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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

إهنا لدعوة كريمة من أصحاب الفضيلة القائمني عىل أمر املرشوعات العلمية بمجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا 

 الشاملية 

 أن أشارك هذا املؤمتر، وما أعد نفيس إال ضيفا متعلام بني يدي أصحاب الفضيلة الكرام.

ليل هنار من حتت آثار فوىض  وال أخفي أن هذه الدعوة قد صادفت قبوال يف نفسى حيث إنني أحد املتأملني

من متخصصني ماألوا احلكام فصاروا هم  وعشوائية إصدار بعض الفتاوى املنفلتة أو الغري مسؤولة إما

وسيلتهم إىل تغفيل الشعوب وإما عن متفيهقني أو عليمي لسان اغرت هبم العوام فهم هيلكون أنفسهم ومن 

 من متييٍع لثوابت الدين وتضييع ملعامل اإلسالم. أفتوهم، فنتج عن حصاد ألسنتهم ماال حيمد عقباه

)إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن  -صىل اهلل عليه وسلم -وحيرضين يف هذا املقام قوله 

يقبضه بقبض العلامء، حتى إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال، فُسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا 

 . (1) وأضلوا(

فشكر وتقدير للمجمع عىل ثقته التي أودعها فينا سائلني اهلل تعاىل أن يسدد خطانا وأن يلهمنا الرشاد واحلفظ 

 ما حيينا 

 وأن يكتبنا من السابقني إىل ما يرضيه. 

 

                                                           
 . 100باب كيف يقبض العلم حديث رقم  –رواه البخاري كتاب العلم  - 1
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 التمهيد

 ملا كان التعرف عىل مفردات عنوان البحث يفتح للقارئ مزيدا من االملام بام حيويه البحث من موضوعات

 وقضايا

) الفتوى، املفتى، األهلية، الفوىض ( وما يلزم من  لذا نقدم بني يدي هذا البحث بالتعريفات التالية

 املصطلحات التي تتعلق هبا.

 أوال: تعريف الفتوى: قال ابن منظور : تعريف الفتوى لغة واصطالًحا: -

 الفتوى لغة:  -1

البداء بالرأي يف جواب لفظ مشتق من البيان واإليضاح والتعبري عن املراد أو ا ▪

سؤال ورفع اإلشكال عنه، وهي دالة أيضا عىل القوة والفتوة، وكأن املراد منها 

بيان الراي وإيضاحه للمستفتي مع قوته ورجاحته. وأذكر هنا ما خيص داللة 

اللفظ عىل البيان واإليضاح دون سائر املعاين ملبارشهتا ملوضوعنا الذي نحن 

 بصدده.  

أفتاه يف األمر أبان له، وأفتى الرجل يف املسألة "منظور: قال ابن  •

واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء... يقال: أفتيت فالًنا رؤيا رآها إذا عربهتا له، 

وأفتيته يف مسألة إذا أجبته عنها ... يقال: أفتاه يف املسألة إذا أجابه ... 

   (2) والفتيا والُفتْوى والَفْتوى: ما أفتى به الفقيه

o وردت تعريفات عديدة للفتوى اصطالحا نستعرضها ونستخرج منها ما الفتوى اصطالحا :

 أهو أشمل وأتم للداللة 

o  .عرفها القرايف بقوله: إخبار عن اهلل يف إلزام أو إباحة 

o (4) : بأهنا اإلخبار عن احلكم الرشعي عىل غري وجه اإللزام. (3) وعرفها الشاطبي . 

                                                           
 ."فتا"مادة  "148، 147 /15"لسان العرب:  - 2
 .  67فتاوى الشاطبي ص  - 3
سائل وال يلزمه، هذا القيد )ال عىل وجه  - 4 ضاء، أو بني املفتي والقايض، فاملفتي يبني احلق لل اإللزام( للتفريق بني الفتوى والق

 .أما حكم القايض فهو ملزم واجب التنفيذ
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o  اإلخبار بحكم اهلل تعاىل باجتهاد عن دليل رشعي ملن سأل عنه يف وعرفها آخرون بأهنا

   (5) أمر نازل

o اإلخبار باحلكم الرشعي ممن هو أهل ملعرفته مقرونا بدليله ملن ويمكن القول بأهنا :

 سأل عنه يف الوقائع وغريها من غري إلزام السائل. 

  املفتي : -2

 عرف العلامء املفتي بتعاريف عدة:  -

  (6) الشاطبي: املفتي هو القائم يف األمة مقام النبي َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلىمَ قال  -1

 .  (7) «هو املتمكن من معرفة أحكام الوقائع رشًعا بالدليل مع حفظه ألكثر الفقه»وقيل:  -2

 .(8) "الرشعيةامُلْفتِي: فقيٌه ُتَعيِّنه الدولُة لُيجيَب عامى ُيشكل من املسائل "ويف املعجم الوجيز:  -3

 الفرق بني املفتي واملجتهد  -

 اختلف العلامء يف التفريق بينهام عىل قولني:  ▪

األول: أنه ال فرق بينهام وأن املجتهد هو املفتي وهو رأي األصوليني،  •

قال ابن عابدين نقال عن ابن اهلامم: وقد استقر رأي األصوليني عىل أن 

حيفظ أقوال املجتهد فليس  املفتي هو املجتهد، فأما غري املجتهد ممن

بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول املجتهد عىل وجه احلكاية، 

وكذا قال   (9) وقال الشهاب بن قاسم العبادي: واملفتي واملجتهد واحد

    (10) الشوكاين: إن املفتي هو املجتهد

الثاين: أن بني املجتهد واملفتي فرقا، وهو أن املفتي من يفتي بمذهب  •

ن يف زماننا فعرف أن ما يكوإمامه فقط وهو دون املجتهد، قال ابن اهلامم: 

من فتوى املوجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كالم املفتي ليأخذ به 

                                                           
 .  20ص  32املوسوعة الفقهية الكويتية ج  - 5
 (.244 /4« )املوافقات» -6
 .(44)ص« صفة الفتوى» - 7
 .462م، ص 1992هـ/ 1413الرتبية والتعليم، القاهرة،  املعجم الوجيز، طبعة وزارة -  8
  142ص  2رفع احلاجب عن خمترص بن احلاجب ج  -9

 63إرشاد الفحول  -10
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مه املستفتي، وعليه أن يذكره عىل وجه احلكاية وال جيعله كأنه من كال

وبذلك تسمى فتيا جمازا للشبه ألهنا فتيا املقلد وليست بفتيا عىل    )11( هو

 ، )12( احلقيقة

 هل ثمة خالف بني االجتهاد واإلفتاء ؟  -

 املختار عند العلامء أن بني اإلفتاء واالجتهاد فرقًا،  ▪

فاإلفتاء إخبار بحكم الشارع يف قضية حدثت بالفعل أما االجتهاد فهو  •

استنباط احلكم الرشعي ملعاجلة واقعة قد حدثت أو مل حتدث لكن يقدر 

وعليه فاإلفتاء يتناول الفقه الواقعي أما االجتهاد فيتناول الفقه  وقوعها،

 التقديري. 

