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امللخص
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ،وعىل آله وصحبه أمجعني  ،وبعد :
فإن الفتوى واإلفتاء من أهم األمور اإل سالمية  ،وهلا قدسية مهمة ؛ ألهنا تبني للمسلمني األحكام الرشعية يف
املسائل الطارئة  ،واألحوال الواقعة  ،والقضايا املستحدثة  ،كام توضح األحكام الفقهية املقررة يف القرآن والسنة
والرتاث اإلسالمي اخلالد ؛ لتنري أمامهم الطريق إىل اهلل تعاىل ،وإىل رصاطه املستقيم  ،ومنهجه يف احلياة  ،ليبقى
املسلم عىل صلة دائمة ومبارشة ملا جيري حوله  ،ومعرفة حكم اهلل تعاىل فيه؛ ألن اإلسالم دين احلياة  ،ونظامه
شامل لكل ما يقع يف الكون  ،والواجب عىل املسلم أن يتعرف أحكام دينه باستمرار  ،ليلتزم هبا  ،ويسري عىل
هداها  ،ويستنري بضوئها.
وهذه املقدمات تبني أمهية املفتي يف حياة املسلمني وواقعهم  ،وتوجب حتديد أهلية املفتي  ،وكيفية تأهيله
وإعداده  ،ورشوطه  ،ليكون عمله موافق ًا لرشع اهلل تعاىل  ،وليكون حمل ثقة من اجلامهري لقصده ،واستفتائه ،
ولقبول فتاويه التي متثل – مدئيا – الرشع القويم  ،وحتذره من العبث بالفتوى ،واختاذها مطية لتحريف الدين
وهدمه .
وكانت مكانة الفتوى عالية ومرموقة ومصونة منذ عرص الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وطوال التاريخ حتى
هناية القرن الثالث عرش اهلجري ،ومل يغفل العلامء عن بيان سمو هذه املكانة  ،وعرض الفقهاء أهلية املفتي
ورشوطه ،واستمرت عملية اإلفتاء يف القمة  ،سواء كانت اختيارية فردية أم رسمية  ،وبلغت الذروة حني ظهر
منصب املفتي رسمي ًا يف الدولة اإلسالمية  ،وارتقى األمر لتعيني املفتي العام للدولة الذي كان يمثل املحكمة
الدستورية العليا ملراقبة مايصدر من أنظمة وقرارات يف الدولة  ،ليبني صحتها ومرشوعيتها واتفاقها مع الرشع
 ،لينصاع لرأيه رئيس الدولة ومن دونه ومجيع املسلمني .
وهذا مل يمنع من ترسب بعض العوام للفتوى بجهل وبغري علم  ،فحذر منهم الفقهاء باحلجر عىل املفتي املاجن
 ،وأخذ احلكام عىل أيدهيم بوقف نشاطهم  ،وإنزال العقوبة هبم ،واحلد من ظهورهم  ،لتبقى الفتوى يف أمان
ومصداقية عليا .
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وجاء القرن الرابع عرشاهلجري ( العرشين امليالدي ) فغابت الرشيعة عن احلياة والتطبيق  ،ووقع االحتالل
األجنبي لفرض قوانينه  ،وساد اجلهل باألحكام  ،واختلطت مصادر التوجيه والوعظ واإلرشاد  ،وجترأ اجلهال
عىل دين اهلل بإصدار الفتاوى الباطلة والشاذة  ،وتطفل عىل الفتوى من يفقد أهليتها ،ويفتقر إىل توفر رشوطها
 ،وفتحت أمامهم األبواب الرسمية والشعبية ووسائل اإلعالم  ،ليقولوا يف الدين ما ليس منه  ،حتى وصل
األمر إىل املناصب الرسمية للفتوى  ،ليكون املفتي العام – غالب ًا – تبعا إلرادة املسؤولني  ،إلعطائهم الصبغة
الرشعية  ،وأصبح كثري من املفايت واملشايخ أبواق ًا للحكام  ،ومن أعوان السلطان  ،وحتى جنودا يف أجهزة
األمن  ،وتولت وسائل اإلعالم املختلفة والتواصل االجتامعي  ،وخاصة القنوات الفضائية كرب اجلريمة،
لتستضيف اآلالف من أدعياء العلم الرشعي  ،واملتجرئني عىل دين اهلل  ،بإصدار الفتاوى الغريبة  ،والتبجح
بآرائهم الشخصية واملخالفة للدين  ،وتفاقمت ظاهرة فوىض اإلفتاء ،فعمت فوىض اإلفتاء يف العرص احلارض
 ،وهذا ما اقتىض دراستها يف هذا البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة  ،مع فقرات متتالية  ،معتمدا عىل املنهج
االستقرائي  ،والتحلييل  ،واملقارن  ،واهلل من وراء القصد  ،واحلمد هلل رب العاملني .
لويفيل – كنتاكي –  1438 / 11 / 22هـ  2017 / 8 / 14 -م ،األستاذ الدكتور حممد الزحييل
أستاذ الفقه اإلسالمي والدراسات العليا_ عميد كلية الرشيعة بالشارقة ( سابق ًا )
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل علينا الرشع القويم  ،وحفظ لنا الدين الرشيد  ،وكلفنا بحمله وتبليغه،
وااللتزام به  ،والسريعىل رصاطه املستقيم  ،للنجاة من غواية الشيطان الرجيم وأعوانه  ،والفوز بالسعادة يف
الدارين  ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل الذي بلغ الرسالة  ،وأدى األمانة  ،ونصح األمة  ،وجاهد
يف اهلل حق جهاده  ،وحلق بالرفيق األعىل راضي ًا مرضي ًا  ،وتركنا عىل بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها
إال هالك  ،وأمرنا بحفظ الدين  ،وأوجب علينا العلم الرشيف  ،وكلفنا بحمله وتبليغه حتى تبقى رايته
خفاقة إىل يوم الدين  ،وبني مكانة العلامء وطالب العلم الرشعي القائمني عىل رعايته ونرشه  ،وااللتزام به ،
وريض اهلل عن اآلل واألصحاب الذين كانوا مشاعل النور يف احلياة  ،وهم أفضل جيل عرفه التاريخ  ،وحتقق
فيهم فراسة وأمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف خالفته يف مجيع شؤون احلياة إال ما يتعلق بالوحي ،
فنرشوا اإلسالم يف اخلافقني  ،ومحلوا الدين للناس ،وأنتجوا التابعني هلم بإحسان  ،حتى وصلنا الرشع
احلنيف صافي ًا نقي ًا سامل ًا  ،وبعد :
فإن اإلسالم دين اهلل اخلالد  ،ورشعه القويم  ،لتحقيق مرضاة اهلل تعاىل  ،والفوز بالسعادة يف الدنيا واآلخرة ،
وقد تكفل اهلل بحفظه عن طريق العلامء والدعاة والفقهاء وغريهم  ،ليكونوا رواد ًا للبرشية يف كل جيل  ،يف
بيان رشع اهلل تعاىل ودينه  ،وليبقوا أسوة ومثاالً حيتذى هبم  ،وليبلغوا الناس أحكام اهلل تعاىل  ،نق ً
ال واجتهاد ًا .
ومن هنا ظهر منذ عرص الصحابة العلامء املفتون الذين يقصدهم الناس  ،والطالب  ،واجلامهري  ،واحلكام ،
لبيان حكم اهلل تعاىل يف كل شؤون احلياة  ،ويف مقدمتهم فقهاء الصحابة الذين كانوا مشاعل النور واهلداية يف
أرجاء العامل ،وصدقوا اهلل يف حياهتم  ،وكانوا املرجع الديني لكل ما يقع يف احلياة  ،وما يستجد من أحداث ،
وما يطرأ من نوازل ؛ ألن الفتوى هي  :اإلخبار واإلعالم عن احلكم الرشعي عن الوقائع  ،ويقصدهم
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اجلميع يف الدروس واحللقات واملساجد والبيوت ابتداء من اخللفاء والوالة واحلكام واألمراء إىل مجاهري
األمة  ،ليبقى الرشع سائد ًا ،والدين قائ ًام  ،والنور ساطع ًا  ،دون مزاحم  ،وذلك طوال التاريخ اإلسالمي ،
حتى هناية القرن الثالث عرش اهلجري ( القرن التاسع عرش امليالدي ).
وقام الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل برعاية الفتوى واحلفاظ عىل منزلتها  ،وحددوا رشوط املفتني الذين يتولون هذا
املنصب املرموق  ،وصنف كثري منهم الكتب والرسائل عن آداب الفتوى واملفتي واإلفتاء واملستفتي ،ولكن
تسلل بعض العوام  ،وأنصاف العلامء  ،إىل إصدار الفتاوى الشاذة  ،فكان هلم الفقهاء والعلامء باملرصاد ،
وكشفوا حاهلم وزيف فتاوهيم  ،وتم وأدها يف مهدها  ،وقرروا احلجر عىل املفتي املاجن  ،والتزم حكام
املسلمني بقرارالعلامء  ،فعاقبوا من يتصدى للفتوى دون علم  ،ومل يتأخر سائر العلامء والفقهاء عن القيام
بالفتوى وبيان األحكام الرشعية  ،وسار الركب اإلسالمي بأمان وهدوء كاملني  ،حتى جاء القرن الرابع
عرش اهلجري ( العرشين ميالدي )  ،فأصاب املسلمني املرض واجلهل والتخلف واجلمود واالنحطاط
واالحتالل األجنبي ،وأنطفأت معظم مشاعل النور واخلري  ،وضاع املسلمون  ،ورفع تطبيق معظم األحكام
الرشعية  ،وتوىل شؤون املسلمني من ال حتمد سريهتم  ،وال مواقفهم  ،واختذوا عدد ًا من العلامء واملفتني مطايا
لسياستهم الباطلة  ،وفتحوا أبواب العلم واإلعالم ملن يؤيد اجتاهاهتم حتى عىل حساب االدين  ،وانترش
الغزو الفكري عىل مرصاعيه  ،وجترأ العوام وأنصاف العلامء وأعوان السلطان عىل الفتوى وإبداء اآلراء
الشخصية باسم الدين  ،وتوىل بعض املشبوهني مناصب الفتوى والتدريس الديني  ،ليكونوا يف صف احلكام
 ،ومن جنود السلطان  ،وزاد الطني بلة ظهور أجهزة اإلعالم والقنوات الفضائية التي يسيطر عليها أعداء اهلل
 ،وفتحوا األبواب أمام بعض العلامء املشبوهني واجلهال وأنصاف العلامء وأدعياء العلم  ،لينرشوا الفتاوى
الشاذة والباطلة  ،وحيرفوا يف الدين  ،حتى اضطرب الناس  ،وظهر ما يعرف بفوىض اإلفتاء  ،ووقع العوام يف
حيص بيص  ،وأصبح العبء األكرب عىل املسلم الصادق  ،واملؤمن املخلص  ،أن يتعرف عىل العلامء املوثوقني
 ،واملفتني املؤهلني  ،ليحصل عىل الفتوى الصحيحة  ،ويعرف حكم اهلل تعاىل فيام جيري يف احلياة .
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ومن هنا ظهرت أمهية هذا البحث يف بيان أهلية املفتي رشع ًا ،وحتديد رشوط املفتي فقه ًا  ،ومعاجلة ظاهرة
فوىض اإلفتاء املعارصة  ،للوصول إىل احلل  ،واملسامهة يف معامل الطريق السديد للفتوى  ،وإعادة النور إىل
مصابيح اهلدى  ،وبيان رشع اهلل ودينه يف حياة املسلمني مجيع ًا  ،ليبقى صافي ًا خالص ًا كام أراده اهلل تعاىل.
مشكلة البحث وأسئلته  :تظهر املشكلة يف قلة العلم الديني يف هذا العرص  ،وعدم توفر العلامء املؤهلني
للفتوى  ،مع غياب تطبيق الرشيعة رسمي ًا وحكومي ًا يف معظم بالد املسلمني  ،ويف غريها باألوىل  ،وفتح
وسائل اإلعالم واالتصاالت والتواصل االجتامعي ملن يتجرأ عىل الدين والرشيعة  ،حتى اختلط احلابل
بالنابل  ،وتعددت الفتاوى  ،واختلط الصحيح بالباطل والفاسد والشاذ بني الناس  ،لعدم وجود املرجعية
الدينية التي تضبط الفتاوى  ،ومتنع غري األكفياء من االفرتاء عىل الدين  ،وارتفعت األسئلة التي تطالب باحلل
 ،وتبحث عن الصواب  ،وتنادي بالعودة إىل اإلسالم الذي يريده اهلل تعاىل ؟؟
أهداف البحث  :هيدف هذا البحث إىل حتديد الصفات الرشعية الصحيحة واملقبولة رشع ًا ملن يتوىل اإلفتاء
للناس ،وختصيص ذلك بمن تتوفر فيه أهلية الفتوى ،وبيان رشوط املفتي  ،وعرض أسباب فوىض اإلفتاء
املعارصة  ،وإعالن الوسائل الكفيلة للحد منها  ،وملنع شيوعها  ،ومساعدة الناس كافة عىل معرفة املرجع
الصحيح هلم يف دينهم  ،ولتعود املياه إىل جمارهيا النقية يف قادمات األيام.
الدراسات السابقة  :تناول العلامء والفقهاء موضوع الفتوى بإسهاب يف كتب مستقلة  ،منها  :آداب الفتوى
واملفتي واملستفتي للنووي  ،وأدب املفتي واملستفتي البن الصالح  ،وصفة الفتوى واملفتي واملستفتي البن
محدان  ،وتعظيم الفتوى البن اجلوزي  ،وغريها  ،رحم اهلل اجلميع  ،كام عرضها كثري منهم يف مضمون كتبهم
الفقهية واألصولية  ،منها  :كتاب املجموع للنووي  ،وكتاب رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي ،
والبحر املحيط للزركيش  ،والربهان للجويني  ،والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  ،واملستصفى للغزايل ،
وغريها كثري  ،كام صدرت كتب يف الفتوى  ،وفيها أحكام كثرية عن الفتوى  ،منها :فتاوى النووي ،
واألذرعي  ،واملختارات أو النوازل للمرغيناين  ،وفتاوى القايض حسني وغريهم رمحهم اهلل مجيع ًا  ،كام
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ظهرت كتب معارصة عن اإلفتاء ،وفيها أحكام كثرية عن الفتوى ،منها  :أصول الفتوى للحكمي  ،والفتوى
يف اإلسالم للقاسمي  ،والفتوى لعز الدين اخلطيب التميمي  ،وفتاوى ابن عثيمني ،وابن باز  ،وفتاوى الزرقا
رمحهم اهلل تعاىل ،وفتاوى فقهية معارصة ملحمد الزحييل .
وغري ذلك كثري (.)1
ولكن هذه املصادر واملراجع مل تتعرض لفوىض اإلفتاء املعارصة  ،ولذلك طرحت يف عدة بحوث يف
املؤمترات اإلسالمية والندوات الفقهية  ،ثم خصص بعضهم فوىض اإلفتاء يف كتيبات مستقلة  ،منها  :فوىض
اإلفتاء للدكتور أسامة عمر األشفر  ،وغريه  ،ولكن اجلميع مل يتعرض مبارشة وتفصيال لفوىض اإلفتاء
املعارصة  ،وبيان صورها يف احلياة  ،مما سنعرضه يف هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل .
منهج البحث  :تناولت عرض املوضوع بمنهج استقرائي لتتبع أهم ما كتب عن أهلية املفتي ورشوطه  ،وما
كتب عن فوىض اإلفتاء املعارصة يف كثري من البالد العربية واإلسالمية ولدى املسلمني يف أمريكا وسائر
اجلاليات واألقليات اإلسالمية  ،ثم قرنته باملنهج الوصفي والتحلييل لفهم النصوص الرشعية يف الكتاب
والسنة  ،والنصوص الفقهية مما كتب يف املوضوع  ،وسطره العلامء املخلصون  ،القدامى واملعارصون  ،ثم
باملنهج املقارن بني املذاهب الفقهية املعتمدة واآلراء الرشعية  ،للوصول إىل االستنتاج والنتائج املقبولة ،
واملؤيدة بالدليل والتعليل  ،مع التوثيق الكايف لكل ما أعرضه .
خطة البحث  :جاء املوضوع يف مقدمة  ،ثم يف مبحثني  ،األول  :عن أهلية املفتي ورشوطه  ،وما يلحق هبا ،
والثاين  :عن ظاهرة الفتوى املعارصة  ،يف تعريفها  ،وصورها  ،وحلوهلا  ،وجاء كل مبحث يف عدة فقرات

