب ال يتعدى أقوال املذهب و إن كان جيتهد يف الرتجيح بينها.
القسم الثالث :املجتهد يف نوع من العلم ألن االجتهاد يقبل التجزئة .
القسم الرابع :املجتهد يف مسألة أو مسائل من العلم فليس من رشط االجتهاد أن جيتهد يف كل أبوابه و
مسائله.
قال ابن القيم" :االجتهاد حالة تقبل التجزؤ و االنقسام فيكون الرجل جمتهدا يف نوع من العلم مقلدا يف غريه
 ،أو يف باب من أبوابه كمن استفرغ وسعه يف نوع من العلم بالفرائض و أدلتها و استنباطها من الكتاب و
السنة دون غريها من العلوم أو يف باب اجلهاد أو احلج أو غري ذلك )37( "...و انظر:

()38

و قد ذكر الشاطبي تفصيال مجي ً
ال و تقسيام بديعا لطالب العلم و عالقتهم باالجتهاد و أسوقه هنا ألن البالد
التي نعيش فيها يقل و يندر فيها العلامء و يوجد هبا طالب علم يقصدهم الناس للفتوى كثري منهم من
خرجيي الكليات الرشعية أو من األئمة الذين هلم سابقة يف الدعوة و العلم جزاهم اهلل خريا و سددهم.
قسم الشاطبي مراتب املنتسبني إىل العلم إىل ثالثة مراتب:
 - 36انظر إعالم املوقعني212/4 :
 - 37إعالم املوقعني 216/4
 - 38رو ضة الناظر البن قدامة ، 353:صفة الفتوى البن محدان  ،22أدب الفتوى البن ال صالح  ، 42الفتوى و أمهيتها حممد
يرسي 403
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املرتبة األوىل :ناقص العلم بالكليات واجلزئيات ،و بني أن هذا النوع ال يصح اجتهاده أو استفتاءه.
املرتبة الثانية :العامل بالكليات دون اجلزئيات .و هذا حمل نظر و خالف بني العلامء وقد ذكر َّ
الشاطبي أدلة من
حيتج باملنع ،أو اجلواز ،ومل يرجح أ ًّيا من القولني ،إال أنه يف مواضع أخرى يؤكد عىل أمهية اجلمع بني الكليات
واجلزئيات ،وأن هذا النظر هو متام النظر املقاصدي ،بل يعرب عنه بأنه منتهى نظر املجتهدين بإطالق ،وإليه
ينتهي طلقهم يف مرامي االجتهاد.
املرتبة الثالثة :العامل بالكليات واجلزئيات .و هذا الذي يصح اجتهاده و استفتاءه بال خالف.

()39

فاملراد أن املستفتي عليه أن يتحرى فيمن يفتيه أن يكون أهال للفتيا يف نازلته ،و أسوق مجلة من املعايري و
األصول التي يمكن أن تعني املستفتي يف تعيني من يستفتيه بام تربأ به ذمته و حيصل به عىل املطلوب.
-

حيسن التفريق بني املسائل العامة و اخلاصة ،فالبحث عن جواب مسألة تتعلق و ستؤثر عىل آالف
املسلمني بل و املاليني منهم ليست بمنزلة الفتوى اخلاصة املتعلقة بأحكام العبادة من صالة و صوم
و نحو ذلك .فكلام كانت الفتوى عامة و متعلقة بالدول و املؤسسات و اجلامعات ،أو تتعلق
باألعراض و األنفس و املمتلكات أعظم من القضايا الفردية كأحكام الزينة و الزواج و الطالق و
نحوها.
فالبد فيها من أخذ احليطة أكثر و التحري بشكل أكرب ،و هذه املسائل الذي أراه أن تكون الفتوى فيه
مجاعية و أن تكون من العلامء الذيم هلم خربة و باع طويل يف الفتوى و العلم.

-

ينبغي التفريق بني النوازل املعارصة و املحدثة و بني االستفتاء يف املسائل املشهورة املقررة يف كتب
الفقهاء و كالم العلامء كأحكام العبادات و املعامالت التقليدية .فالسؤال عن بعض نوازل الطب و
التجارة و غريها مما جد يف زماننا أو ما يتعلق بأوضاع بعض املسلمني كمن يعيشون كأقلية يف بلد
غري مسلم بخالف السؤال عن مسائل ال اعتبار فيها بتغري الزمان أو املكان .و لذا فمن لديه القدرة
عىل االجتهاد يف النوازل هم من املتقدمني يف العلم املربزين يف الفقه و األصول و إدراك مقاصد

 - 39انظر :املوافقات  ، 184-174/3 ، 224 /5و االعتصام للشاطبي 2/ 502 - 503
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الرشع و مناط األحكام فهذه رتبة يف االجتهاد أعىل من االجتهاد و الرتجيح بني أقوال فقهاء املذهب
أو املذاهب الواحد.
-

ينبغي مراعاة إدراك املفتي حلال الواقعة املسؤول عنها و إدراكه لعرف الناس و حقيقتها من خالل
الواقع الذي تكون فيه هذه املسألة ،و لذا الذي أراه أن أوىل الناس بالفتوى فيمثل هذه املسائل أن
يتحرى سؤال علامء البلد املحليني عىل غريهم من العلامء اآلفقيني.
قال ابن القيم " :ومن أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم
وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم فقد ضل وأضل ،وكانت جنايته عىل الدين أعظم من جناية من طبب
الناس كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بام يف كتاب من كتب الطب عىل
أبداهنم ،بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفتي اجلاهل أرض عىل أديان الناس وأبداهنم واهلل املستعان"
( )40و قال أيض ًا " :وال يتَمكَّن املُْ ْفتِي وال ْ ِ
احل يق إال بِن َْو َع ْ ِ
ني من ا ْل َف ْه ِم:
َ
َ َ َ ُ
احل ْك ِم بِ ْ َ
احلاك ُم من ا ْل َفت َْوى َو ْ ُ
َ
ات وا ْلعالم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َأحدُ ُمهاَ :فهم ا ْلو ِاقعِ ،وا ْل ِف ْق ِه فيه ،واستِنْب ُ ِ
ات؛
َ ْ َ
َ
َ َ ْ ُ َ
اط ع ْل ِم َحقي َقة ما َو َق َع بِا ْل َق َرائ ِن َواألَ َم َار َ َ َ
حتى ُحيِ َ
يط بِ ِه ِع ْل ًام.
َوالن َّْو ُع ال َّث ِاينَ :ف ْهم ا ْل َو ِ
اج ِ
ب يف ا ْل َو ِاقعِ ،وهو َف ْه ُم ُح ْك ِم اهللَِّ الذي َحك ََم بِ ِه يف كِتَابِ ِه ،أو عىل ل ِ َسا ِن
ُ
ِ
مها عىل َ
اس َت ْف َر َغ
اآلخ ِرَ .ف َم ْن َب َذ َل َج ْهدَ ُهَ ،و ْ
رسوله صىل اهلل عليه وسلم يف هذا ا ْل َواقعُِ ،ث َّم ُي َط يب ُق َأ َحدُ ُ َ
وسعه يف ذلك مل يعدَ م َأجري ِن أو َأجراَ .فا ْلع ِ
امل ُ من َيت ََو َّص ُل بِ َم ْع ِر َف ِة ا ْل َو ِاق ِع َو ال َّت َف ُّق ِه فيه َإىل َم ْع ِر َف ِة ُح ْك ِم
َ
َْ ْ َْْ
ُ ْ َُ
ًْ

اهللَِّ َو َر ُسول ِ ِه"
-

()41

العلم تراكمي و لذا بعض املسائل تفتقر إىل اخلربة و املامرسة و احلكمة و النظر يف عواقب األمور
كمسائل السياسة الرشعية و املسائل املتعلقة بفقه الدعوة و احلسبة و نحوها فهذه يراعى فيها عامل
السن و اخلربة ما ال يراعى يف غريها من مسائل الفه التقليدية يف الطهارة و نحوها .و عن ابن عباس
قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم " :الربكة مع أكابركم" رواه ابن حبان و البيهقي يف السنن

 - 40إعالم املوقعني 89/3
 - 41إعالم املوقعني 87/1
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الكربى .و يف املقابل جاء يف احلديث أن النبي صىل اهللّ عليه وسلم قال َّ « :
إن من أرشاط الساعة أن
يلتمس العلم عن األصاغر » رواه ابن املبارك والطرباين وصححه األلباين .
قال الصنعاين« :الربكة مع أكابركم» يعني الشيوخ؛ ألنه قد سكن رشهم ولزموا الوقار وعرفوا
مواضع اخلري.