ويمكن أن يقال إن االجتهاد استباط لألحكام، أما الفتوى فهي املوائمة  •

بني ما تم التوصل إليه من خالل االجتهاد وبني ما هو واقع يف حياة 

 الناس معالج ملشكالهتم، 

د وما يستجد من أبواب االجتهاد ترتتب وعليه فالفتوى فرع عن االجتها •

 عليه تغريات يف واقع الفتوى.  

 الفرق بني املفتي والقايض:  -

 املفتي خمرب باحلكم الرشعي، أما القايض فهو ملزم بمقتىض احلكم الرشعي،  -1

ا فتوى املفتي فغري ملزمة   ▪ فحكم القايض ملِزم ملَِْن حتاكم إليه، َينُْفُذ حكمه قهًرا، أمى

املنازعات بني اخلصوم؛ إذ ليس من شأنه طلب البينات واستشهاد الشهود يف 

واستحالف أطراف النـزاع، وليس جملسه جملَس إقرار، بخالف القايض يف كل 

ذلك وإنا كان القايض يشرتك هو واملفتي يف اإلخبار عن احلكم، إال أن القايض 

  (13) يتميز باإللزام والقضاء؛ فهو من هذا الوجه خطره أشد

 ويقال إن القايض أعظم أجرا من املفتي وذلك لوجوه منها:  -2

                                                           
 . 45/  1، واملجموع 47/  1حاشية ابن عابدين  - 11
 14نقال عن املوسوعة الفقهية ج  - 12
 .(29 /1) (، إعالم املوقعني عن رب العاملني538 /4فيض القدير ) -13

file:///D:/Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ù�Ø§Ø¯%20Ù�Ø±Ù�Ù�Ø¹Ø©/Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/29/Ø´Ø±Ù�Ø·-Ø§Ù�Ù�Ù�ØªÙ�-2-1.docx%23_edn11
file:///D:/Ù�Ù�ØªÙ�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ù�Ø§Ø¯%20Ù�Ø±Ù�Ù�Ø¹Ø©/Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/29/Ø´Ø±Ù�Ø·-Ø§Ù�Ù�Ù�ØªÙ�-2-1.docx%23_edn12
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الفقيه من شأنه إصدار الفتوى من ساعته بام حيرضه من القول، والقايض شأنه  ▪

  .األناة والتثبت، ومن تأنى وتثبت هتيأ له من الصواب ما ال يتهيأ لصاحب البدهية
(14)  

، ويأثم  (15) ويلزم القايض من االستظهار يف االجتهاد أكثر مما يلزم املفتي ▪

بالتسهيل وطلب الرتخيص أكثر مما يأثم املفتي وإن كان كل واحد منهام مأمورا 

بإمعان النظر واجتناب الرخص؛ ألن يف القضاء إلزاما ليس يف الفتيا، وجيب فيه ما 

 . (16) ال جيب يف الفتيا، فتاميزا يف الثواب ملا بينهام من الفارق يف اإللزام باجلهد

ويستشهد لذلك بام قال اإلمام العز بن عبد السالم يف تفضيل احلكام عىل املفتني 

احلكام، إن قيل: هل يتساوى أجر احلاكم واملفتي القائمني بوظائف واألئمة عىل 

احلكم والفتيا أم ال؟ فاجلواب: إن أجر احلاكم أعظم؛ ألنه يفتي ويلزم، فله 

أجران: أحدمها: عىل فتياه واآلخر عىل إلزامه، هذا إذا استوت الواقعة التي فيها 

من املصالح ويدرءانه من  الفتيا واحلكم، وختتلف أجورمها باختالف ما جيلبانه

 ." (17) املفاسد، وتصدي احلاكم للحكم أفضل من تصدي املفتي للفتيا

؛ وال تعارض فتوى املفتي ال يفتي فيام ينظر فيه القايض إال عىل جهة املشورة وإبداء الرأي -3

ا رصحًيا أو إمجاًعا صحيًحاا  .ملفتي ما رصح به القايض إال إذا خالف َنصًّ

رات الرسمية التي يصدرها القايض -4 أو مأذوُنه كام يف الزواج  املفتي ال يملك تغيري املحرى

والطالق؛ وعليه فإفادة املفتي إنام هي عىل سبيل الشهادة والرتجيح فيام اختلف فيه ال 

 . القضاء، وإصدار األحكام

يتعلق باملستفتي وبغريه، كأن يفتي املفتي بأن من فعل كذا  فتوى املفتي قد تكون حكام عاما -5

ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، وقد تكون فتوى خاصة ختتلف من شخص آلخر 

يف املسألة الواحد، بخالف القايض فإن حكمه جزئي خاص عىل شخٍص معنٍي ال يتعداه إىل 

 . (18) لتزما بقانون عام أو دستور تصدر من خالله أحكامهغريه، وإن كان م

                                                           
 إعالم املوقعني عن رب العاملني.  - 14
 . 306ص  6البحر املحيط يف أصول الفقه  ج - 15
 قواطع األدلة يف األصول  - 16
 .(142 /1) قواعد األحكام يف مصالح األنام - 17
 إعالم املوقعني عن رب العاملني -18

http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatawaConcept.aspx?ID=%2080#2
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatawaConcept.aspx?ID=%2080#2
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ما ال يشمله القضاء ومثاله أحكام العبادات، ذلك أن  الفتوى أعم من القضاء باعتبار شموهلا -

العبادات كلها ال يدخلها احلكم )القضاء( وإنام تدخلها الفتيا فقط، فال يدخل حتت القضاء: احلكم 

لك أسباب العبادات؛ كمواقيت الصالة، ودخول شهر رمضان، بصحة الصالة أو بطالهنا، وكذ

وغري هذا من أسباب األضاحي والكفارات والنذور والعقيقة؛ ألن القول يف كل ذلك من باب 

 . (19) الفتوى، وليس من باب القضاء ( 

األهلية ألمر تعني الصالحية له ومنها أهلية الترصف، بمعنى صالحية الشخص لنقل حق  األهلية: -3

أو الترصف يف يشء، ومنها أهلية إمتام العقود أي: صالحية الشخص إلبرام ترصفات رشعية، وعىل 

 اجلملة فاألهلية تعني الصالحية والكفاءة 

 ."ته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياهأهلية اإلنسـان لليشء صالحي"يقول صاحب تيسري التحرير: 
(20)   

: تعني اختالل يف أداء الوظائف واملهام املوكلة إىل أصحاهبا وافتقارها إىل النظام، أو املراد الفوىض -4

االختالط لليشء بني أطراف ال يعرف لكل منهم فيه حد، وهبذا يكون املفاد من التعريف أن 

تناسبه من حيث  أهنابحيث يصدر عنه ما ليس أهال له أو  : اختالل يف أداء املفتيأهناالفوىض إما 

 أصل إصدارها ولكنها ال تناسب املستفتي أو ال تناسب الواقع الذي أفتي هبا فيه 

  

                                                           
 )بترصف( 1180أنوار الربوق يف أنواع الفروق  - 19
 ،249 /2بادشاه تيسري التحرير ألمري  - 20
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 آداب املفتي

مما هو مقرر عند أهل العلم أن املفتي موقع عن رب العاملني يف أهم ما خيص حياة البرش أال وهو عالقتهم 

برب العاملني سبحانه وتعاىل وهو الفاصل بينهم بفتواه فيام يتخاصمون حوله يف أمورهم الدينية والدنيوية، 