 -1انظر مزيد ًامن املصــادر واملراجع والتفصــيالت يف كتبنا اآلتية  :مرجع العلوم اإلســالمية  ،وفيه كتب علم الفقه اإلســالمي
ص ، 475وأعالم الفقه ص  ، 597فتاوى فقهية معارصة ،اجلزء األول ص  27وم بعدها  ،واجلزء الثاين ص  11وما بعدها،
والفكر اإلســالمي املعارص  169 / 3وما بعدها  ،والوجيز يف أصــول الفقه اإلســالمي  ، 377 / 2وأدب الفتوى ص  5وما
بعدها  ،وموسوعة القضايا اإلسالمية املعارصة  ، 381 ، 361 / 5ودراسات فقهية معارصة . 1421 / 3
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وعناوين جانبية متسلسلة لضبط املوضوع  ،واإلحاطة به  ،ثم اخلامتة للنتائج والتوصيات  ،وعر ض أهم
املصادر واملراجع (.)2
وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد  ،والعمل بام حيبه ويرضاه  ،كام أسأله القبول والرىض وحسن اخلتام  ،وصىل
اهلل وسلم عىل سيدنا حممد  ،وعىل آله وصحبه أمجعني  ،واحلمد هلل رب العاملني .
لويفيل  -كنتاكي  -الواليات املتحدة األمريكية  ،يف  1438/11/30هـ  2017/8/22 -م
األستاذ الدكتور حممد الزحييل
أستاذ الفقه اإلسالمي والدراسات العليا  -عميد كلية الرشيعة بالشارقة ( سابق ًا )
عضو جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا – خبري املجامع الفقهية – مستشار رشعي

 -2ويليه ملخص للبحث .
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املبحث األول  :أهلية املفتي ورشوطه الرشعية
إن اإلفتاء أحد منارات الرشع القويم التي أضاءت الكون  ،وأرشدت الناس إىل احلق والصواب وبيان
األحكام الفقهية  ،وإن املفتي هو أحد أركان الفتوى  ،وهو العمدة األساسية  ،وحجر الزاوية  ،وقطب
الرحى الذي تدور حوله  ،ولذلك كان حمط أنظار العلامء والفقهاء لبيان أهليته  ،وحتديد رشوطه  ،لضامن
البقاء والسالمة والصحة يف الدين .
ولذلك نقدم تعريف الفتوى  ،وأمهيتها  ،وأنواعها  ،ورشوط املفتي  ،وتنظيم اإلفتاء  ،وحكم الفتوى،
وضوابطها  ،وآداهبا  ،مما له صلة يف البحث  ،ويتوقف عليه  ،وذلك يف فقرات متتالية وباختصار.
أوالً  :تعريف الفتوى :
الفتوى لغة  :من أفتى يفتي إفتاء  ،وأفتى يف املسألة  :أبان احلكم فيها  ،مجع فتاوى و ٍ
فتاو  ،وهي اجلواب عام
يشكل من املسائل الرشعية (.)3
والفتوى اصطالح ًا  :هي اإلخبار عن احلكم الرشعي يف املسألة عىل غري وجه اإللزام عند السؤال عنها(.)4
واملفتي  :هو الفقيه الذي يتصدى للفتوى بني الناس  ،ويبني حكم اهلل تعاىل  ،ويكشف رأي الدين والرشع،
وعند علامء األصول  :املفتي هو املجتهد  ،وعلم الفتوى أحد فروع علم الفقه وعلم أصول الفقه .
وهذا يظهر حمل الفتوى واإلفتاء وعمل املفتي  ،وأن املوضوع يتعلق باألحكام الرشعية  ،والعلم هبا مسبق ًا ،
وبياهنا للناس عند السؤال  ،أووقوع احلوادث والوقائع واملستجدات  ،وأول من قام باإلفتاء سيدنا حممد
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (.)5

 -3القاموس املحيط  ،مادة فتو  ، 374 / 4 ،املصباح املنري  ،مادة فتو  ، 622 / 2القاموس الفقهي  ،أبو جيب ص . 281
 -4أنظر املراجع السباقة يف املقدمة .
 -5أعالم املوقعني  11 / 1وما بعدها . 251 / 4 ،
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وتشاطر الفتوى القضاء يف بيان األحكام الرشعية  ،والفصل يف املسائل والوقائع والعقود عند االختالف ـ
مع فارق اللزوم وعدمه يف األصل – ثم صار االفتاء مؤسسة شبه قضائية ملساعدة القضاة يف حل املنازعات
واخلصومات  ،ويقصدها عامة الناس عادة قبل التوجه للقضاء ملعرفة احلكم الرشعي بطريق أسهل وأرسع
وأرخص ،ليلتزم األطراف بحكم اهلل تعاىل  ،استجابة لقول اهلل تعاىل " :إنما اكن قول المؤمنني إذا دعوا إىل
اهلل ورسوهل يلحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأوئلك هم المفلحون " النور  ، 51 /وتزداد وظيفة
الفتوى أمهية عند عدم تطبيق الرشيعة  ،وخاصة يف أمريكا والبالد غري اإلسالمية  ،وعند كثرة املستجدات
والنوازل والتطور العلمي واالجتامعي واالقتصادي والتقني  ،ويف عامل االتصاالت وخمتلف شؤون احلياة(.)6
ثاني ًا :أمهية الفتوى :
الفتوى من املناصب اإلسالمية اجلليلة  ،واألعامل الدينية الرفيعة  ،واملهام الرشعية اجلسيمة ؛ ألن املفتي
ينوب عن رب العاملني يف بيان احلكم الرشعي  ،فهو مؤمتن عىل الدين والرشع  ،وهذا يقتيض حفظ األمانة ،
والصدق يف التبليغ  ،وإذا كان الكذب واالفرتاء عىل الناس فاحشة وكبرية  ،فكيف بالكذب واالفرتاء عىل
اهلل تعاىل؟ّ !! وإذا كانت اخليانة وسوء االئتامن عىل أموال الناس وحقوقهم جريمة يعاقب عليها صاحبها ،
ويستحق اللوم واالزدراء  ،وهي من أرذل األخالق  ،وأسوأ الصفات  ،فكيف باخليانة وسوء االئتامن عىل
قضايا الرشع وأحكام الدين ؟ !! وإن عمل املفتي يشبه عمل األنبياء واملرسلني؛ ألن " العلامء ورثة األنبياء "
(. )7

 -6فتاوى فقهية معارصة  ، 130 / 1آداب الفتوى للنووي ص  ، 13املجموع للنووي  ، 67 /1املوســوعة الفقهية الكويتية
 ، 21 / 32تعظيم الفتوى البن اجلوزي ص  ، 51الفتوى يف اإل سالم للقا سمي ص  ، 49 ، 44املعتمد يف الفقه ال شافعي / 5
 ، 415التنظيم القضائي ص. 47
 -7هذا جزء من حديث رواه البخاري معلق ًا  ، 37 / 1وأبو داود ، 285 / 2والرتمذي  ، 451 / 7وابن ماجه ص  39رقم
 ، 223وأمحد  ، 196 / 5وابن حبان يف صحيحه  ،والبيهقي .
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قال النووي رمحه اهلل تعاىل  " :اعلم أن هذا الباب مهم جد ًا  ،...لعموم احلاجة إليه " ثم قال  " :واعلم أن
اإلفتاء عظيم اخلطر  ،كبري املوقع  ،كثري الفضل ؛ ألن املفتي وارث األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم ،
وقائم بفرض الكفاية  ،لكنه معرض للخطأ  ،وهلذا قالوا  :املفتي ِ
موقع عن اهلل تعاىل "(.)8
ووصف ابن القيم رمحه اهلل تعاىل املفتني بأهنم " فقهاء اإلسالم  ،ومن دارت الفتيا عىل أقواهلم بني األنام ،
الذين خصوا باستنباط األحكام  ،وعنوا بضبط قواعد احلالل واحلرام  ،فهم يف األرض بمنزلة النجوم يف
السامء  ،هبم هيتدي احلريان يف الظلامء  ،وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب ،
وطاعتهم عليهم أفرض من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب  ،قال تعاىل  " :يا أيها اذلين آمنوا أطيعوا
اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون
باهلل وايلوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال " النساء  ، 59 /وأولو األمر هم العلامء "(.)9
وتزداد أمهية الفتوى اليوم بسبب غياب تطبيق الرشيعة غالب ًا  ،مع كثرة القضايا املستجدة واألمور الطارئة
التي تواجه الناس  ،لذلك يقصدون العلامء والفقهاء واملفتني ملعرفة أحكام الرشع وشؤون الدين عامة  ،مع
التوعية الدينية  ،وتتضاعف أمهية الفتوى عند تعيني املفتي يف منصب رسمي يف الدولة ؛ ألن األنظار تتعلق
به  ،وتنتظر فتواه  ،ويتوقف عىل آرائه بيان احلالل واحلرام فيام يصدر عن الدولة  ،وفيام هيم املجتمع واألمة ،
وخاصة عند توفر أهليته  ،وحتقق فيه الرشوط الرشعية الكافية .
ثالث ًا  :أنواع الفتوى :
تتعدد أنواع الفتوى باعتبارات متعددة  ،وأمهها – من حيث املوضوع  -نوعان :
األول  :بيان األحكام املقررة يف الرشع والدين  ،وهي املنصوص عليها يف القرآن والسنة واإلمجاع  ،ويلحق
هبا األحكام املتوفرة واملعتمدة يف املذاهب الفقهية  ،وهذا النوع سهل وميرس  ،ويعتمد عىل الدراسة واحلفظ
 -8املجموع للنووي  ، 67 / 1وانظر  :املوافقات للشــاطبي  ، 163 / 4أعالم املوقعني  ، 11 / 1صــفة الفتوى البن محدان
ص.4
 -9أعالم املوقعني . 251 ، 10 / 1
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واالختصاص ؛ ألن أحكامه مدونة  ،ورصحية  ،وحتت يد العلامء واملختصني بالرشيعة والفقه  ،ويدخل فيه
الوقائع الشخصية التي تتعلق بأفراد وحاالت ووقائع حمددة  ،وحتتاج لتنزيل األحكام الرشعية والفقهية
السابقة  ،قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  " :الفقه تنزيل املرشوع عىل الواقع " (.)10
النوع الثاين  :بيان األحكام للوقائع اجلديدة واملسائل الطارئة واإلشكاالت احلادثة التي تطرأ بني الناس،
والقضايا التي خيتلفون فيها  ،واملستجدات التي تظهر  ،واحلاالت اخلاصة  ،والظروف الواسعة أو الضيقة أو
املتوسطة  ،والشؤون االجتامعية والرسمية والفردية  ،التي حتيط بالشخص أو باألشخاص عند ممارسة أمور
احلياة .
وهذا النوع أصعب وأدق  ،وأشد احتياط ًا  ،وحيتاج إىل الفهم العميق لألحكام الرشعية األصلية  ،وللمسألة
الواقعة ولظروفها  ،ولألحوال املحيطة هبا  ،وذلك لتنزيل األحكام الثابتة املقررة عليها ،وهذا حيتاج غالب ًا إىل
نوع من االجتهاد واالستنباط ،وقد ينحرص بكبار العلامء واملختصني  ،بل قد حيتاج اإلفتاء إىل املشاورة
واالجتهاد اجلامعي  ،وخاصة يف املسائل العامة  ،والقضايا الرئيسية  ،وقد حتتاج الفتوى إىل االستعانة بأهل
االختصاص يف العلوم األخرى املختلفة  ،لبيان الواقع احلقيقي منهم  ،ثم إلصدار احلكم الرشعي من املفتني
(.)11
ومن جهة أخرى جيب عىل كل مسلم أن يسال عن أحكام دينه  ،وأن يعرف ما خيصه منها  ،وما يعرتيه  ،وأ ن
يبحث عن املفتي الذي يتمتع بأهلية اإلفتاء  ،وجيوز له أن يستفتي من استفاض كونه أهالً لإلفتاء  ،وعليه أن
يلتزم األدب يف السؤال ،والرصاحة فيه .
رابع ًا  :رشوط املفتي :

 -10زاد املعاد  ،ابن القيم . 422 / 5
 -11فتاوى فقهية معارصة . 23 / 1
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نظر ًا ألمهية الفتوى وخطورهتا ،فقد بني العلامء صفات املفتي  ،وحددوا الرشوط التي جيب أن تتوفر فيه،
ليقوم هبذا العمل اجلليل  ،بأن يكون مسل ًام  ،بالغ ًا  ،عاق ً
ال  ،ويتحقق فيه ما ييل :
 – 1العلم باألحكام الرشعية  ،وطرق معرفتها من مظاهنا ومصادرها املعتمدة رشع ًا  ،بأن يكون املفتي فقيه ًا
ومؤهالً ملعرفة أحكام اهلل تعاىل  ،وال يكفي أن يعرف طرف ًأ يسري ًا من العلم الرشعي ،وإنام ينبغي أن يبلغ
مرتبة من العلم ختوله القيام بالفتوى  ،وهذا ما يعرف يف العرص احلارض بأن يكون خمتص ًا بالرشيعة والفقه
اإلسالمي  ،وحاص ً
ال عىل اإلجازة ( البكالوريوس أو الليسانس ) عىل األقل يف الرشيعة أو الفقه اإلسالمي ،
مع خربة وتدريب يف ذلك  ،قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  " :من أفتى الناس  ،وليس بأهل للفتوى فهو آثم ،
عاص  ،ومن أقره من والة األمور عىل ذلك فهو آثم عاص"(.)12
 2العدالة وحسن السرية  ،فيشرتط يف املفتي االستقامة عىل دين اهلل تعاىل  ،والتحيل باآلداب والصفات التي
تقوده إىل مرضاة اهلل وتوفيقه  ،ومراقبته  ،وااللتزام بحدوده  ،وهو ما يعرب عنه الفقهاء بالعدالة واملروءة ،
ليكون ثقة  ،مأمون ًا  ،غري مفرط يف أمور الدين .
 – 3املعرفة بالواقعة التي يفتي فيها معرفة دقيقة ،مع فهم ما حييط هبا من الظروف  ،والدوافع هلا  ،فه ًام
صحيح ًا  ،لتحديد األهداف التي قصدها الفاعل من فعله  ،وما ينتج عنه من نتائج  ،وخاصة بفقه الواقع
املعارص  ،والقضايا املستجدة  ،واألمور املستحدثة  ،ولذلك عليه أن يستفصل السائل عن أطراف مسألته ،
ليتم التكييف والتصور الصحيحني  ،ثم يتم تطبيق النص الرشعي عىل الواقعة العملية ،ويضاف إىل ذلك
وجوب االستعانة بأهل اخلربة واالختصاص يف القضية ذاهتا  ،ليكشفوا له حقيقتها  ،فيتعرف عىل جوهرها،
ليكون احلكم الرشعي مناسب ًا هلا  ،لتنزيل الفقه عىل الواقع .
 – 4املعرفة باملستفتي وأحواله ،من تدين وفسق  ،وصدق وسن  ،وأحوال نفسية  ،وفقر وغنى ؛ وغري ذلك ،
آلنه قد يكون لذلك أثر يف الفتوى .
 -12أعالم املوقعني . 276 / 4
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 – 5انتفاء اجلوانب السلبية التي حذر منها الفقهاء  ،وأمهها  :حرمة تتبع احليل املحرمة أو املكروهة ،أو
التمسك بالشبهة ألغراض فاسدة  ،طلب ًا للرتخيص لشخص  ،أو التغليظ عىل آخر  ،وحرمة التساهل يف
الفتوى يف غري حمله الرشعي .
 – 6ويضاف لذلك اليوم احلاجة القصوى للفتوى اجلامعية  ،والتشاور فيها  ،بإنشاء جملس اإلفتاء ،لدراسة
املوضوع مجاعي ًا  ،لتنفيذ الشورى التي أمر اهلل فيها يف القرآن والسنة والعقل  ،وهو ما يطلب تطبيقه يف معظم
البالد اإلسالمية يف دوائر الفتوى  ،واملؤسسات املالية  ،واملصارف اإلسالمية  ،وتتبوأ القمة يف املجامع
الفقهية  ،وجممع البحوث اإلسالمية  ،وهيئة كبار العلامء  ،وأشار إليه ابن محدان ( 695هـ ) فقال " :
يستحب أن يقرأ ما يف الورقة عىل احلارضين الصاحلني لذلك  ،ويشاورهم يف اجلواب  ،ويباحثهم فيه  ،و إن
كانوا دونه وتالمذته  ،اقتداء برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والسلف الصالح " (.)13
ويلخص النووي رمحه اهلل تعاىل رشوط املفتي  ،فيقول  " :رشط املفتي كونه مكلف ًا  ،مسل ًام  ،ثقة ،مأمون ًا ،
متنزه ًا عن أسباب الفسق وخوارم املروءة  ،فقيه النفس  ،سليم الذهن  ،رصني الفكر  ،صحيح الترصف
واالستنباط  ،متيقظ ًا " (. )14
خامس ًا  :حكم الفتوى :
تعرتي الفتوى األحكام اخلمسة الرشعية  ،فتكون واجبة ( وجوب ًا عيني ًا أو كفائي ًا )  ،ومندوبة  ،ومباحة ،
ومكروهة  ،وحرام ًا  ،بحسب األحوال واألشخاص  ،وأهم هذه األحكام الوجوب واحلرمة  ،ملا يرتتب
عليهام من عمل جليل  ،وثواب عظيم  ،أو إثم كبري  ،وخطر جسيم .

