
 حول الفتیا والمفتي
 الفتوى: إخبار عن حكم شرعي على غیر وجه اإللزام ●
مقام● األمة في وقائم تعالى، اهللا عن موقع والمفتي الموقع، كبیر الشأن، عظیم               اإلفتاء

إخراج واالستفتاء الفتیا وغایة الشریعة، أحكام بیان في وسلم علیه اهللا صلى              النبي
 المكلف عن داعیة هواه حتى یكون عبًدا لمواله

تعالى● اهللا بكتاب معرفة من اإلفتاء شروط فیه تحققت إذا إال لإلفتاء أهال المفتي یكون                 ال
من صحیحها تمییز على والقدرة وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول بسنة ومعرفة               وعلومه،
وأن العربیة، اللغة بعلوم ومعرفة ومقاصده، وقواعده الفقه بأصول ومعرفة            ضعیفها،
إما والفقه، بالشریعة مختصًا یكون وأن الفقهاء، باختالف عارفا بالواقع بصیرا             یكون

 ممارسة، أو بالتخرج في كلیة مختصة.
وجه● لخفاء أو واحتیاطا، تورعا غیره، على األمر یحیل أن للفتیا یتعین لم إذا                للمفتي

الجماعة لمصلحة رعایة أو المستفتي، على تیسیرا أو الوقت، لضیق أو             الصواب،
 واالئتالف.

ومن● غیرهم، من فاألمثل األمثل اعتبر عدموا فإن بالمجتهدین، الفتوى تناط أن              األصل
 علم جهله أو فسقه أو جهل حاله ال ینبغي استفتاؤه

والجنایات● الكبائر من وهو ورسوله، اهللا على الفریة أعظم من أهله غیر من               اإلفتاء
 على الدین والدنیا واآلخرة.

 حول آداب المستفتي
 أوًال: إخالص النیة في طلب الحق●
توضیح● مع ممل، استطراد وال مخل اختصار غیر في المسألة عرض حسن              ثانیًا:

 المراد للمفتي إن تعسر علیه فهمه
إذا● المفتي إحراج وعدم المقاطعة، وعدم االستماع، بحسن وذلك المحاورة، حسن             ثالثًا:

 أعرض عن الجواب، وترك الجدال بالباطل
 رابعًا:  اختیار الظروف المناسبة زمانا ومكانا وحاال لسؤال المفتي●
 خامسًا:  مراعاة األدب و حسن الخلق مع المفتي ●

 حول منهجیة اإلفتاء وضوابطه :
واالستعانة● جوانبها، عن واالستفصال بها، یحیط ما ومعرفة دقیقًا، فهمًا الواقعة             فهم

 بأهل الخبرة واالختصاص عند االقتضاء
 التثبت في الفتیا، وصیانتها من التأثر باألهواء، أو العصبیة الحزبیة والتنظیمیة.●
 الوقوف عند ما انعقد علیه إجماع صریح●



في● االنضباط وخرم التشهي، بالهوى الدین أخذ إلى للذریعة قطعا بالراجح،             العمل
 األحكام

االئتالف● لمصلحة تحقیقا أو حرج، أو لمضرة دفعا بالمرجوح العمل في             یرخص
دلیال یخالف لم إذا األشد، هو أم األیسر هو المرجوح القول أكان سواء               واالجتماع،
وكان صحیح، بطریق المجتهدین من قائله إلى نسبته وثبتت والسنة، الكتاب من              صریحا
على به الفتیا اقتصار مع والحاجات، الضرورات تقدیر من متمكنا ذلك في              الناظر

 النازلة محل االستفتاء.
أو● األقوال، تعدد عند التعلیل وعرض أمكن، ما بإیجاز للفتوى الشرعي الدلیل              بیان

 التعارض.
الناس،● أحد بقول ه ردُّ یجوز ال له، معارض ال الذي الداللة القطعي الصحیح               الحدیث

وأشباه للعامة ذلك في مدخل وال المعارض، عدم ومن الحدیث صحة من التحقق               عند
 العامة.