()42

قال ابن قتيبة رمحه اهلل " :ال يزال الناس بخري ما كان علامؤهم املشايخ ،ومل يكن علامؤهم األحداث؛
ألن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه ،واستصحب التجربة والخبرة ،فال
يدخل عليه في علمه الشبهة ،وال يغلب عليه الهوﻯ ،وال يميل به الطمع ،وال يستزله الشيطان
استزالل الحدث ،ومع السن الوقار والجالل والهيبة ،والحدث قد تدخل عليه هذه األمور التي
أمنت على الشيخ ،فإذا دخلت عليه وأفتى هلك أهلك "
-

()43

مسألة التخصص يف العلامء و اخلربة هلا نصيب يف الرتجيح و التحري ،فاليوم العلم أصبح أقرب إىل
ربزا يف مسائل التعامالت املالية و
التخصصات منه إىل الكليات كام كان يف السابق فتجد من هو م ّ
قىض فيها وقتا طويال و عمل يف جماالت االستشارات الرشعية مدة جعلته حميطا بأبواب و تفاصيل
املسائل املتعلقة هبذا الباب أعظم من غريه حيث له من املعرفة باألحكام الوضعية و الرشعية مما
يقدمه عىل من يعلم احلكم التكليفي فقط مع قصور يف إدراك واقع املسألة .و جتد بعض العلامء مربزا
يف أبواب العقيدة و التوحيد أو احلديث و الروايات ،أو التاريخ و السري أكثر من غريه فإذا عرضت
املربز يف هذا املجال فيسأله  ،و قليل من العلامء من حيسن كافة أبواب
مسألة عىل اإلنسان أن يتحرى ّ
الرشيعة بعامة .لقد ذكر يف ترمجة احلسن البرصي أن املغرية قال " :أعلمهم بالديات والقضاء وأيام
الناس الشعبي وأعلمهم بالصالة والزكاة واحلالل واحلرام إبراهيم النخعي وأعلمهم باملناسك
عطاء بن أيب رباح وأعلمهم بالتفسري سعيد بن جبري وأعلمهم بالتجارة والرصف ابن سريين
واحلسن البرصي سيدهم".

()44

 - 42التنوير رشح اجلامع الصغري 3190
 - 43الفقيه والمتفقه للبغدادي 156/2
 - 44سري أعالم النبالء للذهبي 563/4
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-

املستفتي و آدابه

الفتوى اجلامعية و التي تتمثل يف فتاوى املجامع الفقهية و جلان الفتوى  ،ينبغي أن يكون هلا من الثقل
و الرتجيح لدى املستفتي أكثر من غريها ال سيام يف املسائل العامة التي تتعلق بعموم الناس أو
بالنوازل أو باألمور العظيمة التي تتعلق بالدماء و األعراض و األموال و سياسة الدول او
املؤسسات و الرشكات .و هذه من املسائل املهمة التي أويص هبا إخواين أن يعتنوا بفتاوى اللجان
الرشعية و املجامع الفقهية فهي أقرب للصواب ال سيام يف املسائل العامة و التي هي أقبل و ادعى أن
جيتمع عليها رأي الناس و تتوحد عليها كلمتهم.

-

أن يتحرى العامل ذو التقوى و الورع ألن العلم يبرص اإلنسان باملسألة و التقوى توفقه يف فهام و هتديه
و تعصمه من نزغ الشيطان .و العامل هو من خياف اهلل " إنما خيىش اهلل من عباده العلماء"

()45

قال شيخ اإلسالم " و َه َذا يدُ ُّل َع َىل َأ َّن ك َُّل من َخ ِيش اهللََّ َفهو َع ِ
امل ٌ َ .و ُه َو َح ٌّق َ ،وال َيدُ ُّل َع َىل َأ َّن ك َُّل
َُ
َ ْ
َ
َ
َ

َع ِ
املٍ َخي َْشا ُه " ( . )46قال ابن كثري  ":إنام خيشاه حق خشيته العلامء العارفون به  ،ألنه كلام كانت املعرفة
للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل  ،كانت اخلشية له أعظم وأكثر  .قال عيل بن أيب طلحة عن ابن
عباس يف قوله تعاىل ( :إنما خيىش اهلل من عباده العلماء) قال  :الذين يعلمون أن اهلل عىل كل يشء
قدير ...وقال سعيد بن جبري  :اخلشية هي التي حتول بينك وبني معصية اهلل عز وجل  .وقال احلسن
البرصي  :العامل من خيش الرمحن بالغيب  ،ورغب فيام رغب اهلل فيه  ،وزهد فيام سخط اهلل فيه  ،ثم
تال احلسن ( :إنام خيشى اهلل من عباده العلامء إن اهلل عزيز غفور) وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه
قال  :ليس العلم عن كثرة احلديث  ،ولكن العلم عن كثرة اخلشية . . .وقال سفيان الثوري عن أيب
حيان التيمي عن رجل قال  :كان يقال العلامء ثالثة  :عامل باهلل عامل بأمر اهلل  ،وعامل باهلل ليس بعامل
بأمر اهلل  ،وعامل بأمر اهلل ليس بعامل باهلل  .فالعامل باهلل وبأمر اهلل  :الذي خيشى اهلل تعاىل ويعلم احلدود
والفرائض  ،والعامل باهلل ليس بعامل بأمر اهلل  :الذي خيشى اهلل وال يعلم احلدود وال الفرائض  .والعامل
بأمر اهلل ليس العامل باهلل  :الذي يعلم احلدود والفرائض وال خيشى اهلل عز وجل " انتهى من تفسري
ابن كثري ( )729/4باختصار .