 -13صــفة الفتوى البن محدان ص  ، 58وقرر ذلك النووي رمحه اهلل تعاىل يف آداب الفتوى ص  ، 48واخلطيب البغدادي رمحه
اهلل تعاىل حتت عنوان  :التوثق يف استفتاء اجلامعة  ،الفقيه واملتفقه . 428 / 2
 -14آداب الفتوى للنووي ص  ، 19وانظر  :الروضــة للنووي  ، 69 / 11فتح القدير البن اهلامم  ، 283 /5كشــاف القناع
للبهويت  ، 307 / 6املوافقات للشاطبي  ، 201 / 4البيان للعمراين  ، 274 / 13املوسوعة الفقهية ، 27 / 32املعتمد يف الفقه
الشافعي ،الزحييل  ، 415 / 5الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي  379 / 2ط ، 3الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ، 330 / 2
أعالم املوقعني  ،البن القيم . 304 ، 223 / 3
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فالفتوى فرض وواجب إذا كانت يف جمال التبليغ لرشع اهلل تعاىل ودينه  ،وتعليم أحكامه  ،وبيان منهجه
وسننه  ،وعند اإلجابة احلتمية عن سؤال أو واقعة ؛ لقوله تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم  " :يا أيها الرسول
بلغ ما أنز ل إيلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساتله " املائدة  ، 67/وخطاب الرسول خطاب
ألمته  ،وألن " العلامء ورثة األنبياء "( ، )15ولقوله صىل اهلل عليه وسلم  " :من سئل عن علم فكتمه أجلمه اهلل
بلجام من نار يوم القيامة " (.)16
وتكون الفتوى حرام ًا إذا كان الشخص ال يعلم املسألة  ،أو كان جاهال باألحكام الرشعية  ،ويأثم فاعلها ؛
ألنه يفتي الناس بغري علم ،ويفرتي عىل اهلل تعاىل  ،وينرش الضالل والفساد يف الدين  ،ويستحق العقوبة،
لقوله صىل اهلل عليه وسلم  " :من أفتى الناس بغري علم لعنته مالئكة السامء ومالئكة األرض"( ،)17ولقوله
صىل اهلل عليه وسلم " :من أفتي بغري علم كان إثمه عىل الذي أفتاه " ( ،)18ولقوله صىل اهلل عليه وسلم  " :من
أفتى بفتيا غري ثبت  ،فإنام إثمه عىل الذي أفتاه " ( ،)19ويدخل يف ذلك – بل يأيت يف قمته – من يفتي الناس
واحلكام بحسب أهوائهم وأغراضهم ومصاحلهم  ،فيحل الربا  ،وحيرم احلالل بإعطاء احلق لغري صاحبه ،
ويكون بوق ًا ملخططات مشبوهة  ،وخاصة إذا رافق ذلك أطامع شخصية ومناصب عليا  ،ومغريات مادية .
سادس ًا  :منهج الفتوى وضوابطها:
إن ممارسة الفتوى يوجب وضع منهج واضح للفتوى  ،وأن يوضع هلا ضوابط حمددة  ،حتى تكون األمور
واضحة  ،وال ختتلط األحكام  ،وتثار الشكوك  ،وتقع الفوىض يف الفتاوى  ،وتصبح حسب األهواء ،
وخاصة ملا يرتتب عىل اخللو من ذلك من نتائج سيئة  ،وهو ما وصلت إليه الفتاوى املعارصة  ،كام سنرى يف
املبحث الثاين .

 -15هذا احلديث سبق بيانه وخترجيه .
 -16رواه أبو داود ، 288 / 2والرتمذي  ، 407 / 4وابن ماجه  ، 79 / 1واحلاكم وصــححه ووافقه الذهبي ، 101 / 1
وقال الرتمذي  :حديث حسن  ،وقال املحقق  :صحيح ص  429رقم  ، 2649وكذا قال حمقق ابن ماجه ص 44رقم . 264
 -17هذا احلديث نقله ابن محدان عن ابن اجلوزي ،صفة الفتوى ص  ، 26وهو حديث ضعيف السند  ،لكنه صحيح املعنى .
 -18رواه أبو داود ،كتاب العلم ن باب  ، 228/ 2 ، 8واحلاكم وصــححه  ، 126 / 1وانظر :الفتح الكبري  ، 167 / 3وفيه
زيادة  ،موسوعة القضايا اإلسالمية املعارصة . 368/ 5
 -19رواه ابن ماجه  ، 20 / 1وأمحد  ، 321 / 2وقال حمقق ابن ماجه  :حسن ص  23رقم 53
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وجيب أن يكون املنهج رشيد ًا حسب القواعد املحكمة  ،واخلطوات السديدة  ،مع الضوابط املناسبة التي جيب
االلتزام هبا .
وهذا حيتاج إىل بيان وتفصيل يصعب تناوله يف هذا البحث  ،ولكن نكتفي بالتعداد فيام ييل :
 .1االلتزام الكامل بام ورد قطعيا بالقرآن والسنة الصحيحة واإلمجاع  ،وهو ما يعرف بأنه معلوم
من الدين بالرضورة  ،ويشمل أركان اإلسالم  ،ومبادئه األساسية  ،ومقاصده العامة  ،وهو كثري
 ،وما يتصل بالعقيدة  ،ومبادئ األخالق .
 .2بيان الرأي املتفق عليه بني علامء املسلمني  ،وهو كثري أيضا .
 .3بيان الرأي املتفق عليه بني املذاهب الفقهية املعتمدة  ،وهو كثري أيض ًا .
 .4ترجيح الرأي الذي يقوله مجهور العلامء  ،وما يقوله مجهور املذاهب الفقهية .
 .5العمل بالقول الذي يكون راجح ًا يف أحد املذاهب الفقهية  ،لقوة دليله  ،أو للمصلحة  ،أو
ملوافقته حالت وظروف معينة  ،وهذا كثري يف املعامالت املالية واألحوال الشخصية والسياسة
الرشعية .
 .6الفتوى بقول أحد العلامء  ،أوبقول يف مذهب  ،وإن كان يف أصله ضعيف ًا أو شاذ ًا  ،عند
توفرظروف خاصة  ،واعتبارات عامة  ،أو لعموم البلوى ،أو الختالف العرص والزمان  ،برشط
أن يعتمده عدد كبري من علامء العرص  ،مثل الفتوى بوقوع طالق الثالث طلقة واحدة فقط ،
والقول باعتامد الوصية الواجبة ألوالد املحروم  ،والقول بأكثر مدة احلمل بسنة .
 .7فهم الواقعة فه ًام دقيق ًا  ،ومعرفة ما حييط هبا  ،واالستفصال من صاحبها  ،واالستفسار عن
ظروفها ،والسؤال عن أطراف احلادثة  ،وصيغة اليمني  ،أو الطالق  ،أو اإلقرار  ،أو اإلبراء ،
ليتم التصور الكامل للواقعة  ،ليأيت احلكم الرشعي متناسب ًا معها .
 .8االستعانة بأهل اخلربة واالختصاص  ،ملعرفة حقيقة األمر واملسألة التي تعتمد عىل اخلربة
كاألطباء  ،واملخربيني  ،والصيادلة  ،واملحاسبني  ،واالقتصاديني  ،والقانونيني  ،واملهندسني ،
وغريهم .
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 .9بيان الدليل الرشعي للفتوى باختصار  ،وعرض التعليل لالختيار والرتجيح عند تعدد األقوال
 ،أو تعارض األدلة  ،ليطمئن املستفتي أو القارئ  ،أو السامع .
 .10إجياد البديل لألمور املمنوعة  ،أو املحرمة  ،ألن الشارع احلكيم مل يمنع شيئ ًا أوحيرمه إال رشع
له بديالً يف احلياة  ،حتى ال تغلق األبواب أمام الناس .
ويضاف لذلك وجوب وضع ضوابط حمددة للفتوى  ،ليتم االلتزام هبا  ،ولتسري الفتوى وفق
منهجية منضبطة يف فهم الواقعة املعروضة  ،ويف فهم احلكم الرشعي الذي جيب أن يتنزل عىل
تلك الواقعة  ،وهذا ما عرضه العلامء  ،وحيتاج إىل بحث مستفيض ومتحيص واعتامد ،ونكتفي
ببعض األمثلة منها  :ضوابط للتيسري يف الفتوى  ،ومراعاة حال املستفتي  ،والتسهيل يف تطبيق
األحكام ،والوسطية يف الفتوى  ،وتقديم األيرس عىل األحوط  ،والتيسري فيام تعم به البلوى ،
ومراعاة الرخص  ،ومراعاة مصالح الناس املتجددة  ،واملتغرية  ،ورضورات العرص وحاجاته ،
والتيسري عليهم  ،وعدم التقيد بمذهب واحد يف مجيع األحوال  ،ورعاية املصالح العامة  ،وأن
تكون الفتوى يف القضايا املعارصة والقضايا العامة شورى ومجاعية  ،والتحقق من حصول
املشقة التي تستدعي التيسري ،وعدم ترتيب مفسدة عىل التيسري يف الفتوى عاجالً أو آجالً ،
وعدم خمالفة التيسريللنصوص الرشعية  ،وأن يصدر التيرس من أهل النظر واالجتهاد  ،كام جيب
مراعاة األعراف  ،مع حرمة التحايل ىف الفتوى إال يف أمور حمددة بينها الفقهاء  ،وهذا فيه
تفصيل طويل (.)20
سابع ًا  :آداب الفتوى :

 -20الفتوى بني االن ضباط والت سيب لأل ستاذ الدكتور يو سف القر ضاوي  ،ضوابط تي سري الفتوى والرد عىل املت ساهلني فيها
للدكتور حممد ســعد بن أمحد بن مســعود اليو ص  ، 31بحث ضــوابط الفتوى يف القضــايا املعارصة لألســتاذ الدكتور عبد
املجيد حممد الســوســوة جملة الرشــيعة  ،جامعة الكويت  ،العدد  62ص  ، 290 – 289أطروحة الدكتوراه " أصــول الفتيا
والقضاء يف املذهب املالكي " للدكتور حممد رياض ص  ، 470 ، 232وانظر  :الفتوى يف اإلسالم  ،القاسمي ص  ، 118منهج
اإلفتاء عند اإلمام النووي  ،فصل ضوابط اإلفتاء  ،رسالة دكتوراه  ،ماليز يا  ،أزيوف عبد الغفار بن بشري ص . 149
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اهتم العلامء والفقهاء بالفتوى اهتامم ًا كبري َا  ،نظري ًا وعملي ًا  ،وعرضوا أحكامها تفصيالً  ،ومن ذلك آداب
الفتوى  ،حتى أفردوا هلا هذا العنوان لكتبهم  ،كام سبق  ،وخصص بعضهم له أبواب ًا وفصوالً ،ومجعوا فيها
بني الواجبات واملحرمات وبني السنن واملندوبات والفضائل .
وإن للفتوى أحكام ًا كثرية  ،وآداب ًا مجة  ،تضمن سالمتها وصحتها  ،وتصون مسريهتا  ،وتعمل عىل حتقيق
اهلدف منها يف معرفة حكم اهلل تعاىل بشكل صحيح وسليم  ،ونشري باختصار لبعض اآلداب :
 .1حيرم التساهل يف الفتوى بدون مسوغ رشعي  ،أو حسب األهواء واألغراض الفاسدة  ،واملطامع
الشخصية  ،أو التمسك بالشبه طلب ًا للرتخيص ملن يريده  ،أو التغليظ ملن يكرهه  ،ونقل
السيوطي رمحه اهلل تعاىل عن سفيان بن عيينة رمحه اهلل تعاىل أنه قال  " :إن العلم ال يامري وال
يداري  ،ينرش حكمة اهلل  ،فإن ُقبلت محد اهلل  ،وإن ردت محد اهلل " (.)21
 .2حيرم أن تدور الفتوى عىل تتبع الرخص  ،والتلفيق بني املذاهب لالختيار من كل مذهب ما هو
األهون  ،واألخف عىل املفتي والسائل  ،وقد وقع نكري العلامء عىل من فعل ذلك ،فقال أبو
اسحاق املروزي الشافعي رمحه اهلل تعاىل  :يفسق  ،وقال األوزاعي رمحه اهلل تعاىل  :من أخذ
بنوادر العلامء خرج من اإلسالم (.)22
 .3حيرم أن تدور الفتوى عىل تتبع احليل املحرمة  ،او املكروهة  ،أو اآلراء الباطلة أ أو األقوال الشاذة
إال عند وجود مقتض مهم  ،أو عام .
 .4جيب عىل املفتي التثبت يف معرفة الواقعة والسؤال  ،وال يرسع يف اجلواب قبل النظر الكايف،
والتفكري الشايف  ،واالستفصال عن جوانب املوضوع  ،إال إذا كان املسؤول عنه مما تقدمت معرفته
 .5ينبغي أن يكون املفتي يف حال اعتدال  ،وال يفتي حال تغري ُخ ُلقه  ،وانشغال قلبه  ،واضطراب
نفسه ؛ ألن الفتوى كالقضاء يف بيان احلكم الرشعي  ،وقد حذر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
من ذلك  ،فقال عليه الصالة والسالم  " :ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان "( ،)23فقد مجع
 -21احلاوي للفتاوي للسيوطي . 144 / 1
 -22إرشاد الفحول للشوكاين ص  ، 272املوافقات للشاطبي . 173 / 4
 -23رواه البخاري ،كتاب األحكام  ،باب هل يقيضــ القايض أو يفتي وهو غضــبان  2616 / 6رقم  ، 6739ومســلم يف
األقضية  ،باب كراهة قضاء القايض وهو غضبان  15 / 12رقم . 1717
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البخاري رمحه اهلل تعاىل بني القايض واملفتي يف عنوانه للحديث  ،وعدد الفقهاء أكثر من ثالثني
مسألة تقاس عىل الغضب .
 .6املختار أن يتربع املفتي بالعمل  ،وال يأخذ عليه أجر ًا  ،إال إذا تعني يف هذا املنصب رسميا  ،فيجب
عىل الدولة  ،أو اجلهة الدينية يف البالد غري اإلسالمية  ،أن تفرض له رزق ًا  ،أو مكافأة ،مقابل
االحرتاف واحلاجة  ،ولكفه عن الطلب .
 .7يلزم املفتي أن يبني اجلواب بيان ًا يزيل اإلشكال  ،وإن مل يتم تفصيل السؤال  ،فيجب فصل األقسام ،
واالجتهاد يف بياهنا واستيفائها  ،كقوله  :إذا كان األمر كذا ...فاحلكم كذا  ،وإن كان غريه ...فاحلكم كذا
 ،ألن األصل يف الفتوى أن تكون عىل حسب السؤال  ،ويقول العلامء  :السؤال معاد يف اجلواب.
 .8جيب عىل املفتي أن يكون حلي ًام رقيق ًا يرتفق بالناس عىل اختالف مستوياهتم  ،وأن يصرب عىل تفهم
السؤال املكتوب  ،وأن يقرأه كام ً
ال  ،وأن يتأمله  ،ويتفحص القيود والرشوط الواردة فيه  ،ثم يكتب
اجلواب بخط واضح  ،وعبارة دقيقة وصحيحة تفهمها العامة  ،وال يزدرهيا اخلاصة .
 .9يستحب للمفتي أن ُيشاور يف املسألة  ،وأن يباحث غريه فيها  ،ولو كانوا دونه من تالميذ وطالب ،
لالقتداء بالسلف الصالح يف ذلك .
.10

يستحب للمفتي أن يستعني باهلل تعاىل يف عمله  ،وأن يدعوه للتوفيق والسداد والرشد  ،وأن يستعيذ

باهلل من الشيطان الرجيم  ،وأن حيمد اهلل تعاىل  ،ويصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأن يقول " :
رب ارشح يل صدري " ونحو ذلك  ،وأن خيتم جوابه بقوله  " :وباهلل التوفيق " أو " واهلل أعلم " أو "
واهلل املوفق "  ،ثم يكتب اسمه الكامل املعروف به  ،وال يشرتط ذكر الدليل واحلجة يف الفتوى إال إذا
كانت موجهة إىل فقيه أو عامل .
.11

يمنع عىل العامل الفتوى يف املسائل االفرتاضية  ،واملسائل التي مل تقع  ،وحياول أن يمنع السائل
واملستفتي عن إثارة الفتن  ،واخلوض يف املسائل الكالمية والغيبة .