يستفتونك قل اهلل يفتيكم ( وقد أسندها  وهي مهمة توالها رب العاملني سبحانه بذاته وعرب عن ذلك بقوله )

ربنا عز وجل إىل ذاته العلية لندرك خطر التصدي للفتوى ولنعترب أن التعدي من خالهلا إنام هو تعد عىل 

قال النووي رمحه اهلل تعاىل : اعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر كبري املوقع كثري بعض ما اختص به عز وجل ذاته، 

األنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني وقائم بفرض الكفاية، خاصة يف هذه اآلونة التي  الفضل ألن املفتي وارث

.  (21) استجدت فيها أحداث وأحوال مل تكن يف عهود السابقني وعرضت لألمة وقائع ال عهد للسابقني هبا

ه وسلم، هلذا هاب الفتيا ويعترب اإلمام الشاطبي رمحه اهلل تعاىل أن املفتي قائم يف األمة مقام النبي صىل اهلل علي

كثري من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وكانوا يتدافعوهنا بينهم وذلك من فرط وجلهم من حتمل 

مسؤوليتها فعن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال: أدركت عرشين ومائة من األنصار من أصحاب النبي صىل اهلل 

    (22) ذا وهذا إىل هذا حتى ترجع إىل األولعليه وسلم يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل ه

 وملا كان للفتوى هذا األثر وتلك اخلطورة استوجب املقام أن نتناول الرشوط التي جيب توفرها يف املفتي 

 الرشوط التي جيب توفرها يف املفتي: 

 : من جوامع الكلم حول هذه الرشوط ما ورد  عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف قوله

، )بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشاهبه، عارف بكتاب اهللال حيل ألحد أن يفتى ىف دين اهلل إال رجل »

صىل  بحديث رسول اهللوتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيام أنزل(، ثم يكون بعد ذلك بصرًيا 

، بصرًيا باللغةلقرآن(، ويكون بصرًيا اهلل عليه وسلم، ) بالناسخ واملنسوخ، ويعرف من احلديث ما عرف من ا

مرشًفا عىل ، ويكون بعد هذا وقلة الكالم اإلنصاف، وبام حيتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل هذا مع بالشعر

، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى ىف احلالل واحلرام، وإذا قرحية بعد هذا، وتكون له اختالف هذه األمصار

 . (23) «أن يتكلم ىف العلم وال يفتي مل يكن هكذا فليس له
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: املفتي من اجتمعت فيه ثالث رشائط االجتهاد والعدالة والكف عن الرتخص وقال ابن السمعاين

 والتساهل. 

أن يكون مكلًفا مسلاًم، ثقة مأموًنا، متنزًها من أسباب الفسق ومسقطات املروءة، ألن من  وقال ابن الصالح:

، وإن كان من أهل االجتهاد. ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، "لالعتامد"مل يكن كذلك فقوله غري صالح 

  (24) "رصني الفكر، صحيح الترصف واالستنباط مستيقًظا

، َقاَل: َسِمْعُت  َوَقاَل اْبُن ُنَعيْمٍ  ْعَرايِنُّ ٍد الشى اِهُد، نا اْلَفْضُل ْبُن ُُمَمى ِد ْبِن َحاتٍِم الزى يِن إِْبَراِهيُم ْبُن ُُمَمى حَيَْيى ْبَن  َأْخرَبَ

ُجِل َأْن ُيْفتَِي َقاَل:  ْأِي، َبِصرًيا بِاأْلَ »َأْكَثَم، َوُسِئَل، َمَتى حُتِبُّ لِلرى ُقْلُت: َوَينَْبِغي َأْن َيُكوَن: « َثرِ إَِذا َكاَن َبِصرًيا بِالرى

اْسَتْثَباٍت، َوَتْرِك  َقِويى ااِلْستِنَْباِط َجيَِّد املاَُْلَحَظِة، َرِصنَي اْلِفْكِر، َصِحيَح ااِلْعتِبَاِر، َصاِحَب َأَناٍة َوُتَؤَدٍة، َوَأًخا

تِِه، ُمَواظِبًا َعىَل ُمُروَءتِِه، َعَجَلٍة، َبِصرًيا باَِم فِيِه املَْْصَلَحٌة، َمْستَْوِقًفا بِاملُْ  َشاَوَرِة، َحافًِظا لِِدينِِه، ُمْشِفًقا َعىَل َأْهِل ِملى

ُبَهاِت، َصاِدفً  ًعا َعِن الشُّ ُل َأْسَباِب التىْوفِيِق، ُمَتَورِّ ا َعْن َفاِسِد َحِريًصا َعىَل اْستَِطاَبِة َمْأَكلِِه، َفإِنى َذلَِك َأوى

، َدائُِم ااِلْشتَِغاِل بَِمَعاِدِن اْلَفْتَوى، َوُطُرِق ااِلْجتَِهاِد، َواَل َيُكوُن مِمىْن َغَلَبْت َعلَ التىْأِوياَلِت، َص  ْيِه لِيًبا يِف احْلَقِّ

بِْط، َمنُْعوًتا بِنَْقِص اْلَفْهِم، َمْعُروًفا ِة الضى َهِر، َواَل َمْوُصوًفا بِِقلى بِااِلْختاَِلِل، جُيِيُب باَِم اَل  اْلَغْفَلُة، َواْعَتَوَرُه َدَواُم السى

، َوَمْن مَلْ خُتِْرْجُه بِْدَعُتُه إِ 
ِ
وُز َفَتاَوى َأْهِل اأْلَْهَواء اُة َيْسنَُح َلُه، َوُيْفتِي باَِم خَيَْفى َعَلْيِه، َوََتُ َ ا الرشُّ ىَل فِْسٍق، َفَأمى

َحاَبَة، َوَيُسبُّونَ  ِذيَن َيْشتُِموَن الصى افَِضُة الى الَِح، َفإِنى َفَتاِوهُيْم َمْرُذوَلٌة، َوَأَقاِويُلُهْم َغرْيُ َمْقبُوَلٍة  َوالرى َلَف الصى السى

َها أَ  وُز َفْتَواُه َواْعَلْم َأنى اْلُعُلوَم ُكلى ِفْقِه َباِزيُر اْلِفْقِه، َوَلْيَس ُدوَن الْ َويِف َمْعِرَفِة َمْن َيْصُلُح َأْن ُيْفتَِي َتنْبِيٌه َعىَل َمْن اَل ََتُ

َتاُج َأْن َيَتَعلى  َتاُج إَِلْيِه اْلَفِقيُه، أِلَنى اْلَفِقيَه حَيْ َتاُج إىَِل ُدوِن َما حَيْ  ِمْن ِعْلٌم إاِلى َوَصاِحُبُه حَيْ
ٍ
ء َق بَِطَرٍف ِمْن َمْعِرَفِة ُكلِّ يَشْ

ْنَيا َواآْلِخَرِة، َوإىَِل َمْعِرَفِة اجْلَدِّ َواهْلَْزِل، وَ  ، َوُأُموِر النىاِس اجْلَاِرَيِة َبْينَُهْم، ُأُموِر الدُّ ِّ ، َوالنىْفِع َوالرضى دِّ اَلِف َوالضِّ اخْلِ