 - 45فاطر28 :
 - 46جمموع الفتاوى 539/7
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-

املستفتي و آدابه

املستفتي قد يكون فردا أو مجاعة سواء كانت هذه اجلامعة هي الكيان السيايس احلاكم ،أو جمموعة
اجتمعت عىل أمر من أمور الدنيا كأصحاب الرشكات و التجارة أو عىل أمر الدين كاملؤسسات
الدعوية و التعليمية الدينية و احلقوقية املختلفة .أما بالنسبة لألفراد فيسعهم استفتاء من يثقون بعلمه
و دينه حني احلاجة ،و أما اجلامعة بصورها املختلفة فاملناسب هلم اختيار جلنة للفتوى يتبعون رأهيا و
يسرتشدون هبا ممن يوثق هبم من علامء الرشيعة و هبذا جتتمع كلمتهم و حيجم اخلالف بينهم و يسهل
عليهم تطوير عملهم املؤسيس فإن أصحاب الرشكات التجارية إذا نظروا يف حجم اخلالف القائم يف
بعض املعامالت املالية لن جتتمع هلم كلمة أو يتفق هلم معاملة ساملة من االختالف و عليه فمثل هذه
االعامل املؤسسية األوىل هلا أن تشكل جلنة رشعية للفتوى متيض من خالهلا و تعمل بفتواها مع
التأكيد عىل أمهية حسن االختيار و أن ال متارس أي ضغوط عىل هذه اللجان لتخرج فتواها موافقة
للدليل و ليس ألهواء أصحاب املؤسسات .و هذه الوصية أويص هبا القائمني عىل املراكز اإلسالمية
فيام يتعلق باملسائل العامة كإعالن دخول شهر رمضان و العيد و بعض مسائل النوازل الدعوية
املتعلقة بالدعوة و املساجد يف بالد األقليات اإلسالمية.

ما املراد بالنوازل؟
تُطلق النوازل يف اصطالح احلنفية خاصة عىل :الفتاوى والواقعات ،وهي مسائل استنبطها املجتهدون
املتأخرون َّملا ُسئلوا عن ذلك ،ومل جيدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتقدمني ،وهم أصحاب أيب يوسف
وحممد ،وأصحاب أصحاهبام ،وهلم جرا.

()47

و عند املغاربة تُطلق النوازل عىل« :القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طب ًقا للفقه اإلسالمي

()48

و قد شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطالق النازلة عىل :املسألة الواقعة اجلديدة التي تتطلب اجتها ًدا وبيان
حكم.

 - 47عقود رسم املفتي من جمموعة رسائل ابن عابدين(1/17).
 - 48انظر :النوازل الفقهية يف العمل القضائي املغريب ،د .عبد اللطيف هداية اهلل ص319
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ومن ذلك :قول ابن عبد الرب« :باب اجتهاد الرأي عىل األصول عند عدم النصوص يف حني نزول النازلة"
()49

واملقصود أن النازلة البد من اشتامهلا عىل ثالثة معان :الوقوع ،واجلدة ،والشدة.
حكام رشع ًيا من الوقائع املستجدة"
وقد مجع هذه القيود الثالثة التعريف اآليت" :ما استدعى ً

()50

و تظهر أمهية االجتهاد يف النوازل املعارصة يف النقاط التالية:
 1ـ بيان صالح هذه الرشيعة لكل مكان وزمان :وأهنا هي الرشيعة اخلالدة الباقية ،وأهنا الكفيلة بتقديم
احللول الناجعة لكل املشكالت واملعضالت.
 2ـ إيقاظ هذه األمة والتنبيه عىل قضايا ومسائل تعرض جلموع املسلمني ،و هي اليوم جز ًءا ال يتجزأ من
حياة الناس و منها ما هو حمرم يف الرشع و منها ما هو مباح فاملة حتتاج لبيان ما يعرض هلا إما تشجيعا أو
حتذيرا  ،فمن النوازل التي حتتاج لتنبه و حتذير و هي تفتك بشبابنا و فتياتنا لألسف مسألة تعاطي املاروانا و
األدوية املهدئة من غري وصفات طبية  .و أذكر كيف ظلت مسائل التصوير بالكامريات حمل تردد لزمن طويل
منع كثري من أهل اخلري من الظهور يف التلفاز أو تسجيل برامج مرئية! و لو استمر احلال لسد باب خري كبري
من اخلري اليوم عىل املسلمني و قل ذلك يف مسائل كثرية اليوم.
 3ـ وبإعطاء هذه النوازل أحكامها الرشعية املناسبة هلا مطالبة جادة ودعوة رصحية إىل حتكيم الرشيعة يف مجيع
جوانب احلياة ،وهو تطبيق عميل تربز به حماسن اإلسالم ،ويظهر منه سموه وترشيعاته.
 4ـ واحلاجة قائمة إىل رضورة إجياد معلمة متكاملة تستوعب قضايا العرص ومسائله املستجدة عىل هدي
الرشيعة اإلسالمية.

 - 49جامع بيان العلم و فضله 55/2
 - 50انظر :كتاب فقه النوازل ملحمد اجليزاين والفتيا املعارصة للدكتور خالد املزيني وضوابط النوازل للشيخ صالح بن محيد
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 5ـ وال شك أن إعطاء النوازل املستجدة يف كل عرص أحكامها الرشعية املناسبة يدخل دخوالً أول ًيا حتت
مهمة التجديد هلذا الدين ،وإحياء ما اندرس من معامله.

()51

املسألة الثانية :آداب املستفتي
لقد اعتنى الفقهاء و علامء األصول هبذه املسألة و ذكروا مجلة من اآلداب الرشعية التي ينبغي للمستفتي
مراعاهتا حني االستفتاء و التعامل مع الفتوى و املفتي ،و من أهم ما ذكروه يف هذا الباب:

أو ً
ال :إخالص النية
إن التعلم عبادة و العبادات مفتقرة إىل النية الصاحلة فالسؤال يكون لقصد التعلم أو العمل و إال كان وباال
ِ
يض اهللُ َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَ « :م ْن َت َع َّل َم ِع ْل ًام ِممَّا ُي ْب َت َغى ِبه َو ْج ُه اهلل َع َّز َو َج َّل
عىل صاحبهاَ .ع ْن َأيب ُه َر ْي َر َة َر َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
حي َها».
يب ِبه َع َرض ًا ِم َن الدُّ ْن َيا َمل ْ َجيِدْ َع ْر َ
الَ َي َت َع َّل ُم ُه إِالَّ ل ُيص َ
ف اجلَنَّة َي ْو َم الق َيا َمة َي ْعني ِر َ

()52

السفهاء ،أو لتجادلوا به الفقهاء ،أو لترصفوا به وجوه
قال ابن مسعود ":ال تع ّلموا العلم لثالث :لتامروا به ّ
النّاس إليكم ،وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند اهلل؛ فإنّه يبقى ويذهب ما سواه"

()53

-

من صور فساد النية يف استفتاء العامل قصد إحراجه بالسؤال لكون املستفتي يعلم أن جواب العامل
سيخالف حال أهل البلد و قد يوقعه يف إشكال ،أو من أجل أن يقول كالما ينترص به لنفسه بطر ًا
عىل غريه ممن يسمع اجلواب يف املجلس ،أو لكونه يريد إظهار فضيلة نفسه عند العامل أو أمام الناس،
و نحو ذلك من تلبيس إبليس عىل الناس.