إىل غري ذلك من آداب الفتوى واالستفتاء الكثرية املطلوبة رشع ًا وعق ً
ال وأدب ًا وتربية (.)24
 -24انظر  :املجموع للنووي  75 / 1وما بعدها  ،رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي 541 / 4وما بعدها  ،صــفة
الفتوى البن محدان ص  29وما بعدها .
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هذه ملحات موجزة وخمترصة عن أهلية املفتي ورشوطه الرشعية وما يتصل بذلك  ،لننتقل إىل ظاهرة
فتوى اإلفتاء املعارصة  ،وباهلل التوفيق .
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املبحث الثاين  :ظاهرة فوىض اإلفتاء املعارصة
إن سنة اهلل يف الكون واإلنسان واحلياة مطردة وثابتة  ،وأهنا تبدأ من الصغر والضعف  ،ثم تتجه إىل القوة
والنضج والكامل  ،ثم يعرتهيا الضعف والرتاجع  ،وتنتاهبا األعراض والعلل واألمراض ،إىل أن تصل إىل
هنايتها املقدرة عند اهلل تعاىل .
وإن الفتوى مل خترج عن هذا املنهج الرباين  ،فبدأت بسيطة ومتواضعة وقليلة يف العهد اإلسالمي األول ،
ثم نضجت وارتفع شأهنا يف العهد العبايس بقيام العلامء األجالء واألكفياء بشؤوهنا  ،ثم ارتقت عندما
صارت وظيفة رسمية  ،واستمر العلامء األتقياء الفضالء عىل رعايتها  ،وتم تعيني املفايت املوظفون يف
عاصمة الدولة اإلسالمية وسائر املدن  ،وكانوا أحد اجلهات املهمة لرعاية الرشع والدين  ،وبيان
األحكام الفقهية  ،وكانت الفتوى تشاطر القضاء يف بيان األحكام الرشعية عند االختالف يف املسلئل
والوقائع والعقود وسائر املعامالت  ،وغالب ًا ما يتجه املسلمون أوال ًإىل العلامء واملفتني ملعرفة احلكم
الرشعي للعمل به  ،ويكتفون بذلك  ،ويلتزمون بام قرره الرشع طوعا واختيار ًا  ،كام سبق  ،ثم اعتور
الفتوى الضعف الذي جتىل يف نواح متعددة  ،ومنها ظاهرة الفوىض املعارصة التي أصبحت من
األمراض الفتاكة  ،وتركت آثار ًا سيئة جد ًا عىل املستوى الشعبي والرسمي والديني  ،وعىل النطاق
املحيل والعاملي  ،مما اقتىض معاجلته بشكل حازم  ،ونعرض هلذه الظاهرة املمقوتة باختصار يف الفقرات
اآلتية.

أوالً  :بيان املقصود من ظاهرة فوىض اإلفتاء املعارص :
يقيض البحث أن نعرف املراد من مفردات العنوان  ،وهو ما نعرضه تباع ًا :
 – 1ظاهرة  :الظاهرة لغة  :من ظهر  ،وهلا عدة معان ،منها  :الظاهر :خالف الباطن  ،وهو من أسامء اهلل
احلسنى  ،وظهر اليشء ظهور ًا  :تبني وبرز بعد اخلفاء  ،وظهر عىل األمر  :اطلع  ،ومنه قوله تعالة " :إنهم
إن يظهروا عليكم يرمجوكم  ،أو يعيدوكم يف ملتهم " الكهف  ، 20 /وأظهر اليشء  :بينه  ،وأظهر
فالن ًا عىل الرس  :أطلعه عليه  ،وتظاهروا  :تعاونوا  ،وجتمعوا ليعلنوا رضاهم أو سخطهم عن أمر هيمهم
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 ،والظاهرة  :األمر ينجم بني الناس  ،يقال  :بدت ظاهرة االهتامم بالصناعة  ،وهي كلمة حمدثة ،
واملظاهرة  :إعالن رأي  ،أو إظهار عاطفة يف صورة مجاعية (.)25
والظاهرة اصطالح ًا :ينحرص معناها يف املعنى اللغوي األخري  ،وهو األمر الذي ينجم بني الناس  ،أو
األمر الذي يشيع وينترش بني الناس  ،وال بد من اعتباره وقبوله وانتشاره بني الناس بحيث يصري متداوالً
ومعروف ًا عندهم  ،وقد يصبح رأي ًا عام ًا جلمهور الناس  ،وتتنوع الظاهرة يف احلياة  ،ومنها الظاهرة
االجتامعية  ،كالعادة املستحكمة  ،والعرف السائد  ،واالجتاه العام  ،والظاهرة االقتصادية  ،والظاهرة
الثقافية  ،وغريها.
فوض  ،وهلا عدة معان  ،وقوم فوىض  :ليس هلم رئيس ،وقال األفوه
 – 2فوىض  :الفوىض لغة :من َ
األودي :ال يصلح الناس فوىض الرساة هلم وال رساة إذا جهاهلم سادوا
وقوم فوىض :متساوون الرئيس هلم  ،أو متفرقون  ،أو خمتلط بعضهم ببعض  ،وأمرهم بينهم فوىض ،
وفوضوضاء  :إذا كانوا خمتلطني  ،يترصف كل منهم لآلخر  ،ويقال  :ماهلم ومتاعهم فوىض بينهم  ،إذا
كانوا رشكاء فيه يترصف كل منهم يف مجيعه بال نكري (. )26
والفوىض اصطالح ًا  :الخترج عن املعنى اللغوي ،وهي اختالط األمر بني الناس  ،فيشرتكون فيه ،
ويترصف كل منهم يف مجيعه بال نكري .
 – 3اإلفتاء  :سبق بيان معناه واملراد منه .
 – 4املعارصة  :املعارصة لغة  :من عرص  ،وهلا معان عدة  ،والعرص  :الدهر  ،مجع أعصار وعصور
وأعرص و ُع ُرص  ،والعرص  :اليوم ،والليلة  ،والغداة  ،وغريها  ،وعارص فالن ًا  :عاش معه يف عرص واحد ،
وتقول  :أهل هذا العرص  ،أي أهل هذا الزمان  ،واملعارصة  :مفاعلة من املشاركة  ،وذلك باجتامع شيئني
يف عرص واحد  ،ومنه وصف اليشء بأنه معارص  :يعني أنه أدرك أهل هذا العرص  ،واجتمع معه يف زمان
واحد  ،واملعارصة  :أي الكائنة يف العرص احلارض(.)27

 -25القاموس املحيط  ،مادة ظهر ص  ، 392 – 391املعجم الوسيط  ،مادة ظهر . 578 / 2
 -26القاموس املحيط  ،مادة فوض ص  ، 584املعجم الوسيط  ،مادة فوض . 706 / 2
 -27القاموس املحيط  ،مادة عرص ص ، 397املعجم الوسيط  ،مادة عرص . 604 / 2
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واملعارصة اصطالح ًا  :هي املراد هبا لغة  ،أي وجود األشياء واألشخاص واألحداث يف العرص احلارض ،
ويمكن حتديده يف بحثنا يف القرن الرابع عرش واخلامس عرش اهلجريني  ،أو القرن العرشين واحلادي
والعرشين امليالديني  ،ويبدأ من مقدمات التآمر للقضاء عىل اخلالفة العثامنية  ،ثم بانتهائها عام  1924م
 ،ومتيز هذا العرص بتعدد البالد العربية واإلسالمية  ،مع اختالف أنظمتها ،وقوانينها  ،حتى يف الشؤون
اإلسالمية  ،كام متيز باالنفتاح عىل الغرب  ،وإبداء اآلراء عن علم وبغري علم  ،ومن خمتص وغري خمتص ،
حتى يف األحكام الرشعية  ،مع احلرية الفكرية التي يستغلها الكثريون يف نرش الفوىض  ،والضالل ،
والرش  ،واالنحراف  ،والكذب  ،والدعاوى الباطلة  ،بل االفرتاء عىل الدين والتاريخ  ،والنيل من أئمة
اهلدى  ،والعلامء املشهورين الصادقني املعارصين  ،وانتحال الشخصيات العلمية  ،وإقامة املؤسسات
الومهية  ،أو املدسوسة  ،باسم احلرية املنكوبة  ،فكم أنت مظلومة  ،أو ظاملة  ،أو مستغلة  ،أيتها احلرية ؟؟
!! بينام ظهر االختصاص الدقيق يف خمتلف العلوم والفنون واملهن يف العرص احلارض ،وصار لكل منها
نظامها الدقيق ،مع احلامية هلا  ،والدفاع عنها .

ثاني ًا  :أسباب ظهور فوض اإلفتاء:
إن وجود خلل يف الفتوى رافق حياة املسلمني طوال العصور ؛ ألن الفتوى عمل برشي  ،واجتهاد إنساين
خيضع للخطأ والصواب  ،ولكن هذا اخللل كان نادر ًا  ،وقلي ً
ال يف الواقع واحلياة  ،وشبه معدوم غالب ًا  ،إىل
أن َ
حل العرص احلارض يف القرن الرابع عرش اهلجري  ،العرشين امليالدي  ،وظهرت العوامل اآلتية :
- 1ظهر اخللل واالضطراب بشكل جيل يف احلياة اإلسالمية  ،وألغيت معظم أحكام الرشيعة  ،وحلت
القوانني األجنبية والوضعية .
 -2ضعف اإليامن والعقيدة يف القلوب  ،وساد الغزو األجنبي  ،واضطراب الفكر .
 -3انترشت األفكار اخلبيثة واملدسوسة  ،وارتفع صوت الباطل  ،وأثريت الشبهات والطعون باإلسالم
وأهله  ،حتى صار اإلسالم غريب ًا  ،واملسلمون غرباء يف ديارهم .
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 - -4ساد عىل السطح واألفق التيارات املنحرفة  ، ،وتبوأ أصحاهبا املنابر ووسائل اإلعالم
املختلفة  ،وفتحوا األبواب املتنوعة للفساد واالنحراف  ،فارتفع صوت أصحاهبا الذين جتاوزوا
اختصاصاهتم ،وتطاولوا يف غيهم  ،واختذوا الدين سلعة  ،وصاروا منظرين للناس يف الرشع
واإلفتاء .
 - 5جترأ كثري من العوام عند عرض مسألة دينية أن يقول  :رأيي فيها كذا  ،وأرى فيها كذا ،ليخلط
يف الدين  ،ويعبث بأحكامه .
 - 6تعدد ت وسائل االتصال االجتامعي.
-7كان أحد األسباب املهمة لظهور فوىض اإلفتاء كثرة النوازل وتنوع الوقائع الطارئة ،
واملستجدات يف خمتلف نواحي احلياة  ،وتسارعت املخرتعات واالكتشافات ،وشاعت وسائل
االتصال واإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ،وتطورت العالقات  ،وتعددت املشاكل  .وتقدمت
العلوم واملعارف  ،وتعقدت احلياة  ،وتشابكت القضايا برتكيبها من عنارص متعددة  ،وحصل
االرتباك يف بيان األحكام  ،والتجرؤ عىل الفتوى من غري املختصني  ،ومن املتطفلني عىل الدين
بعرض عضالهتم  ،واإلدالء بآرائهم  ،لتأييد أصحاب التيارات املنحرفة ،وأصحاب األهواء  ،مع
تلقي التوجيهات واألوامر من السلطات املدنية  ،واالحتكار والتحكم بوسائل اإلعالم  ،وأجهزة
التواصل االجتامعي .
 -8تم تعيني املفتني الذين يلتزمون آراء احلكام وأهدافهم  ،ويروجون لتوجيهاهتم بإسباغ الطالء
املزيف  ،واملزخرف بالباطل  ،يف الوقت الذي يبعد العلامء املخلصون الذين توجه هلم الشبه
واالهتامات لتسويد سمعتهم  ،وإبعادهم عن اجلامهري  ،ومواطن التأثري والتوجيه  ،وقد يصل األمر
إىل التضييق عليهم وعزهلم  ،وحبسهم  ،بل وقتلهم  ،أو هتجريهم عن الوطن  ،ليقيموا يف مقربة
العلامء  ،وخيلو اجلو للفساد واملفسدين  ،وترتعرع ظاهرة فوىض اإلفتاء وتتفاقم .
 -9ضعف العلوم الرشعية  ،وقلة العلامء والفقهاء املختصني  ،باملقارنة مع االختصاصات
األخرى  ،حتى لتجد يف كل شارع يف املدينة أم املنطقة عدد ًا من األطباء  ،واملهندسني  ،وداريس
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الفلسفة ،والتاريخ  ،والرياضيات  ،واجلغرافيا  ،وغريهم  ،وال يوجد إال واحد ًا أو اثنني من داريس
الرشيعة  ،وقامت بعض الدول بإغالق اجلامعة اإلسالمية ،وكليات الرشيعة.
 --10يف العواصم واملدن اإلسالمية الكربى يتوفر عدد من العلامء والفقهاء  ،ولكن عددهم
حمصور  ،حتى يتوىل بعضهم عرشات الوظائف  ،ويشارك أحدهم يف عدد من اللجان واملؤسسات
واهليئات  ،بحيث يفقد الوقت الكايف للبحث واالجتهاد وتلبية احلاجات .
 -11قامت الدول والسلطات فيها باختيار عدد من العلامء األكفياء  ،أو من أنصاف العلامء ،
وأحاطتهم بعنارص األمن واملوظفني ملتابعتهم وتأمني املعلومات الرسمية هلم  ،لينطقوا هبا ،
ويتحركوا من خالهلا  ،وحلجب مصادر املعرفة احلقيقية عنهم  ،ثم توفر العنارص الكاملة للتجسس
عليهم  ،ونقل مجيع ترصفاهتم وقراراهتم واجتامعهم ألجهزة املخابرات  ،ليتابعوهم  ،وحياسبوهم ،
ويؤاخذوهم  ،فصارت ثلة من العلامء والفقهاء وأئمة املساجد رجاالً للسلطة  ،وأعوان ًا هلا  ،لتلقي
توجيهاهتا  ،والفتوى حسب مرادها ( ،)28أو بالتزام السكوت املطبق عن التعليق عن كل ما يصدر
شعبي ًا ورسمي ًأ .
 -12منعت السلطات احلاكمة العلامء املخلصني من تويل مناصب الفتوى  ،والقيام بواجبهم  ،مع
إبعادهم عن الساحة العلمية ،وعن الوظائف العامة واحلكومية  ،وذلك بالتهجري  ،والطرد ،
واحلبس  ،واالعتقال  ،والتعذيب  ،والقتل أو اإلعدام .
 - 13انعدام التنظيم للفتوى  ،وغياب املراقبة عمد ًا عن كل ما يصدر من فتاوى باطلة  ،أو منحرفة
 ،أو مضللة  ،فيزداد اختالط احلق بالباطل يف األحكام الرشعية بني اجلامهري .
مع أن معظم ما جيري يف احلياة اليوم قد تم تنظيمه  ،وضبطه  ،ومراقبته  ،بإصدار األنظمة
والقوانني واللوائح له إال الفتوى ..؟؟!!