أمام● األبواب تغلق ال حتى تیسرت، متى المحرمة أو الممنوعة، لألمور البدیل              إیجاد
 المستفتین

األعراف،● مراعاة سبق ما إلى باإلضافة وهي الفتوى، في األساسیة الضوابط             مراعاة
توفر عند بالرخص واألخذ البلوى، به تعم فیما سیما ال الفتوى في التحایل               وعدم
واعتبار إجماعا، او نصا یخالف ال بما وحاجاته العصر ضرورات ومراعاة             موجباتها،
األحوال، جمیع في واحد بمذهب التقید وعدم والمتغیرة، المتجددة الناس            مصالح
من والتحقق أمكن، ما والمعاصرة العامة القضایا في الفتوى جماعیة على             والحرص
على العوام وحمل األحوط، على االیسر وتقدیم التیسیر، تستدعي التي المشقة             حصول
األقوال، غرائب من والمشتهرات الشواذ وتجنب العلم، أهل أقوال من الوسط             المعهود
واألصولیین، الفقهاء جمهور عند المعتمدة أو علیها المتفق التطبیق فقه أنواع             وتأصیل
وفقه الموازنات، الواقع)  وفقه على النص (تنزیل المناط تحقیق وفقه المقاصد،            كفقه
واعتماد ونحوه، والمتغیرات، الثوابت وفقه التدرج، وفقه المستثنیات، وفقه           المآالت،

 المنهج الوسطي المتفق علیه عند عامة الفقهاء في ذلك كله.
وال● األمة، على تعالى اهللا توسعة من هو بل مذموما، لیس ذاته حد في الفقهاء                 اختالف

ومن معتبر، وغیر معتبر هو ما ومنه شرعا، رفعه مطلوبا ولیس قدرا، لرفعه               سبیل
 المعتبر ما هو قوي وضعیف، والمحذور فیه هو التعصب والبغي على المخالف.

 حول االجتهاد ومواضعه وما یلزم لتحصیل رتبته
 االجتهاد هو استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل حكم شرعي●



وال● صریح، إجماع أو صحیح نص من قاطع دلیل فیه یرد لم ما كل االجتهاد                 مواضع
یتناول االجتهاد في المغفور والخطأ أخطأ، وإن المسائل هذه في المجتهد على              إثم

 األمور العلمیة واألمور العملیة
وال● بها، ُیعتد ال العالم وزلة وجهه، وعلى أهله من الصادر هو شرًعا المعتبر                االجتهاد

أحد به انفرد ما ومعیارها حملتها، وعلى الشریعة على محافظة بسببها، حرمته              تهدر
 من أهل العلم، ولم یتابعه على ذلك أحد.

ومعرفة● العربیة كمعرفة شروطه، من األدنى الحد تحصیل االجتهاد رتبة لتحصیل             یكفي
والناسخ االستنباط، وقواعد القیاس، ومعرفة والسنة، الكتاب من األحكام           نصوص

 والمنسوخ، وأال یفتي في مسألة حتى یستیقن أنه ال یخالف إجماعا
في● االجتهاد رتبة یبلغ أن باب في لالجتهاد یلزم وال األرجح، في االجتهاد تجزؤ                یجوز

 جیمع األبواب.
من● حفظه ما ینقل أن للمقلد جاز یفتیهم من إلى الناس واحتاج المجتهدون عدم                إذا

 الفتاوى إذا فهمها، وفهم شروطها وضوابطها
بقیة● في راجحا یكون ال قد فقیه لدى ترجح فما نسبي، االجتهادیة المسائل في                الترجیح

 المذاهب، أو عند بقیة المفتین 
دفعا● إال اجتهاده، إلیه أداه ما خالف في لغیره، المجتهد تقلید مشروعیة عدم               األرجح

 لحرج، أو رعایة لمصلحة الجماعة واالئتالف.
إیمان● في بها یقدح فال االجتهادیة، المسائل في المخالف على اإلنكار عدم              األصل

بالبینات وتحقیقها المسائل، هذه تدارس مع هذا یتنافى وال أمانته، في وال              المخالف
یكون ما الخالف من ألن اجتهادیة، مسألة خالفیة مسألة كل ولیس العلمیة،              والحجج

 شاذا وغیر معتبر، ولكن تقدیر ذلك مرده إلى العلماء
وهم● إلى یسبق الذي فإن ترجیح، بدون المستفتین على العلم أهل أقوال عرض ینبغي                ال

األراء لتقارب ذلك تحتمل المسألة كانت إذا إال اإلباحة، هو المسلك هذا من               المستفتین
ما وغایة علم، بغیر الجزم على یقدم فال ذلك في الصواب في المفتى توقف إذا أو                  فیها،

 یمكنه أن یذكر الخالف فیها للسائل، والتكلیف مناطه القدرة.