-

و من صور فساد النية ما شاع عند بعض الطلبة هداهم اهلل من تسجيل فتاوى للعلامء يسألوهنم عن
أقوال أو أعامل لبعض الدعاة و طلبة العلم تكون جمتزأة أو مما ال يرتضيه هذا العامل املسؤول و يقوم
السائل بجعل مقدمة تستثري مشاعر العامل و توجه رأيه و فكره نحو توجه معني ثم يأيت بالقول أو
الرأي املخالف ليضمن أن جواب العامل حول املسألة سيكون فيه من التشديد و التقريع بعد هذا

 - 51انظر :فقه النوازل  :عبداهلل بن حممد الالحم موقع أنا املسلم
 - 52أبو داود وابن ماجه
 - 53سنن الدارمي 257
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الشحن النفيس ما يفرح به السائل ،و كل ذلك من أجل أن يظفر بقدح يف داعية أو مجاعة أو مؤسسة
أو طالب علم خيتلف معه و يريد أن يسقطه و ينفر الناس عنه! فال شك أن هذه نية فاسدة و خلق
ذميم يدل عىل دناءة يف اخللق و رقة يف الديانة ،فقد أساء إىل نفسه و إىل العامل الذي يستفتيه و إىل
إخوانه من الدعاة و طلبة العلم؛ إلن البغي عىل اخللق بحق أو بغري حق حمرم نسأل اهلل العافية.
-

و من صور فساد النية يف السؤال صياغة السؤال بطريقة غري مطابقة للواقع ليظفر بفتوى توافق هوى
السائل سواء كانت بالتحليل أو التحريم .و عىل السائل أن يعلم أنه هبذا ال خيرج من التبعة لقوله
برش  ،وإنكم ختتصمون إ ّىل  ،ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من
صىل اهلل عليه و سلم " :إنام أنا ٌ
أقطع ل ُه قطعة من ِ
النار" متفق عليه
حق أخيه فإنام
بعض ،فأقيض له بنحو ما
أسمع ،فمن قضيت له ب ي
ُ
ُ

ثاني ًا :حسن عرض املسألة
و هذه من اآلداب املهمة ألن األمر كام قال العز بن عبد السالم ":املفتي أسري املستفتي " ( )54فجواب العامل
سيكون مبناه عىل ما فهمه من سؤال املستفتي و من حسن العرض ما ييل:
-

االختصار غري املخل و عدم االستطراد يف السؤال حتى ال يشوش عىل العامل و ال يمله.

-

الوضوح يف الكالم أو يف الكتابة و البعد عن العبارات املبهمة او إن كانت ذات اصطالح خاص أن
يبينه للعامل كمن يسأل عن نازلة يف جمال معني كالطب أو التجارة و نحوها.

ذكر ابن الصالح من آداب املستفتي" أن يكون كاتب االستفتاء ممن حيسن السؤال و يضعه عىل الغرض
مع إبانة اخلط و اللفظ و صيانتهام عام يتعرض للتصحيف" و ذكر قصة لطيفة أن رجال بعث برقعة فيها
"ما يقول السادة الفقهاء يف رجل قال المرأته أنت طالق إن! ثم وقف عند إن؟" لكن هذا السؤال
تصحف عىل بعض فقهاء بغداد فقرأوه " ما يقول السادة الفقهاء يف رجل قال المرأته أنت طالق إن تم
وقف عبدان؟" فقالوا إن تم وقف عبدان طلقت و إن مل يتم ال تطلق!! حتى محلت إىل أيب احلسن

 - 54قواعد األحكام يف مصالح األنام 2/92
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الكرخي احلنفي أو أيب جمالد الرضير فتنبه حلقيقة األمر و أنه تصحيف يف الكتابة ،و قد استحسن ذلك
منه!
-

()55

توضيح املراد للشيخ إن تعرس عىل الشيخ فهمه أو فهمه بطريقة غري صحيحة ويكون ذلك بأسلوب
مؤدب مناسب.

-

أن يأيت السائل بكل متعلقات املسألة و يوضح املالبسات املرتبطة بالواقعة  ،و لذا فإن بعض املسائل
ال يكفي عرضها عىل املفتي يف تغريدة عرب "التوتر".

-

أن يتأدب يف الطلب فال يقول هل تعرف جواب كذا؟ أو هل أنت قادر عىل فهم مسائل البيع
املعارص! و لكن يمكنه أن يقول لدي مسائل تتعلق ببعض النوازل املالية أو التجارية فهل متانعون
من عرضها عليكم؟

ثالث ًا :حسن املحاورة و فيه مسائل:
-

أن ال تذكر اسم عامل آخر ال سيام من أقرانه خيالف فتواه و لكن للسائل إذا أراد أن يأيت بالقول اآلخر
دون ذكر اسم من أجل االستيضاح فيقول مثال ما تقولون يف كذا و كذا؟

-

أن ال تشرتط عىل العامل فتقول أفتني فقط بمذهب فالن أو رأي علامء بلد كذا !

-

حسن االستامع و عدم املقاطعة أو االنشغال عنه باهلاتف أو غري ذلك.

-

طلب اإلعادة و االستيضاح عند االستشكال أو عدم الفهم بأسلوب مناسب.

-

عرض باجلواب دون ترصيح أن ال
عدم إحراج الشيخ إذا أعرض عن اجلواب أو طلب اإلقالة  ،أو ّ
تلح عليه و ترضه إىل اجلواب أو الترصيح.

-

ترك اجلدل بالباطل و اجلدل بالباطل يعني املجادلة بنية فاسدة أو باجلهل و بمنهجية فاسدة .فعن أيب
أمامة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ما َّ
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال
َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ً ْ ُ َ
ج َدال بَل ه ْم ق ْو ٌم
ُأوتوا اجلدل .ثم قرأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذه اآلية :ما ضبوه لك إِّال

 - 55أدب املفتي و املستفتي 170-169
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َ
َ
ص ُمون( )57(" )56قال املناوي" :أي اجلدال املؤدي إىل مراء ووقوع يف شك ،أما التنازع يف األحكام
خ ِّ
إمجاعا ،إنام املحذور جدال ال يرجع إىل علم ،وال يقىض فيه برضس قاطع ،وليس فيه اتباع
فجائز
ً
حق وباطل"
للربهان ،وال تأول عىل النصفة ،بل خيبط خبط عشواء غري فارق بني ٍّ

()58

وعن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(( :أنا زعيم ببيت يف
مازحا،
ربض اجلنة ملن ترك املراء ،وإن كان حم ًّقا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب ،وإن كان
ً
وببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه" ( )59قال السندي( :ومن ترك املراء :أي اجلدال خو ًفا من أن
يقع صاحبه يف اللجاج املوقع يف الباطل)

()60

أما السؤال للتعلم و املحاورة يف االستفتاء من طالب العلم فال حرج و إن كانت فتوى يقصدها و
لكن عليه مراعاة حال العامل فمن أهل العلم من ينرشح صدره للمسائلة و املراجعة و اإليراد و منهم
من ال يستحسن ذلك و قد نبه إىل ذلك الشيخ حسن مشهور بكالم مجيل حول الفرق بني أيب حنيفة
و مالك فقال " :وطريقة السؤال واجلواب طريقة اإلمام أيب حنيفة يف التعليم ،فإنه ما كان جيلس
يعلم وإنام جيلس ويسأل ،ويضع إشكاالً ثم حيل اإلشكال ،وهكذا ،يقوي قرائح الطلبة بالسؤال
واجلواب ،فتخلف يوم ًا عن طلبته فجاءت امرأة تستفتيه ،فقال املقدمون من تالميذه ،زخر وأبو
يعقوب والشيباين ،قالوا :نجتمع عىل جواب ،فاجتمعوا عىل جواب ،فلام جاء اإلمام عرضوا عليه
املسألة ،فقال هلم أبو حنيفة :بامذا أجبتم املرأة؟ قالوا :بكذا ،فوضع إشكاالً عىل جواهبم ،فأقنعهم بأن
جواهبم خطأ ،ثم وضع إشكاالً عىل إشكاله ،وأقنعهم أن جواهبم صواب ،وبقي عىل هذا احلال،
فكان رمحه اهلل صاحب قوة قرحية ومسائل دقيقة .وكان اإلمام مالك ملا يأتيه واحد من أتباع أيب
حنيفة ،يقول :أنت تسأل عن سلسلة؛ عن مسألة عىل أثرها مسألة عىل إثرها مسألة ،فإن رمت هذا
فابعد عنا إىل العراق ،وتتلمذ عىل أيب حنيفة ،فكان اإلمام مالك ال يعرف إال أن يقول :أدركت أهل
املدينة عىل كذا ،وملا جاء أبو يوسف وناقشه يف الصاع ،كم مقداره ،فغضب اإلمام مالك ،وكان له
 - 56الزخرف58 :
 - 57الرتمذي و ابن ماجه
 - 58فيض القدير 354/3
 - 59أبو داود
 - 60حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه 26 /1
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هيبة ،وال يقوى أحد عىل جمادلته ،وأبو يوسف معتاد عىل طريقة أيب حنيفة يف السؤال واجلواب ،فلام
ناقشه أبو يوسف غضب وقام من املجلس ،ثم عاد يف اليوم الثاين إىل جملسه وبيده الصاع الذي كان
يكيل به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال له :تقول يل ما مقدار الصاع؟ هذا الصاع الذي كان
يكيل به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وكان اإلمام مالك يقول عن أيب حنيفة" :لو أراد أبو حنيفة
أن يقنعك أن اسطوانة هذا املسجد من ذهب الستطاع" ،فكان يقطع الكالم مع تالمذته ،وملا جاءه
أسد بن الفرات قال له :حتول عني إىل أيب حنيفة"
-