 -28األمثلة عىل ذلك كثرية  ،منها ما وقع هذا األ سبوع يف سورية باالحتفال امل شهود أل شهر فنانة م رصية متبذلة  ،وتكليف
مفتي اجلمهورية باستقباهلا وتكريمها وإهدائها املصحف الرشيف  ،والتقاطه الصور معها  ،وهو ما استغلته ونرشته عىل موقعها
للتجارة هبا  ،وتناقله اجلميع.
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 - 14ضعف العلم الديني السائد اليوم لدى عامة الناس  ،وخاصة ضعف مستوى اخلرجيني يف
الدراسات اإلسالمية  ،وعىل األخص الدراسات الرشعية والفقهية  ،وإن أكثر من ثامنني باملئة مل
يلتحقوا هبذه الدراسات إال لعدم قبوهلم يف ختصصات أخرى  ،أو لفشلهم يف الدراسات األخرى.
 -15عدم تنظيم شؤون الفتوى  ،وعدم ضبطها  ،وعدم املراقبة ملا يصدر فيها  ،مع أن معظم ما
جيري يف احلياة اليوم قد تم تنظيمه  ،وضبطه  ،ومراقبته  ،بإصدار األنظمة والقوانني واللوائح له إال
الفتوى  ،مع وجود مؤسسة الفتوى يف أجهزة الدولة .
 -16فتح األبواب  ،وأجهزة اإلعالم للعبث يف احلياة العامة  ،واإلدالء بدلوها يف األحكام
الرشعية  ،مع تعدد أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة  ،وخاصة القنوات الفضائية
،واإلعالم املسموم املتمثل يف اإلذاعات ،ثم جاء اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي
واملراسالت اهلائلة والنرشات املتتابعة التي الحد هلا وال رقيب عليها  ،وتتناول أمور الدين
والفتوى .
حتى صارت فوىض اإلفتاء ظاهرة يف احلياة  ،وتسود معظم البالد اإلسالمية وغريها ،ويغذهيا
األعداء من الداخل واخلارج  ،وبلغ السيل الزبأ بالفتاوى الشاذة ،واملنحرفة  ،والباطلة حتى من
بعض املفتيني الرسميني  ،مما أوجب عىل الدعاة والعلامء املخلصني دراستها وكشفها والتحذير
منها ،وبيان باطلها  ،ورسم الطريق السديد إلصالح الفتوى .
ثالث ًا  :صور من ظاهرة فوىض اإلفتاء املعارصة :
أخذت ظاهرة فوىض اإلفتاء صور ًا عديدة  ،وكلها متوفرة يف احلياة واملجتمع  ،وبعضها عام يف
مجيع بالد العامل  ،حتى يف البالد غري اإلسالمية  ،ولدى األقليات واجلاليات املسلمة  ،وبعضها
منحرص يف بلد أو دولة أو منطقة  ،وحسب نظام احلكم  ،وبعضها متوسط يف ذلك  ،ونعدد أمهها :
 -1الفتوى من غري العامل  ،أومن غري املختص  ،فقد جترأ عىل الفتوى كثري من غري املختصني
بالرشيعة والفقه اإلسالمي  ،فض ً
ال عن ذلك ممن مل يكن لديه إملام تام يف األحكام الرشعية  ،وهذا ما
يتعلق بأهم أركان الفتوى  ،وهو املفتي وأهليته ورشوطه  ،وهو ما سبق يف املبحث األول  ،وكانت
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الطامة الكربى اليوم أن كثري ًا ممن يتصدر للفتوى العامة واخلاصة ممن اليتوفر فيهم رشط العلم
باألحكام الرشعية  ،ويف ذلك أمثلة متعددة  ،حتى ممن حيمل الدكتوراه يف العقيدة والتفسري
واحلديث والتاريخ اإلسالمي والفكر اإلسالمي والدعوة ،ثم يعني يف أعىل منصب اإلفتاء ،ويتوىل
الفتوى عىل أجهزة اإلعالم ،وعىل األخص األجهزة التي تقيمها الدولة وترعاها ،ومثلها وسائل
االتصال االجتامعي  ،وكأن اإلسالم أو الدين يتيم أو لقيط  ،ويقوم عىل رعايته واإلرشاف عليه
غري ذوي االختصاص  ،واملتطفلون عليه  ،حتى أصبحت الفتوى يف جمال التندر  ،والسخرية ،
والتالعب  ،والشك  ،واللمز بالعلامء  ،وضياع األحكام الرشعية التي فقدت الثقة من مجاهري
املخاصني .
 – 2تعميم الفتوى أو فتوى اجلامهري  :وذلك بأن تصدر فتوى من عامل خمتص  ،أو غري خمتص ،
لشخص معني  ،يف قضية خاصة به  ،وتتعلق به  ،فتعمم عىل مجيع الناس  ،واألحوال ،بحجة أن
الرشيعة عامة  ،والدين للجميع  ،ووجه اخلطأ والفوىض واخلطورة عدم التفصيل بني نوعي الفتوى
السابقني ،واخللط بني األحكام  ،فإن كانت الفتوى لبيان احلكم الرشعي العام الثابت يف القرآن
والسنة واإلمجاع وما اتفق عليه الفقهاء يف كتبهم  ،فال إشكال يف تعميمه ونرشه وتبليغه للكافة ؛
ألن هذه األحكام تشمل مجيع املسلمني يف العامل قدي ًام وحارض ًا ومستقب ً
ال  ،فال إشكال يف التعميم ،
أما إن كانت الفتاوى يف وقائع خاصة  ،أويف قضايا شخصية  ،أو حاالت طارئة يف بلد  ،أو يف
مستجدات متنوعة  ،فإن اجلواب فيها خيتلف حسب السؤال  ،واألحوال  ،والوقائع  ،وهنا تكون
الفتوى خاصة  ،وال يصح تعميمها  ،ولذلك قال الفقهاء يف قواعدهم  " :السؤال معاد يف اجلواب
" وقالوا  " :الفتوى عىل قدر املسألة " وقالوا  " :الينكر تغري األحكام بتغري األحوال واألزمان " .
والفوىض واملشكلة إذا نقلت هذه الفتاوى اخلاصة عىل القنوات الفضائية  ،ويف وسائل اإلعالم
العامة  ،فتعمم عىل الناس مجيع ًا  ،ويغيب عن ذهن السامع والقارئ صورة املسألة  ،ويغفل املفتي

])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

29

أهلية املفتي وظاهرة فوىض اإلفتاء املعارصة

د .حممد الزحييل

أن ينبه لذلك  ،فتقع الطامة الكربى  ،حتى ظهر ما يسمى " الفتاوى العابرة للدول " أو " الفتوى
عىل اهلواء " (.)29
– 3الفتوى املذهبية  ،وتعدد املذاهب  ،والالمذهبية  :وذلك يف جمال األحكام الظنية الثابتة
باالجتهاد  ،وهي ثروة فقهية زاخرة ملن تعلمها  ،وهي تراث فقهي ضخم للمختصني  ،ولكن جمال
االختالف فيها كبري وواسع  ،وإن واقع بالد املسلمني عىل قسمني  ،األول  :يشيع فيه مذهب واحد
بني مجيع املواطنني  ،ويلتزمون رؤية واحدة  ،وهي ميزة ممتازة لتوحيد الفتوى فيها ،ولكن هذه
البالد مل تبق عىل صفائها املذهبي ؛ ألن الطلبة والعلامء انتقلوا إىل بالد أخرى  ،ونقلوا املذهب
الذي درسوه فيها  ،والقسم الثاين  :البالد التي يشيع فيها مذهبان فأكثر  ،وخيتلط فيه الناس ،
وتصدر فيها الفتاوى املتنوعة .
وجاء اإلعالم املعارص ليتخطى احلدود اإلقليمية والدولية والعاملية  ،لتذاع الفتاوى اخلاصة ،
والفتاوى املذهبية  ،عىل شعوب مجيع األقطار اإلسالمية وغري اإلسالمية مع اختالف املذاهب التي
يتبعها الناس  ،وكثريأ ما يسكت املفتي عن بيان املذهب لقوله وفتواه  ،وال ينتبه لتطور العرص
وتعدد وسائل االتصال واإلعالم  ،فتقع املشكلة بني الناس  ،وحتل الفوىض بينهم  ،ملا سبق هلم
علم به  ،أو بام سمعوه من مصدر آخر  ،أو قرؤوه يف كتاب  ،وال يميز السامع  ،وال يدري  ،كون
الفتوى من مذهب معني  ،وأن يف املسألة اختالف ًا بني الفقهاء  ،وخاصة إذا تشدد املفتي وأرص عىل
اجلزم بقوله  ،وأنه الصحيح قطع ًا وال جمال لغريه  ،وأن غريه باطل وفاسد وغري رشعي  ،وال يقيم
هذا املفتي وزن ًا لوجود بقية املذاهب السابقة  ،وال الختالف اآلراء املعارصة  ،فتتفاقم املشكلة ،
وتسود الفوىض بني اجلمهور واملستمعني والقراء ،وكثري ًا ما يقرتن ذلك بالتعصب املذهبي املمقوت
 ،أو التنطع الالمذهبي السايب  ،أو التعصب والتشدد لتقليد عامل أو شخص معني  ،مما يؤدي
للشتات واالنقسام والفوىض  ،ويزداد األمر سوء ًا يف الفتوى غري املذهبية والتعصب هلا  ،حتى
يدعي أصحاهبا االجتهاد اجلديد  ،ويف مسائل العبادات التي قتلت بحثا  ،ويف سائر األحكام

 -29ملتقى إشكالية الفتوى . 211/ 3
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الفقهية الثابتة يف القرآن والسنة واإلمجاع  ،فيدعي املفتي االجتهاد برأي جديد وغريب وباطل
وخمالف ما عليه األمة مجعاء  ،أو يلتقط األقوال الشاذة والغريبة ممن سبق ليعلنها عىل الناس ،
ويشوش أذهاهنم  ،ويثري البلبلة بينهم  ،فتتجسد الفوىض يف الفتوى يف أجىل صورها (. )30
 – 4اختالف األعراف والعادات والتقاليد بني البلدان واألقطار واألمصار :وهو مما يرد يف السؤال
واالستفتاء قوالً أو عمالً أو اصطالح ًا أو ترصف ًا شائع ًا  ،وخيتلف من بلد إىل آخر  ،وتأيت الفتوى
لبيان احلكم يف املسألة املطروحة  ،أو الواقعة املسموعة  ،أو الصورة املعروضة من ذلك البلد ،
لكنها تعرض يف وسائل اإلعالم املرئية أو املقروءة أو املسموعة  ،فيقع اللبس وااللتباس واخللط يف
األحكام  ،نتيجة التعميم املفرتض يف األحكام الرشعية  ،وتسود الفوىض ،بينام اشرتط الفقهاء يف
املفتي أن يكون عارف ًا باختالف الناس  ،وأعرافهم  ،وأوضاع العرص ومستجداته  ،ومراعاة ما بني
عىل العرف املعترب الذي ال يصادم نص ًا  ،وإن كان املفتي اليعرف عرف ذلك البلد توقف عن
اجلواب  ،وأحال السائل إىل علامء بلده (.)31
قال النووي رمحه اهلل تعاىل  " :الجيوز أن يفتي يف األيامن واإلقرار ونحومها مما يتعلق باأللفاظ إال
أن يكون من أهل بلد الالفظ ،أو متنزالً منزلتهم يف اخلربة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم "(. )32
ويلحق بذلك الفتاوى عن بلدان  ،أو دول  ،اليعرف املفتي حقيقة الوقائع فيها  ،وما يسود يف هذه
البلدان  ،سياسي ًا أو اجتامعيا ،أو فكري ًا  ،أو غري ذلك  ،ويتجىل ذلك يف الفتاوى العابرة للقارات إىل
البالد غري اإلسالمية واجلاليات واألقليات يف أمريكا وغريها ،فيقع اخللل واخلطأ  ،وتسود الفوىض
يف الفتاوى  ،وخاصة فتوى الفضائيات  ،وعموم اإلعالم .

 -30من ذلك ما أعلنه رئيس مجهورية تونس هذا األ سبوع يف وجوب ت ساوي املرأة بالرجل يف املرياث  ،وجواز زواج امل سلمة
بغري املسلم  ،ثم جاءت الكارثة الكربى من مفتي تونس بتأييد هذه اآلراء الباطلة بحجج سخيفة ومنكرة وختالف أبسط املبادئ
الرشعية واألصولية .
 -31انظر  :الفقيه واملتفقه للخطيب الب غدادي  ، 334 2أعالم املوقعني البن القيم  ، 426 / 4قرار جممع الفقه اإلســالمي
الدويل  ،رقم . ) 17 / 2 ( 153
 -32املجموع للنووي  ، 46 / 1وانظر  :أدب املفتي البن الصالح ص  ، 175صفة الفتوى البن محدان ص . 31
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يقول ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل  " :إن مجود املفتي والقايض عىل ظاهر املنقول مع ترك العرف ،
والقرائن الواضحة  ،واجلهل بأحوال الناس  ،يلزم منه تضييع حقوق كثرية ،وظلم خلق كثري "

()33

 ،ألنه البد من فهم واقع املسألة وموضوعها لتنزيل احلكم الرشعي عليها.
ويقول القرايف رمحه اهلل تعاىل  " :إن إجراء األحكام التي مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد
خالف اإلمجاع  ،وجهالة يف الدين  ،بل كل ما يف الرشيعة مما يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري
العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة  ،وليس هذا جتديدا لالجتهاد " ثم قال  " :فمهام جتدد من
العرف اعتربه  ،ومهام سقط أسقطه  ،وال جتمد عىل السطور يف الكتب طوال عمرك  ،بل إذا جاء
رجل من غري إقليمك يستفتيك  ،فال ختربه عن عرف بلدك  ،واسأله عن عرف بلده  ،وأجره عليه
،...فهذا هو احلق الواضح  ،واجلمود عىل املنقوالت أبد ًا ضالل يف الدين  ،وجهل بمقاصد
املسلمني  ،والسلف املاضني "

()34

.

وهلذا قرر جممع الفقه اإلسالمي الدويل أنه " ليس للفقيه مفتي ًا كان أو قاضي ًا اجلمود عىل املنقول يف
كتب الفقهاء من غري مراعاة تبدل األعراف " (. )35
فإذا صدرت فتوى لشخص حسب عرف بلده وأهله  ،ثم عممت  ،ونقلت حسب وسائل اإلعالم
 ،ودون انتباه  ،أو تنبيه  ،للمراد بام فيها  ،وقعت الفوىض  ،واخللط  ،بل واخلطأ  ،والتكدير عىل
الدين واملفتني  ،وهذا ما نبه إليه  ،وحذر منه  ،العلامء والفقهاء قدي ًام يف قواعدهم  ،كقوهلم  " :هذا
اختالف عرف وزمان  ،وليس اختالف حجة وبرهان "  ،وقوهلم  " :األحكام ختتلف باختالف
األزمان " وقوهلم  " :ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان " والقاعدة الكية األساسية " العادة
حمكمة " والقواعد يف العرف  ،ومنها " املعروف عرف ًا كاملرشوط رشط ًا "  ،ومنها " كل اسم ليس له
حد يف اللغة وال يف الرشع فاملرجع فيه إىل العرف "  ،ومنها " استعامل الناس حجة جيب العمل

 -33جمموع رسائل ابن عابدين . 47 /1
 -34الفروق للقرايف  ، 176 / 1اإلح كام يف متييز الفتاوى عن األح كام للقرايف ص  ، 232 ‘ 218وانظر  :أعالم املوقعني
البن القيم . 100 / 3
 -35قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  ) 5 / 9( 47فقرة  :رابع ًا
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هبا"  ،ومنها " العربة للغالب الشائع ال للنادر "،ومنها " احلقيقة ترتك بداللة العادة " وغري ذلك
كثري

()36

.

 – 5الفضائيات وسائر وسائل اإلعالم األخرى  :وهي من النعم اجلىل  ،واملكتسبات احلضارية
العظمى يف العرص احلارض  ،ولكنها ليست خري ًا مطلق ًا  ،بل هي سالح ذو حدين  ،وقد ينتج عنها
جوانب سلبية كثرية  ،وأهنا تساهم يف فوىض اإلفتاء ؛ ألهنا قد ختصص برناجم ًا ديني ًا  ،أو ركن ًا يف
الفتوى  ،أو عرض ًا ملسائل الرشع واألحكام  ،وقد ختتار لرباجمها األفضل واملختص ،وقد ختتار ما
هب ودب  ،وتنرش األخطاء والضالل واالنحراف  ،وتنتقل عرب األثري إىل خمتلف البلدان  ،حتى
ظهر وشاع مصطلح " فتوى الفضائيات " ومصطلح " الفتوى عىل اهلواء " اللذان حيتاجان إىل قمة
العلامء وخاصية الفقهاء  ،وتبني أن بعض الفضائيات جاد وملتزم بأحكام الرشع  ،وضوابط
الفتوى  ،وحتى يف هذه احلالة فقد تساهم يف فوىض اإلفتاء ألحد األسباب األخرى  ،ولكن الطامة
الكربى إذا كان إلحدى الفضائيات أغراض خبيثة  ،ونوايا سيئة  ،أو هلا أطامع ومهامت خاصة
ومدسوسة وعميلة  ،وموجهة من جهات أو حكومات  ،أو مؤسسات أجنبية  ،ويقف خلفها
جهات ماكرة واستعامرية  ،وهدفها الدمار والتخريب  ،والغزو الفكري  ،واإلفساد الديني  ،ودس
السم يف العسل  ،وكل هذا موجود ومتوفر  ،وغالب ًا ما تستضيف غري املختصني ،وأصحاب اآلراء
الشاذة واملنحرفة يف العقيدة والفكر واألحكام  ،ومنهم املعادون للدين واإلسالم والرشع ،
ليأخذوا دورهم يف اهلدم  ،ويتحدثوا عن األحكام الرشعية  ،ويصدروا الفتاوى الضالة والعجيبة ،
عل ًام أن معظم الناس واملستمعني واملشاهدين اليعرفون خلفية املتحدث  ،وال يدركون هدفه  ،بل
ليس لدهيم خربة يف القناة ذاهتا  ،وال يعرفون أص ً
ال الصحيح من الباطل من األحكام ،وال يكشفون
احلقيقة  ،فتقع الكارثة والطامة الكربى وفوىض الفتوى  ،ومن ذلك الفتوى باآلراء الشاذة
واملهجورة  ،واالجتهاد يف قضايا العرص واملستجدات بآراء باطلة  ،وهو ماحترص عليه بعض
الفضائيات لإل ثارة  ،والشهرة  ،والدعاية  ،وكسب اجلمهور  ،وخطب ود اجلهات املشبوهة ،مثل