ِط امْلُْفتِي النىَظُر يِف مَجِيِع َما َذَكْرَناُه َوَلْن ُيْدِرَك َذلَِك إِ  َجاِل، َواْلَعاَداِت املَْْعُروَفِة ِمنُْهْم َفِمْن رَشْ الى بُِماَلَقاِة الرِّ

ْلُكُتِب، َوَدْرِسَها، اَمِع ِمْن َأْهِل النَِّحِل َواملََْقااَلِت امْلُْخَتلَِفِة، َوُمَساَءَلتِِهْم، َوَكْثَرِة امْلَُذاَكَرِة هَلُْم، َومَجِْع اَوااِلْجتِ 

لِيُل َعىَل َما َذَكْرَناُه َأنى اهللىَ َتَعاىَل مَلىا َأَراَد إِْعاَلَم  اخْلَْلِق َأنى َما َأَتى بِِه َنبِيُّنَا َصىلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلىَم َوَدَواِم ُمَطاَلَعتَِها َوالدى

 
ِ
َمِة ُمْعِجٌز َأْعَلَمُهْم َأنىُه اَل ُيْعَرُف بِلَِقاء رَيِ امْلُتََقدِّ َجاِل، َوِدَراَسِة اْلُكتُِب، ِمَن اْلَقَصِص، َواأْلَْخَباِر امْلَاِضيَِة، َوالسِّ  الرِّ

ِه بِيَِمينِهِ  ُه إِْعاَلٌم ِمَن اهللىِ، َفَدلى َعىَل َأنى َُمُْصوَل َذلَِك يِف اْلَعاَدِة بِامْلُاَلَقاِة، َوَخطِّ َق َقْوُلُه إِنى َواْلَبْحِث ، لُِيَصدى

ْرِس، َوُوُجوُدُه بِِخاَلِف َذلَِك َخْرُق َعاَدٍة َصاَر بِِه ُمْعِجًزا، َوَلْو مَلْ َيُكْن َذلَِك َكَذلَِك مَلْ  َيُكْن لِنَْفِيَها َعنُْه َمْعنًى َوالدى
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ُرُه َفْهاًم، َوِقيَل آِلَخرَ  ُه ِعْلاًم َوَأَتَصوى ُ ، َفَقاَل: َما ُأفِيُد ِمنُْه ِقيَل لَِبْعِضِهْم: َأيُّ ُكُتبَِك َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َما َأَتَبرصى

: إِنى ُفاَلًنا مَجََع ُكتَُبا َكثرَِيًة، َفَقاَل: َهْل َوَأْسَتِفيُد َوِقيَل آِلَخَر، َفَقاَل: َما َأْعَلُم َوبِِه َأْعمَ 
ِ
ُل، َوِقيَل لَِبْعِض احْلَُكاَمء

 لَِرُجٍل َكَتَب َواَل َيْعَلُم َفْهُمُه َعىَل َقْدِر ُكُتبِِه؟ ِقيَل: اَل، َقاَل: َفاَم َصنََع َشيًْئا، َما َتْصنَُع اْلبَِهيَمُة بِاْلِعْلِم، َوَقاَل َرُجٌل 

  (25) مِمىا َكتََب: َما َلَك ِمْن ُكُتبَِك إاِلى َفْضُل َتَعبَِك، َوُطوُل َأَرقَِك، َوَتْسِويُد َوِرِقَك َشْيًئا 

 وتلك مجلة من الرشو ط حيسن تفصيل القول حوهلا فيام ييل: 

 أوال: الرشوط التكليفية  -5

a. فال يمكن ألحد أن يتبوأ منصب اإلفتاء إال حني يكون مسلام، إذ انه خيرب عن اهلل اإلسالم :

تعاىل وينوب عن رسوله صىل اهلل عليه وسلم، ويتلقى الناس ما يفتي به عىل أنه دين اهلل 

 تعاىل، وال يتصف بذلك إال من كان مسلام. 

b. ألن الصبي ال حكم لقوله وإن كان عاقال فطنا البلوغ.  

c. أِلَنى الَقَلَم َمْرُفوٌع َعِن املَْجنُوِن؛ النعدام وعيه وإدراكهالعقل :. 

 ثانيا: الرشوط العلمية  -6

 وداللة ذلك أن يكون عىل علم بام ييل:   (26) ااِلْجتَِهادَأن يكون من أهل  -

                                                           
 . 333/  2كتاب الفقيه واملتفقه  - 25
 تعريف االجتهاد واملجتهد:  - 26

ــتق من مادة  ــم اجليم، بمعنى بذلك اجلهد، وهو الطاقة، أو بفتح اجليم، بمعنى حتمل اجلهد  "جهد"االجتهاد يف اللغة: مش بض
وهو املشـقة. فاالجتهاد يف اللغة بذل اجلهد واسـتفراغ الوسـع يف حتقيق أمر من األمور الشـاقة، سـواء أكان يف األمور احلسـية، 

ــتخراج حكم أو نظرية عق ــ والعمل، أو يف األمور املعنوية، كاس  "جهد"لية أو رشعية أو لغوية. )لســان العرب مادة كامليش
 واملصباح املنري(.

هذا تعريف لالجتهاد باعتباره مصدًرا داالًّ عىل احلدث، وهو فعل املجتهد، وعىل ذلك مجهور العلامء، وهو الذي ذكره الغزايل يف 
 املستصفى. 

ــه، ــًفا للمجتهد نفس ــمي، أي: باعتباره وص ــتنباط "فقالوا يف تعريفة:  ومنهم من عرفه باملعنى االس هو ملكة يقتدر هبا عىل اس
 [26. انظر: ]"األحكام الرشعية العملية من أدلتها التفصيلية

 االجتهاد اصطالحا: 
 .[5/51عرفه اإلمام الشاطبي بقوله: استفراغ الوسع يف حتصيل العلم أو الظن باحلكم]املوافقات 

 [6/6وعرفه اإلمام الرازي بقوله: استفراغ الوسع يف النظر فيام ال يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه]املحصول 
 [429فصول وعرفه اإلمام القرايف بقوله: استفراغ الوسع يف النظر فيام يلحقه لوم رشعي]رشح تنقيح ال

رشعية عىل وجه حيس من النفس العجز عن  يشء من األحكام ال سع يف طلب الظن ب ستفراغ الو وعرفه اإلمام اآلمدي بقوله: ا
 [4/162املزيد فيه]اإلحكام 

ــ  ــ املنتهى مع بيان املخترص ــيل ظن بحكم رشعي]خمترص ــع لتحص ــتفراغ الفقيه الوس  /3وعرفه اإلمام ابن احلاجب بقوله: اس
288.] 