()61

ذكر بعض أهل العلم أنه ليس للمستفتي أن يطالب املفتي بالدليل عىل فتواه و هذه حمل خالف بني
العلامء  ،فذهب مجاعة إىل أن املستفتي ال يسأل املفتي عن الدليل كام قال ابن الصالح ":ال ينبغي
للعامي أن يطالب املفتي باحلجة فيام أفتاه به و ال يقول مل و كيف؟ فإن أحب أن تسكننفسه بسامع
احلجة يف ذلك سأل عنها يف جملس آخر أو يف ذلك املجلس بعد قبول الفتوى جمردة عن احلجة"

()62

و ذلك ألن فتوى العامل يف نفسها دليل للعامي كام قال الشاطبي ":فتاوى املجتهدين بالنسبة إىل
العوام كاألدلة الرشعية بالنسبة إىل املجتهدين".

()63

البغدادي« :ومل ِ
ِ
القياس
االجتهاد وال وج ُه
ِ,
طريق
اخلطيب
قال
ذكر يف الفتوى ُ
ُّ
ُ
جتر العاد ُة أن ُي َ
ِ
ِ
تكون الفتوى تتع ّل ُق ِ
ٍ
َ
االجتهاد,
قاض أو حاك ٍم؛ فيومئ فيها إىل طري ِق
بنظر
اللهم إال أن
واالستدالل؛
َّ
ٍ
ويلوح بالن ِ
َ
فيلوح
اجلواب أو
َ,
ُّكتة التي عليها ر َّد
غريه قد أفتى فيها بفتوى غ َلط فيام عنده؛ ي
ي
يكون ُ

ٍ
ِ
ليشء
يتعر ُض
عذره يف خمالفته ,أو لينبي َه عىل ما ذهب إليه .فأ ّما من أفتى عام ًّيا؛ فال َّ
للمفتي معه؛ ليقيم َ

من ذلك»

()64

و ذهب آخرين إىل أنه يصح للمستفتي أن يسأل عن الدليل من أجل االحتياط و االسرتشاد كام قال
السمعاين فيام نقله عنه ابن الصالح":و أنه يلزمه-أي املفتي -أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به،
و ال يلزمه إن مل يكن مقطوعا به الفتقاره إىل اجتهاد يقرص عنه العامي" ( )65و مثله ابن محدان يف
 - 61انظرhttp://iswy.co/e426n :
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 - 63املوافقات 337/5
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«صفة الفتوى» (ص )66قال النووي أيضاَ " :ل ْي َس بِ ُمنْك ٍَر َأ ْن َي ْذك َُر ا ُْمل ْفتِي ِيف َفت َْوا ُه ْ
َت
احلُ َّج َة  ،إ َذا كَان ْ
ِ
إن َأ ْفتَى َعا يم ًّيا َ ،و َي ْذك ُُر َها ْ
احل َّج َة ْ
إن َأ ْفتَى َف ِق ًيها  ،ك ََم ْن
َرصا َ .ق َال َّ
الص ْي َم ِر ُّي َ :ال َي ْذك ُُر ْ ُ
ن ًَّصا َواض ًحا ُخمْت َ ً
ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم ِ َ :
ولَ :ق َال َر ُس ُ
َاح بِ َال َو ِ ٍّيل َ ،ف َح َس ٌن َأ ْن َي ُق َ
ُي ْس َأ ُل َع ْن النيك ِ
َاح َّإال بِ َو ِ ٍّيل)
(ال نك َ
َ
ْ َ َ َ
َ ،أ ْو َع ْن ر ْج َع ِة ا ُْمل َط َّل َق ِة َب ْعدَ الدُّ ُخ ِ
ول َف َي ُق ُ
ول َ :ل ُه َر َج ْعت َُها ،قال اهلل تعاىل ( وبعوتلهن أحق بردهن)
َ
 .)66(".و إن كان النووي رجح أن العامي ال ينبغي له السؤال عن الدليل.

()67

و لعل أصل املسألة راجع إىل هل ينبغي للمفتي أن يذكر الدليل يف فتواه أم يقترص عىل بيان احلكم
دون ذكر للدليل او التعليل؟
املاوردي " ّ
إن
و هنا مدرستان للفتوى أحدامها ترى عدم احلاجة لذلك كام ذكر القايض أبو احلسن
ُّ
ُ
حـق أو ٌ
يعـدل إىل
باطل ،وال
خيترص جوا َبه؛
املفتي عليه أن
جيوز ،أو ٌّ
جيوز ،أو ال ُ
فيكتفي فيه بأنّه ُ
َ
َ
َ

ِ
ِ
قليل لساغ إىل ٍ
ّجاوز إىل ٍ
ِ
كثري،
فـر َق بني الفتوى والت
اإلطالة
ّصنيف ولو ساغ الت ُ
واالحتجاج؛ ليُ َّ
ولكل مقا ٍم ٌ
ي
مقال".
مدرس ًا،
ولصار املفتي ي
َ

()68

ابن الق ّيم؛
نص عىل ذلك :العالَّم ُة ُ
و املدرسة األخرى ترى أن املفتي يلزمه بيان وجه فتواه وممّن ّ
يذكر َ
َ
ومأخذه ما أمكنه من ذلك ،وال يلقيه إىل املستفتي
دليل احلك ِم
حيث قال« :ينبغي للمفتي أن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّبي
جمرد ًا عن دليله ومأخذه؛ فهذا لض ِيق َع َطنه ،وق َّلة بضاعته من العل ِم ،ومن تأ َّم َل فتاوى الن ي
ساذج ًا َّ
ِ
بنفسه رآها مشتمل ًة عىل الت ِ
صىل اهلل عليه وسلم ا ّلذي قو ُله حج ٌة ِ
ِ
ونظريه،
حكمة احلُك ِم
َّنبيه عىل
َّ
ِ
ووجه مرشوعيتِه.
ِ
ِ
يفتي بال
حرم عليه أن َ
فينبغي للمفتي أن ين يبه السائ َل عىل ع ّلة احلك ِم ومأخذه إن عرف ذلك ،وإالّ ُ
ِ
ِ
بالعيب؛ بل ُ
مجال الفتوى
العيب أوىل
االستدالل يف الفتوى ،وهذا
ذكر
عل ٍم .عاب ُ
ُ
بعض النّاس َ
ِ
ِ
وروحها هو الدَّ ُ
ُ
الصحابة رضوان
وأقوال
املسلمني،
يكون ِذك ُْر كال ِم اهلل ورسولِه وإمجا ِع
ليل؛ فكيف
َ
ُ
حيح عيب ًا؟! وهل ذكر ِ
ِ
الص ِ
راز الفتاوى؟!
اهلل عليهم،
قول اهلل ورسولِه إال طِ ُ
والقياس ّ
ُ