 -36انظر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة  ،حممد الزحييل ا  298 /وما بعدها . 353 ، 345 ،
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رضاع الكبري  ،وإباحة الربا والقروض  ،ونكاح املتعة  ،وإباحة السفور ،واالحتفاالت املقرتنة
باالختالط املشني  ،وإمامة املرأة  ،وإباحة التدخني للصائم  ،واملساواة املغرضة بني الرجل واملرأة
تقليد ًا للغرب  ،ومصافحة الرجل واملرأة  ،...وغري ذلك كثري .
ويف بعض األحيان ينفذ الربنامج عىل اهلواء مبارشة ،ويتلقى األسئلة الدينية املخترصة ،أو املجتزأة ،
ويتم اجلواب العام والعلني عىل املشاهدين واملستمعني يف املشارق واملغارب  ،فتقع الفوىض يف
الفتوى (. )37
وهذا ما حذر منه جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،فقال  " :الفتوى التي تنرش يف وسائل اإلعالم
املختلفة كثري ًا ما ال تصلح لغري السائل  ،إال إذا كان حال املطلع عليها كحال املستفتي  ،وظرفه
كظرفه " ( ، )38وهذه احلالة يندر حتققها  ،ومعرفة التفاصيل فيها ‘ لعدم العرض الكامل للسؤال ،
وعدم اإلحاطة بظروف املستفتي وأحواله ؛ ألن السؤال يغلب عليه االختصار والتجزئة والعمومية
يف فتوى الفضائيات  ،فتعم الفوىض التي يضاف هلا إضعاف الوحدة املذهبية املنترشة ،أو السائدة يف
بعض املجتمعات  ،وإثارة الشكوك والطعن باملفتني والعلامء والرشع  ،كام سبق ،وفتح املجال لعوام
الناس للتخري والتالعب يف الفتاوى حسب األهواء واملصالح الذاتية دون منهج أو استدالل  ،مع
نظرة االستهتار للفتوى  ،والتندر والسخرية أحيان ًا بسبب فوىض الفتاوى(.)39
 - 6تسلط احلكام عىل الفتوى املعارصة :يتم اليوم – يف معظم البالد العربية واإلسالمية – تعيني
املفتي العام  ،وكذا املفايت يف املحفظات واملدن واملناطق  ،وحتدد هلم وظائف ومهامت خاصة ،
ورواتب معينة  ،وقد يمتد هذا التقليد إىل خارج العامل اإلسالمي  ،كام يتم تعيني هيئات الفتوى من
سلطات خاصة  ،وأصحاب نفوذ ومصالح يف املؤسسات والرشكات  ،وهذا يثري اإلشكاالت
املتعددة ؛ ألن األمر كان يف ابتدائه ميزة للفتوى  ،ومكرمة للمفتني  ،واهتامم ًا بشأهنم ،وإعال ًء

 -37انظر  :ملتقى إ شكالية الفتوى  :بحث ال شذوذ يف الفتوى  ،الدكتور بن حييى أم كلثوم  ، 250 ، 239 ، 233 / 2وبحث
صناعة الفتوى عىل الشبكة العاملية  ، 83 / 3وبحث صناعة الفتوى ،القنوات الفضائية نموذج ًا . 130 ، 128 / 3
 -38جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،قرار . ) 17 / 2 ( 153
 -39انظر  :بحث فوىض الفتوى لأل ستاذ صالح م سكر  ، 152 ، 145 ، 142 / 6وبحث ال شذوذ يف الفتوى  ،بن حييى / 2
 ، 249وبحوث الفتوى والف ضائيات يف ملتقى إ شكالية الفتوى  ، 204 ، 156 ، 38 ، 35 ، 3 / 3الفتيا املعارصة  ،املزيني ص
. 564
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ملكانتهم ألسباغ اهليبة واإلجالل عليهم ؛ وألن الدولة حريصة عىل معرفة احلكم الرشعي القويم
لتبنيه وتطبيقه عىل سائر أنحاء الدولة والشعب .
لكن معظم احلكام يف البالد العربية واإلسالمية  ،ويف املهجر ومع اجلاليات اإلسالمية  ،ال يلتزمون
بتطبيق الرشيعة  ،بل فرضوا عىل شعوهبم األنظمة الوضعية  ،والقوانني األجنبية املستوردة ،
برتمجتها وإعطائها الصبغة املحلية  ،وصار للحكام مواقف مناوئة للرشيعة  ،وامتد األمر إىل
التدخل يف أمور الفتوى  ،وتوجيه املفتني  ،واهليئات  ،وجملس الفتوى  ،لتحقيق مآرهبم  ،بطرق
شيطابية متعددة  ،كالطلب الرصيح  ،واإلحياء  ،والتصوير املزيف للوقائع واحلقائق  ،ودس عنارص
مأجورة  ،وغري خمتصة  ،يف دوائر الفتوى  ،وربطهم باألجهزة اخلاصة التي تزودهم باملعلومات
املطلوبة  ،وذلك لتمرير األحكام املخالفة رصاحة للرشيعة  ،حتى يف الكبائر  ،كالربا  ،واالختالط ،
والسفور  ،ومترير القوانني املرتمجة  ،ملجارات رغبات احلكام واملسؤولني وأصحاب النفوذ  ،وهو
ما صوره أستاذنا العالمة الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهلل تعاىل فقال  " :كأولئك املفتني الذين
يتعرفون مقاصد احلكام قبل أن يفتوا  ،فهم يفتون من أجل احلكام  ،ال ألجل احلق " (. )40
وكان  ،وال يزال  ،موقف بعض املفتني العامني السكوت املطبق عن كل ما جيري يف احلياة  ،وعن
كل ما يصدر من احلكام والوزارات واملؤسسات  ،وكأن شيئ ًا مل يكن  ،ويلتزمون املراقبة البعيدة ،
وإن نطقوا فيحرصون عىل احلوقلة التي تعني إقرار كل ما حيدث من ترصفات وآراء وقوانني
ومواقف ،ويقفون موقف املتفرج  ،فكان مصري الفتوى يف هذه احلاالت – رصاحة وداللة – فوىض
عارمة  ،مع إضفاء الصفة الرشعية عىل ترصفات الدولة  ،وإعطاء الصفة الدينية املشوهة لكل ما
جيري  ،وضاعت هيبة املفتني والعلامء بني الناس  ،وفقدوا الثقة من الشعب واجلامهري  ،مع غضب
اهلل تعاىل عليهم يف الدنيا واآلخرة  ،وصاروا تبع ًا للحكام  ،وبوق ًا لسياستهم  ،ويعلنون تأييدهم ،
وحيرصون عىل املشاركة باالحتفاالت الرسمية  ،واملقابالت الشخصية التي ترسم غالب ًا هلم ،
ويستغلون املنصب ملكاسب خاصة هلم وملن حوهلم ،وخيصصون أنفسهم يف وسائل اإلعالم

 -40تاريخ املذاهب الفقهية  ،أبو زهرة ص  ، 341وانظر  :فتاوى فقهية معارصة . 111 / 1
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الرسمية وغريها بحلقات دينية عامة  ،أو بربامج  :فقه العبادات  ،أو يف اآلداب واألخالق  ،وما
أشبهها  ،وال يتعرضون للفقه العام والسياسة الرشعية  ،مع أهنم يتولون مناصب دينية سيادية !!
؟؟؟
ونتج عام سبق فوىض عارمة يف الفتوى  ،واضطراب يف األحكام  ،بل وكان ذلك طامة كربى ،
وهي أسوأ حاالت فوض اإلفتاء وأخطرها وأقبحها و أكثرها إث ًام ؛ ألن هؤالء املفتني يبيعون دينهم
بدنيا غريهم  ،ولو كانت الكتساب مناصب أعىل عن طريق إرضاء احلكام  ،كالفتوى يف الفوائد
البنكية  ،وحتديد النسل  ،وإضفاء الصفة الدينية أو املذهبية حلاكم  ،وهو بعيد عنها  ،مما يدهش
العوام  ،لكنهم يسريون خلفهم .
لكن الننسى  ،وال نغفل الطرف الثاين من العلامء املخلصني الذين يقفون أمام ما يصدر باملرصاد ،
وبصدور عارية  ،وال حول هلم وال قوة  ،ونال كثري ًا منهم ما ناهلم من األذى واإلبعاد  ،والتهميش
 ،وغريه  ،ليبقى كل منهم شعاع نور ساطع ًا  ،وحجة هلل قائ ًام .
 – 7صور أخرى لفوىض اإلفتاء املعارصة  :إن كل ظاهرة يف احلياة تتعدد أسباهبا  ،وتتنوع مظاهرها
 ،ومن ذلك الفتوى  ،فصورها كثرية  ،وال نستطيع حرصها ودراستها يف هذا البحث ،ولكن نشري
إىل بعضها باختصار  ،لعلها تدرس يف جمال آخر  ،فمن ذلك ما يأيت :
أ – التشدد يف الفتوى من بعض املفتني  ،بالتمسك بظاهر النص الرشعي  ،أو بالعض عىل النواجذ
بام جيده يف بعض الكتب واملراجع  ،أوبقول سبق يف ظرف معني أو عرص سابق  ،بغض النظر عن
مجع سائر النصوص الرشعية يف املسألة  ،أو عن اختالف الظروف  ،واألحوال  ،واألزمان ،
واألشخاص  ،واحلاالت  ،مما أرشنأ إليه سابق ًا .
ب -التساهل يف الفتوى :وهذا يف األصل أمر حممود ومقرر  ،ولكنه قد خيرج عن احلد املطلوب،
وتصبح الفتوى سائبة  ،وتشارك يف الفوىض  ،مما يقتيض معاجلته وضبطه.
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ج – اللجوء إىل احليل  :وقد أرشنا لذلك سابق ًا  ،وأن العلامء والفقهاء حذروا منه قدي ًام  ،ولكنه
صار اليوم طامة كربى  ،وأسهم يف فوىض الفتوى  ،وجلأ إليه بعض املفتني  ،وأنصاف العلامء،
وأشباه العلامء  ،وغري املختصني  ،وأصبح الدين ألعوبة يف أيدهيم  ،واألحكام مهزلة ومضحكة.
د – التلفيق بني املذاهب  :وهو ماحذر منه علامء أصول الفقه والفقهاء  ،وقد يستغله اليوم بعضهم
بام خيرج عن املألوف واحلدود الرشعية يف جواز تقليد املذاهب  ،وجواز اتباع كل املذاهب املعتمدة
برشوط وقيود  ،فإن خرجت الفتوى عن ذلك صارت تلفيقا مذموم ًا  ،وأسهمت يف فوىض
الفتوى ،وشيوع األقوال املضطربة والغريبة مما مل يقل به أحد .
هـ  -الترسع يف الفتوى  :وهذا من أمراضها وعوارضها مما حذر منه الفقهاء والعلامء  ،وجتنبه علامء
السلف  ،وأئمة املذاهب  ،والقائمون عىل الفتوى  ،نظر ًا خلطورته  ،وأصبح اليوم وسيلة للفوىض
عىل اإلطار العام  ،ومع انتشار وسائل اإلعالم احلديثة واملتطورة  ،مع القنوات الفضائية.
و – اجلرأة عىل الفتوى  :وهو ما حذر منه الفقهاء قدي ًام  ،وأصبح اليوم خطر ًا دامه ًا ومؤدي ًا للفوىض
يف الفتوى  ،وهو ما تعبث به األهواء  ،ويغذيه ضعف اإليامن  ،وقلة العلم  ،وانعدام الورع  ،ثم
يوصل إىل الوقوع يف األخطاء  ،وانتشار الفتاوى الفاسدة والباطلة  ،مما اليمكن الرتاجع عنه  ،وال
ينفع معه الندم  ،والت ساعة مندم !! ؟؟
ز – عدم التنسيق بني أجهزة الفتوى  ،ودور اإلفتاء  ،وهيئات الفتوى  ،واملؤسسات  ،وحتى
املجامع الفقهية ،فتصدر عدة فتاوى منهم  ،وقد يقع اختالف بينها  ،فتساهم يف فوىض اإلفتاء .
إىل آخر ذلك من العوامل التي الحترص .
رابع ًا  :أدوية ومعاجلة ظاهرة فوىض اإلفتاء املعارصة :
بام أن ظاهرة فوىض اإلفتاء املعارصة مرض مسترش ،ومعد  ،وخطري  ،فال بد من معاجلته  ،والبحث
عن الدواء له  ،لتقيص أعراضه  ،وتتبع مضاعفاته  ،لتجنب نتائجه السيئة التي ترتتب عليه ،
الجتثاثها من جذورها  ،والقضاء عىل أسباب املرض وعوامل ظهوره .
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وهنا نعرض األدوية واملقرتحات السديدة – بإذن اهلل ومشيئته ملعاجلة وحل عقدة ظاهرة الفوىض
يف الفتوى  ،سواء عىل املستوى الرسمي واحلكومي  ،أم عىل املستوى الديني والرشعي والفقهي ،
أم عىل املستوى الشعبي  ،وما يقع عىل جانب العلامء واملفتني  ،وما يرتتب عىل املؤسسات الدينية
واملراجع العلمية  ،وهي أدوية لألمراض السابقة  ،ومعاجلة لألسباب والعوامل املتقدمة  ،وذلك يف
الفقرات اآلتية :
 – 1تنظيم الفتوى  :بام أن الفتوى ذات مكانة مرموقة رشع ًا  ،وذات مركز ديني واجتامعي رفيع ،
فقد يتطلع إليها غري األكفياء  ،وغري املؤهلني  ،ويتطاول عليها اجلهلة واألدعياء  ،ويتجرأ عليها
أنصاف العلامء ،بل ينربي هلا غري املختصني  ،وينصبون أنفسهم مفتني يف املجالس  ،واملحافل  ،بل
حتى عىل اهلواء مبارشة  ،وأمام أجهزة اإلعالم  ،بدون حياء  ،وال استحياء  ،ويتبجحون باأللقاب
والصفات والوظائف الرسمية ،وغريها .
لذلك جيب تنظيم الفتوى بإصدار النظام أو القانون أو الالئحة التي تضع القواعد والضوابط لكل
ما يتعلق بالفتوى  ،شأن بقية األعامل والوظائف واالختصاصات واملهن والوزارات واجلامعات
والكليات واملدارس وغريها  ،وبيان رشوط الفتوى واإلفتاء  ،وحتديد صفات املؤهلني للفتوى،
وال يرتك احلبل عىل غاربه  ،وال تبقى الفتوى ضياع ًا ومشاع ًا لكل من هب ودب ؛ ألن ذلك ازدراء
 ،وتسييب  ،وإهانة  ،وأغلب الظن أن هذا األمر مقصود اليوم  ،لنوايا ماكرة  ،وسوء طوية ،
والنتائج امللموسة والظاهرة تدل عىل ذلك  ،لذلك جيب – بأرسع وقت ممكن – إصدار نظام  ،أو
قانون  ،أو الئحة  ،أو تنظيم  ،للفتوى  ،أو ميثاق الزم  ،ليعمل به قطع ًا وبشكل فوري وجازم ،
وإن ذلك اليمنع الفتوى عىل سائر املختصني املؤهلني  ،ويرتتب عليه األمور التالية .
 – 2املتابعة والرقابة  :من اجلهات املسؤولة نظامي ًا أو قانوني ًا  ،وديني ًا  ،باملتابعة والرقابة لكل ما
يتعلق بشؤون الفتوى واإلفتاء  ،ولكل ما يصدر من الفتاوى  ،فام وافق احلق والصواب إداري ًا
وديني ًا أقر ونفذ وأعلن للجمهور  ،وما خالف ذلك وجب نقضه وإبطاله  ،والتحذير منه  ،وبيان
الصحيح فيه  ،وإعالنه  ،وتبليغه .
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 – 3حرص الفتوى واإلفتاء باملختصني رشع ًا  :ألن الفتوى علم رشعي  ،وختصص فقهي  ،وخاصة
أننا نعيش يف عرص التخصصات يف العلوم  ،واملهن  ،وسائر احلرف واألعامل  ،ومل يبق إال اإلفتاء
سائب ًا  ،ومشاع ًا  ،ولكل طارق ليل أو هنار .
لذلك جيب حرص الفتوى باملختصني بالرشيعة والفقه  ،ويتجىل ذلك مبدئي ًا  ،أو يسهل تطبيقه عملي ًا
 ،بمن حيمل – حرص ًا -اإلجازة يف الرشيعة ( البكالوريوس أو الليسانس ) أو يف الفقه اإلسالمي ،
مع بعض اخلربة العملية  ،ليتحقق فيه رشوط املفتي السابقة  ،والتي اتفق عليها الفقهاء  ،ونصوا
عليها يف كتبهم  ،ويف كتب الفتوى وآداهبا خاصة  ،وهي التي خلصها جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،
كام سبق  ،ويضاف إليها دورة التأهيل ومزاولة العمل  ،كام هو شأن األعامل واالختصاصات
األخرى .
ولعل أول اعرتاض هلذا أنه تضييق حلرية اإلنسان  ،وأن اإلسالم أو الرشع عام للجميع  ،وهيم كل
مسلم ؟ واجلواب أن هذا االعرتاض خمالف للرشع  ،واتفاق العلامء  ،والعقل  ،واملصلحة ،مما
اليتسع املجال لتفنيده  ،وأنه ذريعة للعبث بالدين وهدمه  ،والتضليل فيه  ،وأنه خيالف منطق
االختصاص والعرص  ،ومل نسمع مثل هذا االعرتاض عند مزاولة االختصاصات األخرى  ،فإن
أكثر من تسع وتسعني باملائة يمنعون من مزاول الطب واهلندسة والصيدلة واملحاماة والتدريس ،إال
ملن حيمل شهادة التخصص  ،وحتى يف املهن واحلرف واألعامل التجارية والصناعية والرشكات
واملطاعم  ،تشرتط رشوط ًا ملامرستها  ،ويمنع من مل حيصل عىل الرخصة ؟؟!
 – 4منع غري املختصني بالفتوى منها  ،ومؤاخذهتم بالعقاب  :وهذا فرع عن اإلجراء السابق ،وهو
ما نص عليه الفقهاء  ،لقوله تعاىل  " :وال تستفت فيهم منهم أحدا " الكهف  ، 22 /قال الشيخ
السعدي رمحه اهلل تعاىل  " :ففيها دليل عىل املنع من استفتاء من ال يصلح للفتوى ،إما لقصوره يف
األمر املستفتى فيه  ،أو لكونه ال يبايل بام تكلم به  ،وليس عنده ورع حيجزه ،وإذا هنى عن استفتاء
هذا اجلنس  ،فنهيه عن االستفتاء من باب أوىل " (.)41