 حول التلفیق والرخص الفقهیة
أخرى● اجتهادات مقابلة في ألمر مبیحًا المذهبیة االجتهادات من جاء ما الفقهیة              الرخص

وقامت أهله، ومن وجهه على جاء بأن معتبرا، االجتهاد كان إذا جائز وهو               تحظره،
اآلخذ لدى وتحققت مشروع، غیر غرض إلى ذریعة ذلك یكن ولم به، األخذ إلى                الحاجة

 به القدرة على االختیار، واطمأنت نفسه إلى األخذ به.



في● العذر، أو العجز، أو الحاجة، أو الضرورة، عند الفقهیة المذاهب بین التلفیق               یجوز
أو المسألة، نفس في بمذهب منهما كل لشخصین أو نفسه، للشخص مختلفتین              مسألتین

 للشخص نفسه في المسألة نفسها إذا لم یؤد إلى التطفیف أو مخالفة مقصود الشارع.
أو● اإلجماع، مخالفة إلى أدى أو الهوى، لمجرد كان ما هو المذاهب بین الممنوع                التلفیق

من إلیه یؤدي لما واحدة، واقعة في تقلیدًا به عمل ما نقض أو القضاء، حكم                 نقض
من إلیه یفضي لما إعالن وال شهود وال ولي بال تزوج كمن الشارع، مقصود                مخالفة
إذا وینكرها له، كانت إذا بالشفعة یطالب كمن التطفیف أو رده، على المتفق السر                زواج

 كانت علیه.
فلك● في فیها  یدور واالجتهاد المشروعة، الخیارات فلك في تدور اإلداریة            التراتیب

قرار على والنزول بمعروف، بینهم فیها الناس فیأتمر والمفاسد، المصالح بین             الموازنة
 األغلبیة هو المخرج من فتنتها، ما لم تخالف حكما شرعیا قطعیا.

  حول تغیر الفتوى
لمصلحة● تحقیقا أو لحرج، رفًعا آخر حكم إلى حكم من المجتهد انتقال هو الفتوى                تغیر

الحال، أو المكان أو الزمان لتغیر المسألة صورة لتغیر أو دلیلها، لضعف أو               شرعیة،
والمستصحب فیه، بالواجب والعالم للواقع، المدرك المجتهد إلى ذلك في األمر             ومرد
ورحمتها الشریعة عدل إلظهار اجتهاده في المكلفین أفعال ومآالت الشریعة            لمقاصد

 وكمال بنیانها
بعد● االحكام في نسخ ال إذ التغیر، وعدم الثبات القطعیة الشرعیة األحكام في               األصل

أو الفتوى، قصد إنما والمكان الزمان بتغیر بتغیرها العلم أهل من قال ومن النبوة،                زمن
 الحكم بمعناه العام

عندما● العرف أو كالمصلحة المعنى معقولة بأمور المعللة باألحكام یختص الفتوى             تغیر
 یطرأ علیها التغیر، فالزمان والمكان ال یؤثران بذاتهما في تغیر األحكام.