()69

 - 66املجموع رشح املهذب 52 /1
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و الذي يظهر يل أن اجلمع بني هذه املواقف ممكن ،فالعامل ينبغي أن يريب يف الناس حب الدليل و
تعظيم نصوص الرشع و أن يعلق قلوهبم بكالم اهلل و رسوله أعظم من ربطهم بكالم الناس و أن
يرسخ اإليامن يف قلوهبم بذكر الدليل و التعليل إن أمكن ،و اتسع املقام و ناسب حال السائل مثل
هذا البيان فهو األصل و إال جاز العدول عنه حلاجة .و كذلك نقول أن العامي ال يطالب بسؤال
العامل عن دليله و لكن لو سأله بحسن أدب من أجل التعلم و االسرتشاد فال حرج.
-

ال بأس أن يسأل املستفتي عن املسألة التي مل تقع بعد إذا كان غرض السائل معرفة احلكم الحتامل
وقوعها ،و إنام املمنوع منه هو السؤال عن األغلوطات و املسائل املستبعدة و الغريبة  ،كأن يستفتي
عن حكم الصالة فوق الكعبة أو من الفضاء و نحو ذلك مما يستبعد وقوعه للسائل ،أو يسأل عام ال
نفع فيه كأن يسأل أهيام أفضل فاطمة أو عائشة ريض اهلل عنهام أو من أفضل إسحاق أم إسامعيل أو ما
هو لون هدهد سليامن أو نوع كلب أصحاب الكهف و نحو ذلك .و يف هذا تربية لألمة عىل
االشتغال بام ينفعها و أن تعيش واقعها .قال ابن القيم " :إنام كانوا ـ ريض اهلل عنهم ـ يسألون النبي
صىل اهلل عليه وسلم عام ينفعهم من الواقعات ،ومل يكونوا يسألونه عن املقدرات واألغلوطات
وعضل املسائل ،ومل يكونوا يشتغلون بتفريع املسائل وتوليدها ،بل كانت مهمهم مقصورة عىل تنفيذ
ما أمرهم به ،فإذا وقع هبم أمر سألوا عنه فأجاهبم".

()70

رابع ًا :اختيار احلال املناسبة
-

ينبغي للمستفتي أن يسأل املفتي يف حالة تناسبه ،فال يسأله وهو ـ أي املفتي ـ يف حالة غضب أو
ضجر أو هم ونحو ذلك مما يشغل القلب .قال ابن النجار" :ينبغي عىل املستفتي أن ال يتقدم بسؤاله
إىل املفتي إال إذا كان يف حالة تسمح له باإلفتاء فال يسأله و هو يف حالة غضب أو ضجر أو هم أو
حزن أو يكون يف حمفل أو غري ذلك ،هذا مما ال يسمح بالنظر و اجلواب"

()71

 - 70إعالم املوقعني 56/1
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-

املستفتي و آدابه

اختيار الوقت املناسب فال يتصل به يف وقت متأخر أو يستوقفه عند وقت اإلقامة أو يقطع عليه ذكره
و نحو ذلك.

-

اختيار املكان املناسب فإذا علمت أنه يف مكان عام أو جملس خاص فال تقطعه و تستفيه ،فالبستان و
مكان النزهة أو عىل الطعام يف املطعم ليس بالرضورة املكان املناسب لالستفتاء .عن قتادة قال:
سألت أبا الطفيل عن مسألة فقال" :إن لكل مقام مقاالً"

()72

كل هذه التنبيهات املتعلقة باملكان و الزمان فيام يسعه التأخري ،و إال لك أن جتعل مقدمة تعتذر هبا عن
االتصال به ليال لكون األمر ال حيتمل التأخري.

خامس ًا :مراعاة األدب و حسن اخللق مع العامل
َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
ِّين أوتوا
توقري العلامء مطلب رشعي ،فإن اهلل رفع مقامهم فقال تعاىل" :يرفعِّ اهلل الِّين آمنوا مِّنكم وال
ْ ْ َ
العِّل َم د َر َجات" ( )73وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (إن اهلل يرفع هبذا العلم أقواما ويضع به آخرين
)رواه مسلم
و من صور ذلك:
-

إظهار االحرتام و التقدير بالقول و الفعل فإن الرشع أمر بتوقري العلامء فقال صىل اهلل عليه وسلم
"إن من إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه وإكرام
ذي السلطان املقسط" رواه أبوداود .قال طاووس :إن من السنة توقري العامل

-

()74

عرو ًفا َفكَافِ ُئوه َ ،فإِن
الدعاء للعامل و شكره عىل جوابه .قال صىل اهلل عليه و سلمَ " :من َصن ََع إِليكُم َم ُ
َمل َ ِ
ادعوا َل ُه َحتَّى ت ََروا َأ َّنكُم َقد كَا َف ُأمتُو ُه " رواه أبو داود ( )1672وصححه
جتدُ وا َما ُتكَافِ ُئوا بِ ِه َف ُ
األلباين .و عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام قال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ ( :م ْن ُصن ِ َع
اك اهللَُّ َخريا َ .ف َقدْ َأب َل َغ ِيف الثَّن ِ
وف َف َق َال ل ِ َف ِ
اعلِ ِه َ :ج َز َ
َاء )  .رواه الرتمذي ( )1958والنسائي
إِ َل ْي ِه َم ْع ُر ٌ
ْ
ًْ
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يف "السنن الكربى" ( )53/6وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي .ذكر أن أبا جعفر الطربي ورد
له سؤال من السلطان يف رقعة و مل يكتب فيها دعاء فأجابه يف أسفلها بيجوز أو ال جيوز و ردها عليه
فلام رآها السلطان عرف تقصريه يف السؤال مما جعل اجلواب يكون عىل هذا النحو فاعتذر إىل أيب
جعفر الطربي
-

()75

عدم إظهار االعرتاض عىل فتواه بلفظ أو عبوس أو إشارة فيها استهزاء أو انتقاص من حق العامل و
املفتي ،و الواجب إن مل تقتنع بفتواه أن تشكره و ال يلزمك قوله .قال ابن الصالح ":ينبغي عىل
املستفتي أن حيفظ األدب مع املفتي و يبجله يف خطابه و سؤاله و نحو ذلك و ال يومي بيده يف
وجهه"

-

()76

الواجب إذا رأى من املفتي زلة أو خلل أن يسرته ال سيام من عرف بالفضل و العلم و إن مل يرض
شيئا من حاله أو جوابه أن ال يشهر به.

-

عدم نرش الفتوى إال بإذنه ألهنا قد تكون خاصة باملستفتي و ليس رأي ًا فقهيا خيتاره املفتي أو لكوهنا
قد تسبب حرج ًا إذا نرشت؛ ألنه من املعلوم بالرضورة انه ليس كل ما يعلم يقال يف كل حال و مقام.
و بعض الناس قد يسجل و يصور املفتي دون علمه و ينرش حديثه عىل املأل و هذا ليس بصحيح و
ليس من أخالق أهل اإلسالم و لكن دخل عليهم من غريهم يف هذا الزمان نسأل اهلل السالمة و
العافية.