 .923 /3] أصول ابن مفلح رفه اإلمام ابن مفلح، فقال: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم الرشعيوع
صيل ظن بحكم سع لتح ستفراغ الفقيه الو سبكي، بقوله: ا ]مجع اجلوامع مع رشح املحيل واآليات البينات  وعرفه اإلمام ابن ال

4/ 332.] 
 [421وعرفه اإلمام ابن جزي بقوله: استفراغ الوسع يف النظر يف األحكام الرشعية ]تقريب الوصول ص 

العلم أو الظن بيشــء من األحكام  اســتفراغ الوســع يف النظر وحتصــيل "هو: ويف ُماولة للجمع بني هذه اآلراء أقول واهلل أعلم
 ."الرشعية بام ال يلحقه فيه لوم رشعي وال حيس من نفسه العجز فيه

http://www.alukah.net/sharia/0/108523/#_ftn60
http://www.alukah.net/sharia/0/108523/#_ftn60
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o  :أدلة األحكام الرشعية 

نَُه ِمَن اأْلَْحَكاِم: ُُمَْكاًم  الكتابمن  ▪ ِذي َتِصحُّ بِِه َمْعِرَفُة َما َتَضمى َعىَل اْلَوْجِه الى

ا، َوَناِسًخا َوَمنُْسوًخا،  ً  َوُمَتَشاهِبًا، َوُعُموًما َوُخُصوًصا، َوجُمَْماًل َوُمَفَّسى

ِه وتقريراته، َومعرفة الثىابَِتِة ِمْن َأْقَوال النبي صىل اهلل عليه وسلِم َوَأْفَعالِ  والسنةِ  ▪

ِة َواْلَفَساِد، َوَما َكاَن ِمنَْها َعىَل َسَبٍب َأْو  حى يِئَها يِف التىَواُتِر َواآْلَحاِد، َوالصِّ ُطُرِق جَمِ

والقدرة عىل ااِلْستِْداَلل هَبا بشقيها الَظاهر واالستنباط سواء كانت إِْطاَلٍق، 

 عليه الصالة والسالم، قوال للنبي صىل اهلل عليه وسلم أم فعال له 

فيعلم ما ورد من أقوال السلف فِياَم َأمْجَُعوا َعَليِْه، َواْخَتَلُفوا فِيِه، واإلمجاع:  ▪

ْأِي َمَع ااِلْختاَِلِف واإلمجاع،  َتِهْد يِف الرى مْجَاَع، َوجَيْ  لَِيتىبِِع اإْلِ

                                                           
مراتب املجتهدين: يمكن إمجال مراتب اجلتهدين إىل ستة مراتب، وإن كان بعض أهل العلم قسمها إىل أكثر من ذلك وبعضهم 

 .إىل أقل
الذي استقل بقـواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قـواعد الـمذهب  هو» املجتهد املطلق: قال السيوطي رمحه اهلل: -أ

وأقوال الصحابة، ثم العلم بأصول الفقه وعلوم  -صىل اهلل عليه وسلم  -املقـررة ويشرتط فيه العلم بكتاب اهلل وسنة رسوله 
واال يكون مقلدا لغريه، فهو جمتهد يف أصول اآللة عىل أتم وجه وأن تكون له دراية وافرة باللغة ومواطن اإلمجاع واخلالف، 

مذهبه ال يقلد أحدا فيها إال بنوع توافق، واألا يكون اجتهاده منحرصا يف باب من أبواب الفقه ويكفيه معرفة وجوه داللة األدلة 
  [1079ص  ]أصول الفقه اإلسالمي د وهبة الزحييلوكيفية أخذ األحكام من لفظها ومعناه 

وهو الذي ينسب إىل إمام ألنه سلك طريقه يف االجتهاد ،ال يقلده يف مذهب وال يف دليل،بل إنه  :املجتهد املطلق املنتسب_ب 
 اجتهد فوجد طريقه أسد الطرق.

يف معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، دون أن يكون جمتهد مقيد يف مذهب من ائتم به، فهو جمتهد  وقد سمي هبذا باعتبار أنه
له يف االستنباط منهج خاص به وإنام التزم بمنهاج جمتهد آخر عىل سبيل االتفاق أواملصادفة، واإلصل أن تكون له اجتهادات 

وُممد بن احلسن أبا خاصة به، خيالف فيها إمامه، وإن كان يوافقه يف مجلة األصول ،وكثري من الفروع، كموافقة أيب يوسف 
 .حنيفة يف الطريق، وقد خالفاه يف كثري من الفروع،حتى قيل :إهنا ثلثا املذهب

وهو من يعلم الفقه وأصوله وأدلة األحكام تفصيال ، وهو بصري  بمسالك األقيسة واملعاين تام  :املجتهد يف املذهب _ج 
 ظهر فيه نصه، بام يعرف من قواعد إمامه وبإتقانه لفتاويه فال يتعدى االرتياض يف التخريج واالستنباط، غري أنه مقلد إلمامه فيام

 اقوال إمامه وال خيالفها، وإن وجد نص إمامه مل يعدل عنه اىل غريه وال يبحث عن معارض كفعل املستقل يف النصوص.
 واملخترصة وهذا شأن كثري من أصحاب الوجوه والطرق والكتب املطولة "قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: 

وشأن هؤالء عجيب؛ إذ كيف أوصلهم "غري أن اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ينتقد أصحاب هذه املرتبة، بقوله رمحه اهلل تعاىل 
اجتهادهم إىل كون إمامهم أعلم من غريه، وأن مذهبه هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد هبم اجتهادهم عن النظر يف كالم 

 واستنباط األحكام منه، وترجيح ما يشهد له النص -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل ورسوله 
والفرق بني هؤالء وبني العوام، أهنم حيفظون  "ويرفض ابن رشد بشدة جعل ما ليس بأصل أصال يقاس عليه، حيث يقول:

رتبتهم يف ذلك مرتبة الناقلني اآلر اء التي للمجتهدين فيخربون عنها العوام، من غري أن تكون عندهم رشوط االجتهاد .فكأن م
عن ... املجتهدين، ولو وقفوا يف هذا لكان األمر أشبه لكن يتعدون فيقيسون أشياء مل ينقل فيها عن مقلدهيم حكم عىل ما نقل 
 عنه يف ذلك حكم ،فيجعلون أصال ما ليس بأصل ويصريون أقاويل املجتهدين أصوال الجتهادهم، وكفى هبذا ضالال وبدعة.

وهو املتبحر يف مذهب إمامه، املتمكن من ترجيح قول عىل آخر، ووجه من وجوه األصحاب عىل  :تهد الرتجيح والفتياجم _د 
آخر، ويقدر مع كونه فقيه النفس حافظا ملذهب إمامه عىل أن يصور وحيرر ويقرر ويمهد ويرجح بني ما قاله اإلمام وما قاله 

ملجتهدين بواسطتهم أمكن الوفاء بام حيتاج إليه الناس يف العصور املختلفة من تالميذه أو غريه من األئمة.وهذا النوع من ا
 أحكام، بام متكنوا من القامرنات والرتجيحات بني أقوال الفقهاء وطرائقهم.