واألعراف● والنیات واألحوال والمكان الزمان فیها یعتبر حتى صحیحة الفتوى تعتبر             ال
زمانیا عرفا أو متغیرة مصلحة أو زمانیة علة علتها كانت فتوى وكل والمآل.               والحال
وقصده المستفتي حال یعرف حتى الفتوى تصح وال مدركها، لتغیر تبعا تتغیر              فإنها

 ولغته وعرف بلده.
الشرعّیة،● األحكام ثبات معنى یستبطن أن الفتوى تغّیر قاعدة یعمل حین المجتهد              على

 وحین ُینزل األحكام الشرعّیة على الواقع أن ال یغفل عن قاعدة تغّیر الفتوى.
ترشید● في عظیم أثر واألحوال والمكان الزمان بتغیر الفتوى تغیر قاعدة             العتبار

 الفتوى، واإلبقاء على استشعار یسر الشریعة وااللتزام بأحكامها



  حول العامي وما یلزمه عند اختالف المفتین
یثق● من تقلید علیه ویجب الباقي، إلى به یهتدي شیًئا الفقه من یحّصل لم من هو                  العامي

 بفتواه من المفتین
في● معیًنا مذهًبا یقلد قد العامي ولكن أفتاه، من مذهب مذهبه وإنما له، مذهب ال                 العامي

الذي المذهب من مفت طلب یلزمه فال نازلة، في یستفتي أن احتاج فإن تعبده،                جملة
 یقلده.

من● مذهب إلى انتسب من على حرج فال مفروضا، ولیس مرفوضا لیس              التمذهب
الطریقة على الفقه بدارسة العلم طالب وینصح إمامه، وقلد األربعة الفقهیة             المذاهب
ما الكتب ومن شیوخه، توافر ما المذاهب من ویختار التعصب، عدم شریطة              المذهبیة
مدارك بین والمقابلة المقارن، الفقه بدارسة ذلك بعد یترقى وأن األدلة، بإیراد              اعتنى

 األئمة، حتى یبلغ درجة االستقالل بالنظر.
استثنائیا● مخرجا العلم وطلبة المفتین على الوالة قبل من التمذهب فرض یكون              قد

للمنظومة ضبطا التقنین، في حرج وال واألقوال، األهواء تضارب فتنة من             مرحلیا
باألحكام للتعامل وتیسیرا المتشابهة، القضایا في االحكام لتباین ومنعا           القضائیة،

 الشرعیة على المستوى الدولي
الدیانة● أهل من فیه یثق من إلى نازلته فیرفع مفتیه، اختیار یحسن أن للمستفتي                ینبغي

اهللا، بحكم یفتیه أنه ظنه على یغلب من اتبع المفتین فتاوى علیه اختلفت فإن                والكفایة،
اتباع أو واالستفاضة، بالشیوع ذلك ویعرف واألورع، األعلم اتباع ذلك إلى             وطریقه
المخالف مع ولیس المجتمعة، الكثرة مع الصواب أن ظنه على یغلب حیث              الجمهور

 لها 
إلیه● یفضي لما المفتین أقوال اختالف عند األیسر تتبع من المنع على العلم أهل                جمهور

لدیة یكن ولم وكفایة، دیانة أصحابها لدیه تساوى إذا إال والتشهي، بالهوى الدین أخذ                من
 أهلیة النظر في هذه األقوال، ولم تترتب على ذلك مفسدة.

إلى● ذلك به یفضي ال حتى المفتین بین والتنقل القفز من یكثر أن للمستفتي ینبغي                 ال
وتبغض تعنته، التي القهریة الوساوس أو األیسر، تتبع بتقصد التكلیف قید من              التحلل

 إلیه عبادة ربه عز وجل!
بین● یكون قد ولما المجتهد، بدلیل علمه لعدم یعلمها مسألة في غیره یفتي أن للعامي                 لیس

األحكام من معرفته من استیقن ما إلیه ینقل قد أنه إال إلیه، یتنبه لم فرق من                  المسألتین
وأركان العقائد كأمهات بها، العلم أصل في العلم وأهل العامة یستوي التي              العامة

 العبادات وأصول األخالق وأصول المحرمات ونحوه.



 حول فتیا القلوب
الحق،● وجه یظهر ولم النصوص فیه تعارضت أو شرعي، نص فیه یرد لم فیما                وتكون

من أم مناطها، وتحقیق الفتوى جهة من أكانت سواء شبهة، بشأنه القلب على وردت                أو
 جهة المفتي أو المستفتي.