فهذه أصول مخسة جامعة نافعة بإذن اهلل تعاىل فيام خيص آداب املستفتي و سأتبعها ببعض املسائل املتعلقة
بالتعامل مع اختالف املفتني نسأل اهلل أن التوفيق و السداد يف القول و العمل.
و هبذا ينتهى ما طلبه أهل الفضل و العلم من إخواين يف جممع فقهاء الرشيعة أن أكتب حوله لعرضه عىل
أصحاب الفضيلة أئمة املسلمني و دعاهتم و طلبة العلم املجتمعني يف الدورة العلمية اخلامسة عرش لألئمة

 - 75الفقيه و املتفقه للخطيب البغدادي 383/2
 - 76أدب املفتي و املستفتي 150
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بأمريكا و املنعقدة بمدينتنا هيوستن زادها اهلل سالما و حمبة و رخاء و أمن ًا و إيامن ًا  ،و احلمد هلل أوال و آخرا و
الصالة و السالم عىل نبينا حممد و آله و صحبه.
كتبه حمبكم:
د .وليد بن خالد بسيوين
عضو جلنة اإلفتاء الدائمة باملجمع و نائب رئيس كلية املغرب للدراسات اإلسالمية
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املراجع
ثبت املراجع للورقتني املقدمتني للمجمع
كتب احلديث:
 .1صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل البخاري املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
 .2صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
 .3سنن أيب داود املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
 .4سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
 .5سنن النسائي الكربى ألمحد بن شعيب النسائي املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
 .6سنن ابن ماجه حممد بن يزيد القزويني املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
 .7سنن الدارمي أو املسند اجلامع أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن عبد الصمد الدارمي
نرش دار البشائر اإلسالمية
 .8صحيح ابن حبان حممد بن حبان بن أمحد البستي مؤسسة الرسالة 1993 -1414
 .9صحيح ابن خزيمة ملحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري املكتب اإلسالمي ت:
األعظمي 1980 – 1400
.10

املعجم األوسط أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين دار احلرمني 1415

.11

تاريخ دمشق أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر دار الفكر

للطباعة و النرش و التوزيع 1995 - 1415
.12

الزهد و الرقاق لعبد اهلل بن املبارك املروزي دار املعراج الدولية للنرش 1415

.13

رشح السنة حلسني بن مسعود البغوي املكتب اإلسالمي 1983 -1403

.14

الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري دار الكتب

العلمية 2003 - 1424
.15

صحيح الرتغيب و الرتهيب حممد نارص الدين األلباين مكتبة املعارف 1421
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صحيح اجلامع الصغري و زيادته حممد نارص الدين األلباين املكتب اإلسالمي - 1408

.16
1988

فتح الباري رشح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن حجر العسقالين دار الريان للرتاث

.17

1986 - 1407
رشح صحيح البخاري أليب احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال القرطبي نرش

.18

مكتبة الرشد 2008
إكامل املعلم بفوائد مسلم للقايض عياض دار الوفاء 1998 - 1419

.19

.20املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي دار ابن
كثري 1417 – 1996
احلاشية عىل سنن ابن ماجه حياة اهلل السندي دار الفكر الطبعة األوىل

.21

.22التنوير رشح اجلامع الصغري ملحمد بن إسامعيل لصنعاين دار السالم 2011-1432
.23فيض القدير رشح اجلامع الصغري لزين الدين حممد املناوي دار الكتب العلمية
.24مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ملحمد نور الدين املال عيل قاري دار الفكر 2002 -1422
جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا من جوامع الكلم أليب الفرج عبد الرمحن بن

.25

رجب احلنبيل ةمؤسسة الكتب الثقافية 1412
.26معرفة علوم احلديث أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري نرش دار الكتب العلمية
1977

كتب الفقه و أصوله:
.27احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين احلسن لعيل بن حممد بن حممد
بن حبيب البرصي البغدادي ،الشهري باملاوردي نرش دار الكتب العلمية 1419
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روضة الطالبني أليب زكريا حييى النووي املكتب اإلسالمي 1405

.28

.29رشح نور األنوار مع كشف األرسار عىل املنار حلافظ الدين النسفي دار الكتب العلمية الطبعة األوىل
.30املجموع رشح املهذب أليب زكريا حييى النووي دار الفكر 1417
الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع أليب زرعة امحد العراقي دار الفاروق 1420

.31

.32بداية املجتهد و هناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد ابن رشد مكتبة الباز 1415
.33كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار مع رشح نور األنوار عىل املنار حلافظ الدين النسفي دار
الكتب العلمية
.34املغني أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس حتقيق د .الرتكي
نرش دار هجر 1412
احلاشية عىل الفروع أليب بكر بن إبراهيم بن يوسف البعيل املعروف بـ "ابن القندس" و هي

.35

مطبوعة هبامش الفروع البن مفلح ت :د .الرتكي دار الرسالة و املؤيد 2003 - 1424
.36الفروع أليب عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس دار الرسالة 2003
.37العدة رشح العمدة لعبد الرمحن بن إبراهيم املقديس دار احلديث 2003
السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار حممد بن عيل الشوكاين دار ابن حزم الطبعة

.38
األوىل

.39اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق إبراهيم الشريازي الشريازي مكتبة نظام يعقويب اخلاصة 2012
.40رشح اللمع أليب إسحاق إبراهيم الشريازي دار العرب اإلسالمي الطبعة األوىل 1988-1408
التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه لعيل بن سليامن املرداوي احلنبيل نرش دار الرشد

.41
2000

.42فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت لعبد العيل حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري
اللكنوي دار الكتب العلمية 1423
.43قواطع األدلة يف أصول الفق ملنصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين الشافعي مكتبة التوبة 1418
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.44اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد .أليب احلسن عيل املرداوي دار إحياء
الرتاث العريب الطبعة الثانية.
البحر املحيط يف أصول الفقه ملحمد بن هبادر الزركيش نرش وزارة األوقاف الكويتية 1413

.45

.46مجع اجلوامع يف أصول الفقه لعبد الوهاب بن عيل السبكي دار الكتب العلمية 2003 - 1424
.47تيسري التحرير رشح كتاب التحرير ملحمد أمري بادشاه نرش دار الباز بمكة
سالسل الذهب يف أصول الفقه لبدر الدين أيب عبداهلل حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركيش

.48

اهليئة املرصة العامة للكتاب 2008
.49املحصول يف علم أصول الفقه ملحمد بن عمر الرازي الرسالة 1418
إحكام الفصول يف أحكام األصول أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي دار الرسالة الطبعة

.50

األوىل 1409
.51

الذخرية يف فروع املالكية ألمحد القرايف دار الكتب العلمية \1422

.52

املستصفى من علم األصول أليب حامد حممد الغزايل نرش دار الكتب العلمية الطبعة األوىل

1993
.53

رشح خمترص الروضة لنجم الدين سليامن الطويف احلنبيل مؤسسة الرسالة1419

.54

أصول الرسخيس ألمحد بن أيب سهل الرسخيس نرش جلنة إحياء املعارف العثامنية  -حيدر

آباد 1993
.55

ميزان األصول يف نتائج العقول ملحمد بن أمحد السمرقندي مطابع الدوحة 1984

.56

نثر الورود رشح مراقي أيب السعود ملحمد األمني املختار الشنقيطي دار عامل الفوائد 1426