عون طبقة املقلدين القادرين عىل التمييز بني املسائل القوية يف املذهب والضعيفة وهوالء ذووا  حظ وافر من الفقه، يستطي-هـ 
لعلمهم بمذاهبهم الوقوف عىل األقوى والقوي والضعيف وظاهر املذهب والرواية النادرة، كأصحاب املتون املعتربة من 

 املتأخرين 
 : املجتهــد يف مسألة أو مسائـل معينة -و

معينة، أو باب معني، أو فن و هو املجتهد اجلزئي الذي مل يبلغ رتبة االجتهاد يف مجيع املسائل، وإنام بلغ هذه الرتبة يف مسألة 
 .معني، وهو جاهل ملا عدا ذلك

http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn7
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امْلُوِجِب، لَِردِّ اْلُفُروِع امْلَْسُكوِت َعنَْها إىَِل اأْلُُصوِل امْلَنُْطوِق  بِاْلِقيَاسِ  واْلِعْلم ▪

هِبَا، َواملُْْجَمِع َعَلْيَها، َحتىى جَيَِد امْلُْفتِي َطِريًقا إىَِل اْلِعْلِم بَِأْحَكاِم النىَواِزِل، َومَتِْييِز 

  احْلَقِّ ِمَن اْلَباطِِل، َفَهَذا َما اَل َمنُْدوَحةُ 
ٍ
ء ْخاَلُل بيَِشْ َلْلُمْفتِي َعنُْه، َواَل جَيُوُز َلُه اإْلِ

ِمنُْه، وما التحق هبا عىل التفصيل عامًلا بام يشرتط يف األدلة ووجوه داللتها، 

 وبكيفية اقتباس األحكام منها.

، وأن يكون ضابًطا ألمهات مسائله وتفاريعه املفروغ من متهيدها، والفقه ▪

وط اْلقَياس ليستع وط ويتوقى َما مل خْيتَص ورُشُ ُ مل منه َما اْختصى بِتِْلَك الرشُّ

هَبا عاملا باْلَقَراِئن العقلية الدالة عىل حقيقة الكالم أو عىل خالفه، والرشعية 

والقدرة عىل )من َبَيان نسخ َأو َبَيان خَتِْصيص َأو َغريمَها من ُوُجوه امْلَجاز(، 

احلكم مدركا  موطن اجتامعهام يِف ِعّلةإثبات حكم األَْصل يِف اْلَفْرع مميزا 

  لوجود العلة بينهام

، واختالف العلامء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من وعلمي النحو، واللغة ▪

 الوفاء برشوط األدلة واالقتباس منها،  

o  هل جيوز األخذ بفتوى املقلد 

املجتهدين أو حدث العلامء أن االجتهاد يف هذا الزمان رشط األولوية لقلة  ▪

  (27) "االجتهاد رشط األولوية"انعدامهم، ولذا قال صاحب تنوير األبصار: 

. 

واعترب ابن دقيق العيد أن قرص األمر عىل املجتهدين تضييق عىل  •

توقيف الفتيا عىل حصول املجتهد يفيض إىل حرج "اخللق فقال: 

عظيم، أو اسرتسال اخللق يف أهوائهم، فاملختار أن الراوي عن 

األئمة املتقدمني إذا كان عدال متمكنا من فهم كالم اإلمام، ثم حكى 

يه، ألن ذلك مما يغلب عىل ظن العامي أنه للمقلد قوله فإنه يكف

حكم اهلل عنده، قال: وقد انعقد اإلمجاع يف زماننا عىل هذا النوع من 

                                                           
 الدعوى .-الوكالة-الشهادات-القضاء-احلوالة -8ج  -رد املحتار عىل الدر املختار  -27
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، أما من شدا ) مجع ( شيئامن العلم فقد نقل اإلمجاع عىل  (28) الفتيا

م أن ، وعليه فال حيل ملن يفتي بمذهب إما )29( أنه ال حيل له أن يفتي

 يفتي به إال وقد عرف دليله ووجه االستنباط .

قال اإلمام ابن القيم: ال جيوز للمقلد أن يفتي يف دين اهلل بام هو مقلد  •

فيه وليس عىل بصرية فيه سوى أنه قول من قلده، هذا إمجاع السلف 

   )30(  وبه رصح الشافعي وأمحد وغريمها.

: من حفظ نصوص الشافعي  (31) وقال اجلويني يف رشح الرسالة •

وأقوال الناس بأرسها غري أنه ال يعرف حقائقها ومعانيها ال جيوز له 

  أن جيتهد ويقيس، وال يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به ال جيوز،
 )32(  

 ثالثا: الصفات الشخصية :  -

امنَِي ﴿ُخُلٌق أمر به اهلل تعاىل املؤمنني يف كتابه فقال:   (33) االنصاف -1 ِيَن آَمُنوا ُكونُوا قَوذ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

قَْرُب 
َ
َلذ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أ

َ
لِلتذْقَوى َواتذُقوا هلل ُشَهَداَء بِالْقِْسِط َوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْوٍم لََعَ أ

، ويف القرآن الكريم مواطن عديدة يعلمنا اهلل تعاىل من  (34) ﴾اهلل إِنذ اهلل َخبرٌِي بَِما َتْعَملُونَ 

ْهِل الِْكَتاِب َمْن إِْن خالهلا كيف يتحقق اإلنصاف يف حياتنا قوال وفعال فنرى يف اآليات )
َ
َوِمْن أ

ِهِ إَِلْ  َمنُْه بِقِنَْطاٍر يَُؤد 
ْ
ِهِ إَِلَْك إَِلذ َما ُدْمَت َعلَيْهِ قَائًِماۗ تَأ َمنُْه بِِديَناٍر ََل يَُؤد 

ْ
 َك َوِمنُْهْم َمْن إِْن تَأ

َٰلَِك  نذُهمْ  َذ
َ
ِي نِيَ  ِف  َعلَيَْنا لَيَْس  قَالُوا بِأ م 

ُ
ِ  لََعَ  َويَُقولُونَ  َسبِيٌل  اْْل ،  (35) (َيْعلَُمونَ  َوُهمْ  الَْكِذَب  اهللذ

وفيها بيان اإلنصاف وأن ادعائهم هلل الولد ورشكهم به عز وجل ليس مسوغا لعدم إنصاف 

جوانب املعامالت املالية أو غريها، وتأيت اآلية األخرى يف سورة آل عمران ) فريق منهم يف 

ِنْ  لَيُْسوا َسَواًءۗ  ْهلِ  م 
َ
ةٌ  الِْكَتابِ  أ مذ

ُ
ِ  آيَاتِ  َيتْلُونَ  قَائَِمةٌ  أ ،  (36) (  ُهْم يَْسُجُدونَ وَ  اللذيْلِ  آنَاءَ  اهللذ
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ْمَواَل وكذا قوله عز وجل )
َ
ُكلُوَن أ

ْ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َلَأ

َ
ِيَن آَمُنوا إِنذ َكثرًِيا مَِن اْْل َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

َة َوََل ُينْفُِقوَنَها ِف  انلذاِس بِاْْلَاِطلِ  َهَب َوالْفِضذ وَن اَّلذ ِيَن يَْكِِنُ ِ َواَّلذ وَن َعْن َسبِيِل اهللذ َوَيُصدُّ
ِلمٍ 

َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ِ ِ فَبَّش    (37) ( َسبِيِل اهللذ

يف عدد من آي القرآن الكريم للتأكيد عىل أن  وأرى واهلل أعلم أن اهلل تعاىل قد أكد هذا املعنى

أحق أن يتبع وأن إقامة القسط بني الناس إنام هي إحدى غايات الترشيع وأن اإلنصاف  احلق

سبيل أتم السرتضاء النفوس وتطييب القلوب بني املتخاصمني ومن ثم انعدام الفرقة وإزالة 

مواطن اخلالف، وهذا اخللق وإن كان مطلوبا يف عامة الناس فهو يف أوىل األمر من املفتني 

ْيخ َأُبو َعْمرو اْبن الّصالح: َوَينَْبِغي َأن يكون كالراوي يِف  والقضاء وأئمة املسلمني أوىل، َقاَل الشى

ع باَِم اَل  َأنه اَل ُيؤثر فِيِه قَراَبة وعداوة وجّر نفع َودفع ْ رّض أِلَن امْلُْفتِي يِف حكم خمرٌب َعن الرشى

، فال متيل فتوى املفتي إىل جانب دون   (38) اْختَِصاص َلُه بشخص َفَكاَن كالراوي اَل كالشاهد

اآلخر لصلة أو ميل نفس أو مصلحة دنيوية، واألنكى من ذلك أن يكون هضم الناس حقوقهم 

وعدم إنصافهم بسبب مماألة حلاكم أو توصل إىل مرتبة من مراتب الدولة،  ونعوذ باهلل من 

 اخلذالن. 