 حول الشذوذ في الفتوى
التي● فهي الخلق! ومخالفة الحق مجانبة ؛ أمران فیها اجتمع ما هي الشاذة               الفتوى

 تعارض النص الصحیح، أو تخالف اإلجماع الصریح.
عن● والتورع والمشاورة، التعجل، عدم الفتوى في الشذوذ من المانعة األسباب أعظم              من

 الفتوى، و تفعیل االجتهاد الجماعي، وقول ال أدري.
إلى● أقرب الفتوى ولجان الفقهیة المجامع فتاوى في یتمثل والذي الجماعي             االجتهاد

التي العامة المسائل أو النوازل في سیما ال أمكن، ما إلیه یصار أن فینبغي                الصواب،
 تتعلق بعموم الناس، وإن كان لیس بحجة قاطعة، وال یلزم اتباعه على كل أحد .

 حول اإلفتاء عبر وسائل البث المباشر.
 لإلفتاء عبر التلفاز ووسائل البث المباشر محاسنه ومساوئه:●

oوحدة وتعزیز الناس، بین الشرعي العلم وإشاعة الفتوى، تیسیر محاسنه:            فمن
وزیادة بهم والتعریف علمائها، وبین بینها التواصل وتسهیل اإلسالمیة           األمة
للعلماء أتاحته عما فضال بلد، إلى بلد من االنتقال دون المجتمع في              تأثیرهم
المواقع مختلف في له یتعرضون وما المسلمین بأحوال المعرفة یسر من             والدعاة

 من التحدیات والمشكالت بشكل أفضل
oذلك إلیه یفضي وما المتجانسة المسائل في الفتاوى بعض تعارض مساوئه:             ومن

بدعیة ألفكار والترویج الناس، بین شاذة فتاوى وانتشار والحیرة، البلبلة            من
الناس وقطع مجتمع، كل وظروف بلد كل أحوال مراعاة وعدم ضالة،             وفتاوى
بیان عدم خاصة للتلفاز وبالنسبة العلماء، مع المباشر الحقیقي التواصل            عن
زمن ضیق بسبب ودقیق كاف بشكل عنها المسئول القضایا في الشرعي             الحكم
الرغبات حسب المعاصرة الفتوى على فیه والمسؤولین الحكام وتسلط           البرنامج،

 واألهواء.
العلماء● حث ینبغي ولذا مساوئه، من أعظم الفتیا عالم في بعد عن التواصل               حسنات

قدر مساوئها تقلیل و الحدیثة التواصل وسائل استخدام على الدعاة و العلم              وطلبة
مع المباشر التواصل إلى استفصال إلى تحتاج التي القضایا تحال بأن وذلك              المستطاع،

 المفتي.



 حول النقود اإللكترونیة
نقدیة● لقیمة إلكتروني مخزون فهي العمالت، من لعملة رقمیة نقود اإللكترونیة             النقود

حساب وجود إلى الحاجة دون مقدما، مدفوعة محمولة كأداة ُتستخدم تقنیة وسیلة              على
 بنكي عند إجراء الصفقة.

البنوك● من كثیر قبل من بها االعتراف عدم في تتمثل اإللكترونیة النقود              مشكلة
ضمانها وعدم مصرفیة، كودیعة التجاریة البنوك من كثیر من قبولها وعدم             المركزیة،
االمر مركزي مصرف أو حكومة من لرقیب خضوعها وعدم الحكومات، من كثیر              من
غیر للمعامالت مطیة اتخاذها وسهولة فیها، المخاطر نسبة ارتفاع إلى یؤدي             الذي

 المشروعة.
السابقة،● لالعتبارات اإللكترونیة، النقود في نهائي حكم لتبني مبكرا الوقت یزال             ال

االقتصادیین من كثیر على غامضة ومآالتها حقیقتها تزال ال التي النوازل من              ولكونها
ما ذلك في الكاملة والحیطة الحذر وتوخي بها، التعامل على التحفظ فینبغي              والفقهاء،

 أمكن، لما یشوبها من شبهة الغرر الفاحش
والتقابض● التماثل فیلزم النقود، من غیرها حكم تأخذ فإنها بها التعامل إال أبى ومن                ·هذا.