.57

رشح الكوكب املنري أيضا يعرف ب خمترص التحرير رشح الكوكب املنري لتقي الدين أبو
البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل نرش مكتبة

العبيكان الرياض 1418
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روضة الناظر و جنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد لعبد اهلل ابن أمحد بن

قدامة مكتبة الرشد 1422
.59

قواطع األدلة يف األصول أليب املظفر ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى

السمعاين التميمي احلنفي ثم الشافعي دار الكتب العلمية 1418
.60

الرسالة ملحمد بن إدريس الشافعي دار الكتب العلمية بريوت

.61

اإلحكام يف أصول األحكام أليب حممد عيل بن حزم األندليس دار الكتب العلمية

.62الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني نرش
دولة قطر 1399
.63املنخول من تعليقات األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس دار الفكر 1998
.64إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ملحمد بن عيل الشوكاين دار الكتب العلمية 1414
.65

علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف دار القلم الطبعة الثامنة

.66

أصول الترشيع اإلسالمي لعيل حسب اهلل دار الفكر العريب 2011

.67

بحوث أصولية لوليد احلسني دار الصميعي 2017

.68

الواضح يف أصول الفقه أليب الوفاء عيل بن عقيل البغدادي احلنبيل دار الرسالة 1420

.69

االجتهاد اجلامعي وأمهيته يف نوازل العرص لصالح بن محيد (موقع املسلم عىل الشبكة

.70

حجية االمجاع ملحمد فرغيل دار الكتاب اجلامعي 1971

.71

التمهيد يف أصول الفقه ملحفوظ بن أمحد بن احلسن َأ ُبو اخلطاب ال َك ْل َو َذاين احلنبيل نرش
جامعة أم القرى 1406

.72قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم دار القلم
.73املنثور يف القواعد لبدر الدين حممد بن هبادر الزركيش نرش وزارة األوقاف بالكويت
.74تقرير القواعد وحترير الفوائد أليب الفرج عبد الرمحن ابن رجب دار ابن عفان 2010
.75

املوافقات يف أصول الرشيعة أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيدار املعرفة .1415
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.76

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حممد الطاهر بن عاشور دار النفائس

.77

االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية للقرضاوي دار القلم

.78

االجتهاد اجلامعي ودور الفقه يف حل املشكالت ملصطفى أمحد الزرقا

.79

االجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي لعبد املجيد الرشيف كتاب األمة 1418

.80

االجتهاد اجلامعي ودور املجامع الفقهية يف تطبيقه لشعبان إسامعيل دار البشائر اإلسالمية

الطبعة األوىل
.81

االجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطبي للشيخ وليد الودعان دار التدمرية

.82

رفع احلرج يف الرشيعة صالح بن محيد جامعة أم القرى 1401

.83

القول الشاذ و أثره يف الفتيا ألمحد بن عيل سري املباركي دار العزة 1432

.84

الشذوذ يف اآلراء الفقهية لعبد اهلل السديس اجلامعة اإلسالمية 1430

.85

الفتاوى الشاذة و خطورهتا لعجيل النشمي بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي بمكة

1430
العمل بالقول الشاذ و أثره يف ارضاب األحكام الفقهية بحث منشور ملحمد خالد منصور

.86

عامدة البحث العلمي باجلامعة األردنية 2008
.87

النوازل الفقهية يف العمل القضائي املغريب ،د .عبد اللطيف هداية اهلل

.88

فقه النوازل  :عبداهلل بن حممد الالحم بحث منشور يف موقع أنا املسلم

.89

فقه النوازل ملحمد بن حسني اجليزاين دار ابن اجلوزي الطبعة األوىل

.90

املدخل ألصول مذهب اإلمام أمحد لعبد القادر بن بدران الدمشقي مؤسسة الرسالة

2008
.91

أدب املفتي و املستفتي عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري تقي الدين ابن الصالح دار

العلوم و احلكم باملدينة 1407
.92صفة الفتوى و املفتي و املستفتي ألمحد بن محدان احلراين املكتب اإلسالمي 1404
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.93الضوابط الرشعية لإلفتاء لعبد احلي عزب املوسوعة الشاملة عىل الشبكة
.94الفتوى أمهيتها -ضوابطها  -آثارها د .حممد يرسي دار البرش الطبعة األوىل
.95

إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية الكتب العلمية 1411

.96

جمموعة رسائل ابن عابدين دار الفكر 1386

.97

املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد لبكر بن عبد اهلل أبو زيد دار العاصمة 1417

.98

القواعد األصولية و الفقهية املتعلقة باملسلم غري املجتهد لسعد بن نارص الشثري دار

إشبيليا 1432
كتب عامة:
.99

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع عبد الرمحن بن قاسم و حممد بن عبد الرمحن بن

قاسم دار عامل الكتب 1412
.100

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية نرش دار ابن

تيمية 1406
.101

الصواعق املرسلة البن القيم اجلوزية دار احلديث 1422

.102

الفقيه و املتفقه أليب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي دار ابن اجلوزي 1417

.103

حلية األولياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين دار السعادة بمرص 1416

.104

سري أعالم النبالء للذهبي مؤسسة الرسالة 1413

.105

جامع بيان العلم و فضله أليب عمر يوسف بن عبد الرب دار ابن اجلوزي 1419

.106

الفتاوى للعز بن عبد السالم دار املعرفة 1406

.107

االعتصام أليب إسحاق إبراهيم الشاطبي دار الكتب العلمية 1415

.108

رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية املكتب اإلسالمي 1416

.109

اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف لويل اهلل الدهلوي دار النفائس 1406
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املستفتي و آدابه

د .وليد بسيوين

اخلالف بني العلامء أسبابه وموقفنا منه ملحمد الصالح العثيمني نرش مؤسسة الشيخ حممد

.110

بن عثيمني اخلريية الطبعة األوىل.
.111

التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي مؤسسة الرسالة

.112

اختالف املفتني للرشيف حاتم العوين دار الصميعي للنرش 1432

.113

تعظيم الفتوى البن اجلوزي الدار األثرية بعامن األردن الطبعة األوىل.

.114

واجب املسلمني عند اختالف املفتني لعبد اهلل العجريي بحث منشور يف جملة البيان عىل

موقعهم يف الشبكة.
.115

إبطال احليل البن بطة العكربي املكتب اإلسالمي الطبعة األوىل

.116

صناعة الفتوى يف القضايا املعارصة لقطب الريسوين دار ابن حزم الطبعة األوىل

.117

تاريخ الفقه اإلسالمي ،ملحمد يوسف موسى املكتبة األزهرية للرتاث 2017

.118

أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل

.119

موقف املستفتـي من تعدد الفتوى ألسامة بن حممد الشيبان بحث منشور  1436ملجلة

البحوث و الدراسات الفقهية
.120

إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل دار الكتب العلمية

.121

شجرة املعارف و األحوال و صالح األقوال و األعامل للعز بن عبد السالم دار الكتب

العلمية
.122

الفوائد البن القيم اجلوزية دار النفائس 1414

.123

اإلسالم عقيدة ورشيعة ملحمود شلتوت دار الرشوق 2007

.124

الفوائد واملحاذير لديدي ولد السالك ورقة مقدمة :لندوة اإلفتاء املنظمة من طرف اهليئة

العامة لألوقاف وشؤون الزكاة .يف طرابلس يومي 2010\11\2 -1
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