ل السائل أحيانا تغلب فطنة املفتي وعليه فام فإن احليلة الكامنة يف عق سالمة الذهن واتقاد الفكر -2

ينبغي أن يكون السائل أفطن من املفتي، وكأين به صىل اهلل عليه وسلم يريب املفتني من بعده حني 

أصدر حتذيره املبارش من ملن اختصموا بني يديه بتوقي احليل التي حيتمل أن ينخدع هبا املفتي أو 

 .   (39)  ةالقايض وذلك فيام رواه ابن أيب شيب

إنكم ختتصمون إيل، وإنام أنا برش، ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من "عن أم سلمة 

من قضيت له من حق أخيه بيشء فال بعض، وإنام أقيض بينكم عىل نحو مما أسمع منكم، ف

  "لعل أحدكم أحلن بحجته يأخذه، فإنام أقطع له قطعة من النار يأيت هبا يوم القيامة

نك ظاملا، ولكني مما يقول للخصيم: يا عبد اهلل، واهلل إين ألقيض  لك وإين ألظ رشيح وكان

 لست أقيض بالظن، 
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   (40) ولكن أقيض بام أحرضين، وإن قضائي ال حيل لك ما حرم عليك

 املظلوم وإن رالعقاب ينتظ الظامل إن نقصوا، من حق الظاملون سيعلم :للخصوم يقول وكان

   النرص ينتظر

أن يتفطن إىل أنواع هذه احليل حتى وإن كانت معرفته طرائقها ووسائلها  وأرى أنه عىل املفتي

بمجالسة من هلم بذلك خربة ودربة من املتخصصني يف علم النفس أو املعاجلني ألصحاب 

اجلرائم، عىل أن يكون مقصده يف ذلك ُمض االحتياط لدينه واحلفاظ عىل حقوق اخللق، 

كان الناس يسألون رسول قال:  حذيفة بن اليامنعن  ويستشهد لذلك بام رواه البخاري بسنده

 عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني فقلت يا رسول اهلل إنا اهلل صىل اهلل

كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من رش قال نعم قلت وهل بعد 

 منهم تعرف هديي بغري هيدون قوم ذلك الرش من خري قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال

 قذفوه إليها أجاهبم من جهنم أبواب عىل دعاة بعد ذلك اخلري من رش قال نعم لفه قلت وتنكر

 إن تأمرين فام قلت بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا من هم قال لنا صفهم اهلل رسول يا قلت فيها

 فاعتزل قال إمام وال مجاعة هلم يكن مل فإن قلت وإمامهم املسلمني مجاعة تلزم قال ذلك أدركني

 ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك كلها الفرق تلك

ف -3 واالستنباط وذاك رشط الفطانة أو التيقظ، فيشرتط ىف املفتى أن  وأن يكون َصِحيح التىرَصُّ

يكون فطنًا متيقًظا ومنتبًها بعيًدا عن الغفلة، قال ابن عابدين: ) ورشط بعضهم تيقظه( احرتاًزا 

سهو، وقال اإلمام ابن القيم: ينبغى له أن يكون حذًرا فطنًا فقيًها عمن غلب عليه الغفلة وال

بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه ىف الرشع، وإن مل يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة 

ظاهرها ظاهر مجيل، وباطنها مكر وخداع وظلم، فالِغرُّ ينظر إىل ظاهرها ويقىض بجوازه، وذو 

 .طنهاالبصرية ينقد مقصدها وبا

نقل اإلمام الشاطبي عن ابن بشكوال أن اخلليفة احلَكم بن عبد الرمحن أرسل يف الفقهاء 

ووطئها يف  كرائمه  وشاورهم يف مسألة نزلت به، فذكر هلم عن نفسه أنه عمد إىل إحدى

رمضان، فأفتوه باإلطعام، وإسحاق بن ابراهيم ساكت، فقال له أمري املؤمنني ما يقول الشيخ يف 
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 مالك مذهب أليس له، فقيل بالصيام، وأقول بقوهلم، أقول ال: فتوى أصحابه؟ فقال له

 أَمر إنام مننياملؤ أمري ُمصانعة تريدون إنكم أال مالك، مذهب حتفظون اإلطعام؟ فقال هلم:

مري املؤمنني ال مال له، إنام هو مال بيت املسلمني، فأخذ اخلليفة وأ مال، له ملن باإلطعام مالٌك 

، وبني محل املستفتي عىل أشق األمور عليه أو أيَّسها تأيت فطنة املفتي  (41) بقوله وشكره عليه. 

وصحة ترصفه، فلو فتح للخليفة هذا الباب َسهل عليه أن يطأ كل يوم ويطعم، ولكّن محله عىل 

، فهذه املراعاة لواقع اخلليفة أصعب األمور لئال يعود، ولئال يستحقر ذلك يف مقابل اإلطعام

ٌر عن معاودة األمر، وقد اعترب اإلمام الشاطبي هذا املعنى مناسبا، ألن مقصود الرشع من زج

الكفارة هو الزجر، واملــَلُك ال يزجره اإلطعام ويزجره الصيام، وهو أمر ال يتأتى إال بفهم 

 واقع املستفتي وقدرته عىل الترصف. 

الذي يعايشه عىل األقل يف البيئة التي : جيب أن يكون املفتي عىل علم بالواقع العلم بالواقع -4

يعيش فيها ويفتي هبا، يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: واليتمكن املفتي وال احلاكم باحلق 

إال بنوعني من الفهم أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم واألمارات والعالمات، حتى حييط هبا علام، 

ىف هذا الواقع، ثم -صىل اهلل عليه وسلم -حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لسان رسوله

 . (42) يطبق احدمها عىل اآلخر(

: جيب عىل املفتي أن يراعي العرف السائد بني من هم ُمل الفتوى بني يديه يقول مراعاة العرف -5

رايف: هذه قاعدة البد من مالحظتها: أي معرفة العرف والتعويل عليه يف الفتوى اإلمام الق

وباإلحاطة هبا يظهر لك غلط كثري من الفقهاء املفتني، فإهنم جيرون املسطورات يف كتب أئمتهم 

وذلك خالف اإلمجاع وهم  "دون مراعاة لتغري العرف "عىل أهل األمصار يف سائر األعصار

 يدي اهلل تعاىل غري معذورين بجهلهم لدخوهلم يف الفتيا وليسوا أهال هلا وال بذلك عصاة بني اهلل

، ويقول اإلمام النووي رمحه اهلل   (43) عاملني بمدارك الفتاوى ورشوطها واختالف أحواهلا(

تعاىل )ال جيوز أن يفتي يف األيامن واإلقرار ونحوها مما يتعلق باأللفاظ إال أن يكون من أهل بلد 

                                                           
 . 114/  2االعتصام للشاطبي  - 41
 )اعالم املوقعني( - 42
 . 128 /1الفروق  - 43



 االفتاء وفوىض املفتي أهلية بني الفتوى   أبوسيف أمحدد. 