 عند اتحاد الجنس، وعند االختالف یلزم التقابض فقط

  حول تعویض فرق التضخم في االلتزامات المؤجلة
یجوز● فال رخصه، أو النقد لغالء اعتبار وال بقیمها، ال بأمثالها الدیون ترد أن                األصل

 ربطها أیا كان مصدرها بمستوى األسعار
فحقیقة● والجوهر، بالواقع وإنما والصورة، الشكل بمجرد یتحقق ال الحقیقي            التماثل

ألغیت فإذا تتضمنها، التي الشرائیة القوة هي وإنما تمثلها، التي الورقة هي لیست               النقود
 تصبح هذه الورقة كغیرها من األوراق العادیة.

نقصت● أو قیمتها انهارت إذا أما نزاع، بال القیمة إلى یصار فإنه العملة ألغیت                إذا
أو الجوائح، وضع على وقیاسا للضرر، دفعا متوجه، بالقیمة فالقول فاحشا             نقصانا
عند ویصار عرفي، معیار الفاحش النقص ومعیار الطارئة، الظروف بنظریة            اعتبارا

 التنازع إلى التحكیم أو القضاء.

 حول التوصیات
المجمعیة● الفتاوى إلصدار أنشطتها من ومزید الفقهیة، المجامع لفكرة اإلثراء من             مزید

 عند االقتضاء، وزیادة عدد مرات انعقادها لمالحقة المستجدات في المجاالت المختلفة.
المؤسسات● من غیرها وبین بینها والتعاون الفقهیة، المجامع بین التعاون من             مزید

 الدعویة إلنشاء قناة خاصة بالفتوى
 التفاف الدعاة حول رموز الفقه ودعم فكرة جماعیة الفتوى.●



 التحذیر من الفتاوى الشاذة والمنحرفة ومن یتولون كبرها، وتعقبها بالبیان واإلنكار●
 حمایة للدین، ومنعا من االستطالة علیه

 اإلفادة بشكل أوسع من وسائل التواصل االجتماعي و اإلنترنت في بث العلم و الفتاوى●
 الصحیحة لتعلیم الناس دینهم. 

 نوصي في بالد األقلیات باستفتاء علماء مناطقهم و من له ممارسة للفتوى من أهل العلم●
 الموثوقین في فقه األقلیات ألن اختالف الحال و الدار له أثر كبیر في كثیر من األحكام

 عما علیه العمل في بالد المسلمین. 
 زیادة عدد منابر الفتوى للعامة و جعل أوقات مخصصة في برامج المساجد و●

 المؤتمرات و األنشطة الدعویة لإلجابة عن فتاوى الناس، و فتح مجالت للتواصل الدائم
 عبر اإلنترنت أو أرقام الفتوى المجانیة. 

 نوصي المؤسسات الدعویة و المالیة باختیار مرجعیة موثوقة للفتوى في المسائل●
 المشتبهة  قبل الشروع فیها حتى ال تضطرب علیهم آراء المفتین. 

 نوصي أهل الخیر و اإلحسان بدعم أهل العلم و مؤسسات الفتوى و المجامع الفقهیة●
 حتى تستمر في عملها و تبلغ رسالتها على الوجه المطلوب. 

 نوصي المفتین في أمریكا و الغرب بالتعرف على ثقافة الغرب و تاریخه و تركیبة●
 المجتمع بشكل كبیر حتى یتسنى لهم إخراح الفتوى التي توافق الواقع و تتقبلها عقول و

 قلوب أبناء المسلمین ال سیما الشباب منهم. 
 نوصي المفتین في مثل هذه البالد بالعنایة باللغة و دراسة بعض أصول و أسالیب●

 التخاطب ودرایة عامة بالقانون و فن المخاطبة حتى ال تكون فتواهم فتنة للمغرضین
 من غیر المسلمین، أو فتنة لبعض المسلمین ممن ال یدرك معناها لضعف لغة

 التخاطب. 
 نوصي المفتین بضرورة استحضار أن الجالیة المسلمة خلیط من أهل المدارس الفقهیة●

 و العقدیة  وأشتات من الناس فیراعي المفتي هذا حین عرض المسألة و الخالف و
 الترجیح حتى ال یكن لبعضهم فتنة.