 -41تيسري الكريم الرمحن  ،السعدي ص . 474
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وقال ابن بدران رمحه اهلل تعاىل  " :يمنع عندنا  ،وعند األكثر من اإلفتاء من مل يعرف بعلم  ،أو كان
حاله جمهوالً  ،ويلزم ويل األمر منعه  ،وقال ربيعة  :بعض من يفتي أحق بالسجن من الرساق " (،)42
وهذا ماخصصه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بفقرة مستقلة ملن ال تؤخذ عنهم الفتوى  ،فقال
" ال تؤخذ الفتوى من غري املختصني املستوفني للرشوط املذكورة آنف ًا " (.)43
ومن ذلك الفتوى باألقوال الشاذة  ،وتتبع الرخص  ،قال أبو اسحاق املروزي رمحه اهلل تعاىل  :فمن
يفعل ذلك يفسق  ،وروى البيهقي عن األوزاعي أنه قال  " :من أخذ بنوادر العلامء خرج من
اإلسالم "  ،وحكى البيهقي عن إسامعيل القايض قال  :دخلت عىل املعتضد  ،فرفع إيل كتاب ًا ألنظر
فيه  ،وقد ُمجع فيه الرخص من زغل العلامء  ،وما احتج به كل منهم  ،فقلت  :مصنف هذا
زنديق ،...وما من عامل إال له زلة  ،ومن مجع زلل العلامء  ،ثم أخذ هبا ذهب دينه  ،فأمر املعتضد
بحرق ذلك الكتاب "(.)44
وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل(  463هـ )  " :ينبغي إلمام املسلمني أن يتصفح أحوال
املفتني  ،فمن كان يصلح للفتوى أقره  ،ومن مل يكن من أهلها منعه  ،وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا ،
وأوعده بالعقوبة إن مل ينته عنها " (.)45
وقال ابن النجار الفتوحي رمحه اهلل تعاىل ( 972هـ ) " :ويلزم ويل األمر عند األكثر منع من مل
ُيعرف بعلم  ،أو جهل حاله  ،من الفتيا  ،قال ربيعة ( الرأي  132هـ)  :بعض من يفتي أحق
بالسجن من الرساق " (.)46
وقرر احلنفية  " :وجوب احلجر عىل املفتي املاجن " (.)47

 -42املدخل إىل مذهب أمحد  ،البن بدران ص . 115
 -43قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،قرار رقم . ) 7 / 2 ( 153
 -44سنن البيهقي  ،باب ما جتوز به شهادة أهل األهواء  ، 211 / 1وانظر  :إر شاد الفحول لل شوكاين ص  ، 272املوافقات
للشاطبي . 173 / 4
 -45الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  ، 324 / 2وانظر  :آداب الفتوى للنووي ص . 17
 -46رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي احلنبيل . 544 / 4
 -47فتح القدير  ،للكامل ابن اهلامم . 310 / 7
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وقال ابن املرجل املالكي رمحه اهلل تعاىل ( 1003هـ )  " :جيب عىل ويل األمر النظر يف مصالح
العباد  ،وتقديم العلامء األعالم يف الفتاوى واألحكام  ،ويمنع من تطاول إىل املناصب العلية بأمور
الدين من اجلهلة باألحكام الرشعية " (.)48
وسبق قول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  " :من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم  ،عاص  ،ومن
أقره من والة األمور عىل ذلك فهو آثم أيضا " (.)49
وال يرفع اإلثم عن والة األمور إال بمنع غري املختصني من الفتوى  ،ومؤاخذهتم عىل ذلك  ،كام
جيب عىل العلامء والفقهاء اإلنكار عىل هذا الفعل  ،وجيب عىل املؤسسات الدينية القيام هبذا األمر ،
والتذكري به لوالة األمور ولغريهم .
وقد عرضنا النصوص السابقة لبيان ما كان عليه العمل يف التاريخ اإلسالمي  ،وأن والة األمر
كانوا يلتزمون بأقوال العلامء  ،ولذلك كانت الفتوى قدي ًام سليمة  ،كام ذكرنا سابق ًا يف الدولة
اإلسالمية  ،ونطالب بتطبيق ذلك اليوم ويف املستقبل  ،وأين هذه النصوص الرصحية والعملية من
فوىض اإلفتاء اليوم  ،وأقلها املزري املشني ؟؟ !!
 – 5الفتوى اجلامعية  :جيب احلرص اليوم عىل حرص القضايا املهمة  ،والعامة  ،واملسائل العلمية ،
واالقتصادية  ،واملستجدات االجتامعية  ،وغريها  ،بالفتوى اجلامعية  ،يف اهليئات  ،ودوائر اإلفتاء ،
واملجامع الفقهية  ،وهيئة كبار العلامء  ،وجممع البحوث اإلسالمية ( عىل أن حترص الفتوى الفقهية
باملختصني قطع ًا  ،وليس بجميع األعضاء من خمتلف االختصاصات األخرى  ،كام حيصل عملي ًا
باجتامع  25عضو ًا  ،وليس فيهم إال عضوان من الفقهاء )  ،مع االستعانة عند احلاجة واللزوم
بأهل االختصاص من العلوم األخرى  ،واخلرباء يف املهن والصناعات  ،...وهذا له جمال مستقل
للبحث  ،وهو ما قرره جممع الفقه اإلسالمي الدويل

()50

.

 -48تعظيم الفتوى البن اجلوزي  ،مقدمة املحقق ص  ، 6وانظر  :الفتوى يف اإلسالم للقاسمي ص . 150
 -49أعالم املوقعني . 267 ، 265 / 4
 -50القرار رقم  ، 153الفقرة ثالث ًا  ،والفقرة  /و  ،وانظر رسالة الدكتوراه لتلميذنا النجيب خالد اخلالد عن االجتهاد اجلامعي
 ،وكتاب األمة لزميلنا الفاضل األستاذ الدكتور عبد املجيد السوسوة عن االجتهاد اجلامعي .
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 – 6إنشاء جهات رسمية للفتوى  ،ومستقلة عن احلكام والوزراء  ،كالقضاء احلكومي واملستقل
عن سائر الوزارات  ،ليتمتع اإلفتاء بميزات وخصائص األجهزة احلكومية ـ عىل أن يكون له نظامه
اخلاص  ،وميثاق للعمل  ،كام سبق  ،وأن يكون حتت الرقابة الشعبية والرسمية  ،وحتت اإلرشاف
العلمي واإلداري  ،وأن يكون املفتون وسائر العاملني فيه متفرغني تفرغأ كامالً  ،شأهنم يف ذلك
شأن جهاز القضاء الرسمي واملستقل واملتفرغ  ،عل ًام أنه تأسس بامليزيا جممع الفتاوى العاملية
لإلدارة والبحوث يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية عام  2003م حلل املشكالت املتعلقة بالفتوى
 ،لكنه اليصدر فتاوى .

()51

 – 7كتابة الفتاوى وتنسيقها وطباعتها ونرشها وتوزيعها  ،بمختلف وسائل اإلعالم واالتصاالت،
وتبادهلا مع مجيع اهليئات واملؤسسات والوزارات واجلامعات والكليات  ،وذلك لالستفادة منها ،
بعد اعتامدها  ،فتصبح مصادر ومراجع مفيدة .
 – 8التوعية الدائمة واملستمرة والشاملة  :إن معاجلة فوض اإلفتاء املعارصة  ،وحتديد حلوهلا ،أمر
شاق عملي ًا  ،وبعضها يدخل يف بعض  ،وبعضها عام  ،ولكنها تعتمد يف الغالب عىل سلطة الدولة ،
وسيادهتا املعروفة بالعنوان الرشعي " السياسة الرشعية "  ،أو نظام احلكم واإلدارة  ،وعىل عزمها
األكيد والصادق عىل إصالح الفتوى  ،واستخدام التقنيات احلديثة  ،والوسائل املتطورة يف هذا
العرص  ،والوسائل املتوفرة  ،وكل ذلك غري متاح مبدئي ًا  ،وهو آمال ،بل أحالم يف الوقت احلارض .
ولذلك فإن احلل املبارش واملتيرس والدائم هو وجوب التوعية الدائمة واملستمرة والشاملة من
العلامء املخلصني  ،والفقهاء  ،واخلطباء  ،واملدرسني  ،والوعاظ  ،باالحتياط يف شؤون الفتوى،
وعدم االنصياع مبارشة من فتاوى اهلواء والفضائيات حتى يتأكدوا من القائل  ،ويتثبتوا من صحته
 ،وأن يلتفوا حول العلامء العاملني املخلصني ،والفقهاء املوثوقني  ،وعىل اهلل قصد السبيل ،وعليه
االعتامد والتكالن .

 -51انظر  :فتاوى فقهية معارصة  ، 15 /1فوىض اإلفتاء  ،األشقر ص . 72
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اخلامتة
وهي لتلخيص البحث  ،وعرض األفكار الرئيسة  ،وبيان النتائج  ،وتقديم بعض
التوصيات
أوال  :خالصة البحث ونتائجه :
 .1الفتوى  :هي اإلخبار واإلعالم عن احلكم الرشعي يف املسألة  ،وقام هبا الفقهاء منذ عرص الصحابة
ريض اهلل عنهم  ،وطوال التاريخ اإلسالمي  ،وصنفوا الكتب والرسائل والبحوث عن آداب املفتي
والفتوى واملستفتي .
 .2اإلفتاء أحد منارات الرشع  ،وأحد فروع علم الفقه  ،وعلم أصول الفقه  ،وأحد املناصب اإلسالمية
اجلليلة  ،واملفتي أحد أركان الفتوى  ،والعمدة األساسية فيها  ،وهو الذي يتصدى للفتوى بني
الناس  ،ويف أصول الفقه  :هو املجتهد الذي يستنبط األحكام من مصادرها الرشعية  ،واملفتي من
ورثة األنبياء  ،وموقع عن اهلل تعاىل يف بيان احلكم الرشعي .
 .3الفتوى إما أن تكون لبيان األحكام املقررة يف الرشع والدين والفقه  ،وهذا سهل وميرس  ،وإما أن
تكون بيان ًا لألحكام الرشعية يف الوقائع اجلديدة واملسائل الطارئة واملستجدات  ،وهذا أصعب وأدق
وحيتاج جلانب من االجتهاد  ،وقد يتوقف عىل املشاورة واالجتهاد اجلامعي واالستعانة بأهل
االختصاص يف العلوم األخرى .
 .4يشرتط يف املفتي العلم باألحكام الرشعية  ،والتخصص هبا بكونه فقيه ًا  ،وكونه مسل ًام  ،بالغ ًا ،
عاق ً
ال  ،عدالً ،حسن السرية وذا مروءة  ،وأن يتحىل باآلداب الرشعية ملراقبة اهلل تعاىل  ،وااللتزام
بحدوده  ،ليكون ثقة  ،مأمون ًا  ،وأن تتوفر لديه املعرفة الكافية يف املسألة التي يفتي هبا  ،مع رضورة
الشورى والفتوى اجلامعية يف األمور املهمة والعامة .
 .5الفتوى فرض وواجب يف جمال التبليغ لرشع اهلل ودينه  ،وتصبح حرام ًا عىل غري العامل  ،والفتوى
بحسب اهلوى وأغراض احلكام  ،ومن أجل الطمع يف الوظائف واملناصب واملغريات املادية .
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 .6أهم ضوابط الفتوى  :االلتزام باألحكام القطعية يف القرآن والسنة واإلمجاع  ،ثم اإلفتاء باملتفق عليه
بني العلامء  ،واملتفق عليه بني املذاهب الفقهية  ،وترجيح قول اجلمهور ما أمكن  ،والعمل بالراجح
يف أحد املذاهب  ،واألخذ بفتوى أحد العلامء عند احلاجة وعموم البلوى واختالف العرص  ،وفهم
الواقعة فه ًام دقيق ًا  ،واالستعانة بأهل اخلربة واالختصاص يف العلوم األخرى  ،وبيان الدليل
الرشعي للحكم  ،وإجياد البديل للممنوع  ،واالعتامد عىل الضوابط املقررة من العلامء.
 .7حيسن االلتزام بآداب الفتوى  ،كمنع التساهل بدون مسوغ  ،ومنع تتبع الرخص والتلفيق بني
املذاهب  ،وحرمة تتبع احليل  ،وأن يعرف كل ما يتعلق بالواقعة واملسألة  ،وأن يكون املفتي يف حال
اعتدال  ،وأن يبني اجلواب بيان ًا كافي ًا  ،وأن يكون حلي ًام رقيق ًا  ،وأن يشاور يف املسألة  ،وأن يستعني
باهلل تعاىل  ،وأن يمتنع عن الفتوى يف املسائل االفرتاضية واجلدلية  ،وما يثري الفتن واالنشقاق .
 .8كانت الفتوى زاهية يف العهود اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي  ،ثم اعرتاها الضعف واملرض يف نواح
متعددة يف العرص احلارض  ،وخاصة الفوىض املعارصة للفتوى التي صارت ظاهرة عامة  ،وتركت
آثار ًا سيئة يف احلياة .
 .9الظاهرة  :هي األمر الذي ينجم ويشيع وينترش بني الناس ليصبح متداوال ومعروف ًا ،والفوىض  :هي
اختالط األمر بني الناس  ،وحرصناها باملعارصة التي تبدأ من القرن الرابع عرش اهلجري وما يليه (
القرن العرشين امليالدي وما تبعه )بعد انتهاء اخلالفة اإلسالمية  ،وتعدد الدول ( التي تسمى
باإلسالمية ) ،مع اختالف أنظمتها  ،وانفتاحها الكامل عىل الغرب  ،وفرض القوانني الوضعية
واألجنبية  ،وتعدد الوسائل ألبداء اآلراء املضطربة حتى يف الرشع  ،واستغالل احلرية الفكرية لنرش
الفوىض والضالل والرش واالنحراف والدعاوى الباطلة  ،بل االفرتاء عىل الدين والتاريخ  ،والنيل
من أئمة اهلدى والعلامء املشهورين  ،يف الوقت الذي ظهر االختصاص الدقيق يف كل العلوم والفنون
واملهن واحلرف إال يف الفتوى؟؟
.10

إن أسباب ظهور فوىض اإلفتاء املعارصة عديدة ،منها  :ظهور اخللل واالضطراب يف حياة

املسلمني  ،وإبعاد تطبيق معظم أحكام الرشيعة لتحل حملها القوانني الوضعية  ،ومنها  :ضعف
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اإليامن والعقيدة يف النفوس  ،وانتشار الغزو األجنبي واألفكار اخلبيثة واملدسوسة  ،وإثارة الشبهات
حول اإلسالم وأهله  ،وسيادة التيارات املنحرفة التي سيطرت عىل وسائل اإلعالم حتى صار الدين
سلعة يف أيدي العامة  ،مع التجرؤ عىل إبداء اآلراء الشخصية يف الدين  ،واستخدام وسائل التواصل
اآلجتامعي لإلفساد  ،وتعدد أصحاب التيارات املنحرفة  ،واألهواء  ،والسلطات املشبوهة  ،وتم
تعيني مفايت السلطان  ،لتلقي اإلحياء والتوجيهات منهم  ،والرتويج ألفكارهم  ،أو السكوت املطبق
عن أعامهلم وما يصدر عنهم ،وإحاطة املؤسسات الدينية بعنارص األمن لتزويدهم _ حرص ًا _
بوجهات النظر الرسمية لتسويقها  ،وإضفاء الصبغة الدينية عليها  ،حتى صار كثري منهم أعوان ًا
للسلطة  ،وفتح األبواب وأجهزة اإلعالم لإلدالء بدلوها يف األحكام الرشعية  ،وظهور فوىض
اإلفتاء يف احلياة يف مجيع شؤون احلياة  ،يف الوقت الذي يتم إبعاد العلامء املخلصني  ،وعزهلم  ،بل
حتى حبسهم وقتلهم ،أوترشيدهم ومحلهم عىل اهلجرة  ،باإلضافة لضعف العلوم الرشعية يف العرص
احلارض  ،وقلة العلامء املختصني  ،ومنعهم من تويل منصب الفتوى والتأثري الديني  ،وعزهلم عن
الساحة العامة والوظائف اإلسالمية  ،مما أسهم يف فوىض اإلفتاء  ،وحتقق فع ً
ال انعدام التنظيم
الرشيد للفتوى .
.11

استدعت هذه الظاهرة اخلطرية الدعاة والعلامء املخلصني لدراسة الفوىض املعارصة ،
وكشف حقيقتها  ،وبيان صورها  ،ورسم الطريق السديد واملستقيم إلصالحها  ،وعرضت
اخلطوات االزمة حللها  ،ومن ذلك  :تنظيم الفتوى رسميا بإصدار نظام أو الئحة هلا  ،وإنشاء
جهات رسمية ومستقلة للفتوى كالقضاء  ،واملتابعة والرقابة للفتاوى  ،وحرص الفتوى واإلفتاء

باملختصني رشع ًا ،واملنع القطعي لغري املختصني  ،وحظر الفتاوى التي تصدر من غري املختصني ،
ومؤاخذهتم وإنزال العقاب الصارم هبم  ،واحلرص عىل الفتوى اجلامعية  ،وعدم تعميم الفتاوى
اخلاصة عىل اجلامهري  ،والترصيح بالفتوى املذهبية والالمذهبية من خالل وسائل اإلعالم املعارصة
التي ختطت احلدود  ،وبيان الفتاوى التي تعتمد عىل األعراف والعادات والتقاليد املحلية  ،وختتلف
بني األمصار والبلدان واألقطار  ،كام جيب تنظيم فتاوى الفضائيات وسائر وسائل اإلعالم العامة ،
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ومراقبتها  ،ومنع تسلط احلكام عىل الفتوى املعارصة  ،ويضاف لذلك صور أخرى  ،كالتشدد يف
الفتوى أو التساهل يف الفتوى من غري حاجة  ،واللجوء إىل احليل  ،والتلفيق بني املذاهب  ،والترسع
يف الفتوى  ،واجلرأة عىل الفتوى أو اإلقدام عليها عند تعقيد األمور ،مع طلب كتابة الفتاوى ،
وتنسيقها  ،وطباعتها  ،ونرشها  ،وتوزيعها  ،والتوعية الدائمة واملستمرة والشاملة للفتوى ،
والتحذير من فوىض اإلفتاء .
ثاني ًا  :التوصيات  :ونقترص عىل ثالث منها  ،وهي :
 – 1التوصية للحكام املسلمني واملسؤولني بأن يتقوا اهلل تعاىل يف أعامهلم التي يتولوهنا  ،فإهنم
سيقفون بني يدي رب العاملني  ،ونحملهم املسؤولية بأن يردوا املسلمني إىل دينهم  ،ورشيعة نبيهم ،
وبذلك تنحل مجيع العقد والصعوبات .
 – 2التوصية للعلامء أن يتابعوا املسرية يف الدعوة أوالً  ،وااللتزام برشيعتهم للفتوى والتطبيق ثاني ًا ،
واالستمرار يف توعية الناس يف التحري يف معرفة األحكام  ،وحتذيرهم من التلقي العشوائي
للفتاوى  ،وأن ينكف املتورطون منهم يف ظاهرة فوىض اإلفتاء املعارصة ثالث ًا  ،ليؤوبوا إىل رشدهم
قبل فوات األوان .
 - 3التوصية لعامة املسلمني بالتحري يف الفتاوى التي يسمعوهنا  ،فإن هذا العلم دين فانظروا عمن
تأخذون دينهم ،وجيب عىل كل مسلم أن يتأكد من العامل الذي يسأله ويستفتيه يف دين اهلل تعاىل ،
وليس كل مدع مصدق ًا  ،ونؤكد للجميع أنه اليزال يف كل بلد علامء خملصون وصادقون  ،وجيب أن
يلتف اجلميع حوهلم  ،ويفوتوا كيد الكائدين  ،وتآمر أعداء اهلل وأتباعهم وأزالمهم وأذناهبم .
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني  ،واحلمد هلل رب العاملني .
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املراجع
 – 1آداب الفتوى واملفتي واملستفتي  ،حييى بن رشف النووي (  676هـ ) ت بسام اجلا  ،دار
البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط  1320 ، 2هـ  1990 /م .
 – 2أدب املفتي واملستفتي  ،عثامن بن عبد الرمحن  ،ابن الصالح (  643هـ )  ،عامل الكتب ،د.
م 1407.هـ 1986/م.
 – 3أدب الفتوى  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار املكتبي  ،دمشق  1418 ،هـ  1998/م .
_ 4االجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي  ،الدكتور عبد املجيد السوسوة  ،كتاب األمة  ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر  1418 ،هـ 1998 /م .
 _ 5االجتهاد اجلامعي يف الفقه اإلسالمي  ،الدكتور خالد حممد اخلالد  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة
دمشق  1426 ،هـ  2005 /م .
 _ 6اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام  ،أمحد بن إدريس القرايف (  684هـ ) ت  .الشيخ عبد
الفتاح أبو غدة  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،حلب  1387 ،هـ  1967 /م .
 _ 7إرشاد الفحول  ،حممد بن عيل الشوكاين (  1250هـ ) مصطفى البا احللبي  ،القاهرة 1358 ،
هـ  1939 /م .
 _ 8أصول الفتيا والقضاء يف املذهب املالكي  ،الدكتور حممد رياض  ،املطبعة اجلديدة  ،الدار
البيضاء  1996 ،م.
 _ 9أعالم املوقعني عن رب العاملني  ،حممد بن أ بكر  ،ابن قيم اجلوزية(  751هـ )  ،دار الكتب
احلديثة  ،القاهرة  1388 ،هـ  1968 /م.
 _ 10البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ،حييى بن أ اخلري بن سامل العمراين اليمني (  558هـ )
اعتنى به قاسم حممد النوري  ،دار املنهاج  ،بريوت  1421 ،هـ  2000 /م .
 _ 11تاريخ املذاهب اإلسالمية  ،الشيخ حممد أبو زهرة ( 1974م )  ،دار الفكر العر  ،القاهرة ،
د .ت .
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 _ 12تعظيم الفتوى  ،عبد الرمحن بن حممد بن عيل  ،ابن اجلوزي (  595هـ )  ،مكتبة التوحيد ،
املنامة  ،البحرين  1422 ،هـ  2002 /م .
 _ 13التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار الفكر  ،دمشق  1423 ،هـ
 3002 /م .
 _ 14تيسري الكريم الرمحن يف تفسري القرآن  ،عبد الرمحن السعدي  ،الرياض  ،د  .ت.
 _ 15دراسات فقهية معارصة  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار ابن كثري  ،دمشق  ،بريوت  1438 ،هـ
 2017 /م.
 _ 16روضة الطالبني  ،حييى بن رشف النووي (  676هـ )  ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت 1388 ،
هـ  1966 /م .
 _ 17زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،حممد بن أ بكر  ،ابن قيم اجلوزية (  751هـ ) مؤسسة
الرسالة  ،بريوت  1399 ،هـ  1979 /م .
 _ 18سنن البيهقي  ،أمحد بن احلسني البيهقي (  458هـ ) ط  ، 1حيدر آباد الدكن  ،اهلند 1344 ،
هـ .
 _ 19سنن الرتمذي  ،عيسى بن سورة الرتمذي (  279هـ ) مع حتفة األحوذي للمباركفوري (
 1357هـ ) مط املدين  ،القاهرة  ،ط  1384 ، 2هـ  1964 /م  +بيت األفكار الدولية  ،عامن ،
 2004م .
 _ 20سنن أ داود  ،سليامن بن األشعث السجستاين (  275هـ) مصطفى البا احللبي  ،مرص ،
 1371هـ  1952 /م.
 _ 21سنن ابن ماجه  ،حممد بن يزيد القزويني (  273هـ ) عيسى البا احللبي  ،القاهرة 1372 ،
هـ  1952 /م  +بيت األفكار الدولية  ،عامن  ،األردن  2004،م.
 _ 22سنن النسائي  ،أمحد بن شعيب النسائي (  303هـ ) مصطفى البا احللبي  ،مرص 1383 ،
هـ  1964 /م .
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 _ 23سنن ابن ماجه  ،حممد يزيد القزويني (  273هـ ) عيسى البا احللبي  ،القاهرة  1370 ،هـ /
 1972م  +بيت األفكار الدولية  ،عامن  ،األردن  2004 ،م.
 _ 24رشح الكوكب املنري  ،حممد بن أمحد  ،ابن النجار الفتوحي احلنبيل (  972هـ ) ت الدكتور
حممد الزحييل  ،الدكتور نزيه محاد  ،مكتبة العبيكان  ،الرياض  ،ط  1413 ، 2هـ  1993 /م .
_ 25رشح النووي عىل صحيح مسلم ،حييى بن رشف النووي ( 676هـ ) املكتبة املرصية  ،القاهرة
 1349 ،هـ  1930 /م .
 _ 26صحيح البخاري  ،حممد بن إسامعيل البخاري (  256هـ )  ،دار القلم  ،دمشق  1400 ،هـ /
 1980م .
 _ 27صحيح ابن حبان  ،حممد بن حبان  ،أبو حاتم البستي (  245هـ )  ،وزارة األوقاف  ،قطر ‘
دار ابن حزم  ،بريوت 1433 ،هـ  2012 /م.
 _ 28صحيح مسلم  ،مسلم بن احلجاج النيسابوري (  261هـ ) برشح النووي (  676هـ ) مناهل
العرفان  ،مكتبة الغزايل ،دمشق  ،تصوير عن املكتبة املرصية  ،القاهرة  1349 ،هـ  1930 /م .
 _ 29صفة الفتوى واملفتي واملستفتي  ،أمحد بن حبان احلراين احلنبيل (  695هـ )  ،املكتب
اإلسالمي  ،دمشق  ،ط  1381 ، 1هـ .
 _ 30ضوابط تيسري الفتوى  ،الدكتور حممد سعد اليو  ،دار ابن اجلوزي  ،الدمام  ،ط 1426 ، 1
هـ .
_ 31فتاوى اإلمام النووي (  676هـ ) ترتيب تلميذه عالء الدين  ،ابن العطار(724هـ )  ،نرش
املكتب اإلسالمي  ،بريوت  1425،هـ  2004 /م .
 _ 32فتاوى فقهية معارصة  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار اإلعجاز  ،طرابلس  ،لبنان  1433 ،هـ /
 2012م.
_ 33فتح القدير  ،حممد بن عبد الواحد السيوايس اإلسكندري  ،كامل الدين ابن اهلامم (  861هـ )
املكتبة التجارية الكربى  ،القاهرة  ،د .ت.
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 _ 34الفتح الكبري يف ضم الزيادات إىل اجلامع الصغري  ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ( 911
هـ ) ترتيب الشيخ يوسف النبهاين (  1350هـ  1932/م) عيسى البا احللبي  ،مرص  ،دار الكتب
العربية الكربى  1350 ،هـ .
 _ 35الفتوى يف اإلسالم  ،حممد مجال الدين القاسمي (  1332هـ  1914 /هـ ) ،ترتيب حممد عبد
احلكيم القايض  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  1406 ،هـ  1986/م.
 _ 36الفتيا املعارصة  ،خالد بن عبداهلل بن عيل املزيني  ،دار ابن اجلوزي  ،الدمام  ،ط  1430 ، 1هـ
.
 _ 37الفتيا وعالقتها باملجتمع  ،عز الدين اخلطيب التميمي  ،دار النفائس  ،األردن  ،د .ت.
 _ 38الفتيا ومناهج اإلفتاء  ،حممد سليامن األشقر  ،دار النفائس  ،األردن  ،ط  1413 ، 2هـ /
 1993م .
 _ 39فوىض اإلفتاء  ،الدكتور أسامة عمر األشقر ،دار النفائس  ،األردن ،ط  1429 ، 1هـ /
 2009م  .وفوىض اإلفتاء  ،عسكر .
 _ 40الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق  ،أمحد بن إدريس القرايف (  684هـ ) مط عيسى
البا احللبي بمرص  ،ط  1346 ، 1هـ .
 _ 41الفقيه واملتفقه  ،أمحد بن عيل بن ثابت ،اخلطيب البغدادي (  462هـ )  ،دار ابن اجلوزي ،
الرياض  ،ط  ، 3حمرم  1426هـ .
 _ 42الفكر اإلسالمي املعارص  ،الدكتور حممد مصطفى الزحييل  ،دار العصامء  ،دمشق  1437 ،هـ
 2016 /م .
_43القاموس الفقهي ،املستشاراملحامي سعدي أبو جيب  ،دارالفكر،دمشق ،ط  1402 ، 1هـ
 1982/م .

44القاموس املحيط ،جمد الدين حممد بن يعقوب

 – 44القاموس الفريوزابادي (  817هـ )  ،دار الفكر  ،دمشق  1425 ،هـ  2005/م .
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 _ 45قرارات وتوصيات املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل  ،طبع ونرش وزارة األوقاف  ،الشارقة،
 1433هـ  2012 /م .
 _ 46كشاف القناع عن اإلقناع ،منصور بن يونس البهويت احلنبيل (  1051هـ )  ،ط  .وزارة العدل
 ،الرياض 1423 ،هـ  2002 /م  +طبعة مكة املكرمة  1391 ،هـ .
 _ 47املجموع رشح املهذب للشريازي (  476هـ ) حييى بن رشف النووي (  676هـ ) مط إمام ،
مرص  1387 ،هـ  1968 /م .
 _ 48املدخل إىل مذهب أمحد  ،عبد القادر بن أمحد  ،املعروف بابن بدران الدمشقي (  1346هـ )
طبع إدارة الطباعة املنريية  ،القاهرة  ،د .ت.
 _ 49مرجع العلوم اإلسالمية  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار املعرفة  ،دمشق  ،ط  1425 ، 2هـ /
 2005م.
_ 50املستدرك عىل الصحيحني ،حممد بن عبداهلل احلاكم (  405هـ ) تصوير عن طبعة حيدر آباد ،
الدكن  ،اهلند  1335 ،هـ .
 _ 51مسند أمحد  ،اإلمام أمحد بن حنبل ( 242هـ ) املكتب اإلسالمي  ،دمشق  ،عن املطبعة امليمنية
 1339 ،هـ .
_ 52املصباح املنري يف غريب الرشح الكبريللرافعي (  623هـ ) أمحد بن حممد بن عيل املقري
الفيومي (  770هـ ) املطبعة األمريية  ،مرص  ،طبعة سادسة  1926 ،م .
 _ 53املعتمد يف الفقه الشافعي  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار القلم  ،دمشق  1428 ،هـ  2007 /م
.
 _ 54املعجم الوسيط  ،عدد من املؤلفني  ،دار األمواج  ،بريوت  ،ط  1410 ، 2هـ  1990 /م .
 _ 55ملتقى إشكالية الفتوى  ،اجلزائر  2007 ،م .
 _ 56منهج اإلفتاء عند اإلمام النووي  ،أزيوف عبد الغفاربن بشري  ،طباعة احلاسب اآليل 2007 ،
 ،رسالة دكتوراه  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا
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 _ 57املوافقات يف أصول الرشيعة  ،إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (  790هـ ) مط املدين ،
نرش مكتبة صبيح وأوالده  ،القاهرة  1970 ،م .
_ 58املوسوعة الفقهية  ،جمموعة باحثني  ،طبع ونرش وزارة األوقاف  ،الكويت  ،ج ، 32ط ، 1
 1425هـ 1995 /م .
_ 59موسوعة قضايا إسالمية معارصة  ،الدكتور حممد الزحييل  ،دار املكتبي  ،دمشق  1430 ،هـ /
 2009م .
 _ 60الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي  ،الدكتور حممد مصطفى الزحييل  ،دار اخلري  ،دمشق  ،ط 1
 1425 ،هـ  2004 /م .
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