19    AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa)]  

Feb 23th-25th 2018 

 

، ولذلك نجد  (44) أو متنزال منزلتهم يف اخلربة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها( الالفظ

فمهام َتدد من العرف اعتربه، ومهام سقط »اإلمام القرايف يؤكد عىل هذا اجلانب املهم فيقول: 

أسقطه، وال َتمد عىل املسطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري إقليمك 

َتربه عىل عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه وافته به دون عرف يستفتيك، ال 

بلدك واملقرر يف كتابك فهذا هو احلق الواضح، واجلمود عىل املنقوالت أبدًا ضالل يف الدين، 

  (45) «وجهل بمقاصد علامء املسلمني والسلف املاضني

قال اإلمام الشاطبي: : تفريط التوسط يف احلكم ومحل اخللق عىل املناسب هلم دون إفراط أو -6

املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل املعهود الوسط فيام يليق باجلمهور فال 

يذهب هبم مذهب الشدة وال يميل هبم إىل طرف االنحالل والدليل عىل هذا أنه الرصاط 

لتوسط من غري املستقيم الذي جاءت به الرشيعة ومقصد الرشيعة من املكلف احلمل عىل ا

إفراط وال تفريط، فإذا خرج عن ذلك من املفتيني فقد خرج عن قصد الشارع، لذا كان ما خرج 

عن املنهج الوسط مذموما عند العلامء الراسخني، وأيضا فإن هذا املذهب كان املفهوم من شأن 

 . (46) رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه األكرمني

املفتني مبالغة بعضهم يف محل الناس عىل القول األثقل، احتياطًا  من اخلطأ الشائع بني بعض

وسدا لذرائع  قد تكون متومهة، واعتبار أن األصل هو املنع يف كل مسألة جديدة مل يرد نصها أو 

اإلشارة إليها فيام سبق من أقوال السلف وبناء عليه فال ينبغي النظر فيها، وقد أدى هذا إىل تأخر 

كثرية إىل وقت متأخر سبق إليها العامل من حولنا يف الوقت الذي يتحرج فيه  احلكم يف مسائل

املتصدرون للفتوى من القول باإلباحة أو االجرتاء عىل التحدث يف املستجدات، وال أزال أذكر 

ما كان يدور عىل ألسنة أهل العلم يف وقت صبانا من احلرمة املطلقة للتصوير بكل أنواعه ثم 

أحد األعالم حينها أن صور البطاقة الشخصية ) حرام معفو عنه ( ثم كان سمعت بأذين من 

التصوير الذي هو حبس الظل مباح لكن احلرج عىل الصور املتحركة ثم بعد ذلك رأينا املشايخ 

بفضل اهلل يرتقون املنابر عرب الفضائيات وبني أيدهيم املخرجون واملصورون واملمنتجون، دون 
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ملثال إال ألنه من أهون األمثلة التي يمكن أن نتعرض هلا يف حياتنا حرج، ولست أورد هذا ا

اليومية، وبني أيدينا يف كل يوم مستجدات يف عامل الطب والسياسة واملعامالت املالية وغريها 

وعليه فال تصح املبالغة يف االحتياط حتى حيمل الناس عىل ما مل يرده هلم رب العاملني كام ال 

لبات التكليف وإنزال االحكام يف الناس عن طريق الفتوى بام ليس فيه تصح الغفلة عن متط

 إفراط أو تفريط.

ة دون  عدم التعصب ملذهب أو إمام: -7 ب لواحٍد بعينه من األئمى يقول ابن تيميىة )ومن تعصى

ب لواحٍد بعينه من الصحابة دون الباقني، كالرافيضِّ الذي يتعصى  ب الباقني، فهو بَِمنْزلة َمن تعصى

 اهلل ريض –لعيلٍّ دون اخللفاء الثالثة، ومجهور الصحابة، وكاخلارجيِّ الذي َيْقدح يف عثامَن وعيلٍّ 

نة بالكتاب ثبت الذين واألهواء البدع أهل طرق فهذه – عنهام م واإلمجاعِ  والسُّ  مذمومون أهنى

يعة عن خارجون ب فمن رسوَله، به اهلل بعث الذي واملنهاج الرشى مة بعينه األئ من لواحدٍ  تعصى

ب ملالٍك أو الشافعي أو أيب حنيفة أو أمحد، أو غريهم. ( ،  (47) ففيه َشبٌه من هؤالء، سواٌء تعصى

ب الذي جعل قوَل متبوعه عياًرا عىل الكتاب  ويقول اإلمام ابن القيِّم رمحه اهلل )وأما املتعصِّ

ه، فهذا إىل الذمِّ  نة وأقواِل الصحابة، يِزهُنا به، فام وافق قول متبوعه منها قبَِله، وما خالفه ردى والسُّ

واب، وإن قال   أدري وال وقلىدته، اتىبعته: - الواقع وهو –والعقاب أقرب منه إىل األجر والصى

 من هبذا تتخلىص فهل: له قيل ألقواله، حاكٍ  وأنا القائل، عىل فالُعْهدة ال؟ أم هو صواٍب  أعىل

ؤال عند اهلل ام واملفتني ملوقًفا  بني به حكمت عامى  لك السُّ عباد اهلل، وأفتيتهم به؟ فواهلل إن للُحكى

للسؤال ال يتخلص فيه إالى َمن عرف احلق، وحكم به، وأفتى به، وأما من عدامها فسَيعلم عند 

   (48) انكشاف احلال أنه مل يكن عىل يشء (

رق املسلمني والشك أن التعصب للرأي أو املذهب أو الفرقة آفة كانت سببا مبارشا يف تف

وتوزع اجلهود عىل مدار عقود من الزمن، فضال عام نحن بصدده من التأثري عىل الفتوى 

 واإلفتاء، واهلل أعلم. 

عن ذهن املفتي حال إصدار فتواه ينبغي أال تغيب مقاصد الرشيعة:  مراعاة مقاصد الترشيع: -8

كمة وعلة الترشيع، وإن وجب عليه أن يتقيد بالنص فعليه أن يرمق ما وراء النص من احل
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والربط بني النص والعلة من وراء النص بنظرة كلية شمولية مستوعبة للحكم وعلته واملقصد 

من ورائه دون إغفال اجلزئيات، واستجالب املصالح برضورياهتا وحاجياهتا وحتسينياهتا 

م أهل وتقديمها يف األولويات، وتلك مسألة راعاها أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وتبعه

العلم يف ذلك مؤسسني لعلم املقاصد التي ترمي إليها العبادات واألحكام، وهو األمر االكثر 

وضوحا يف الصياغة القرآنية لألوامر الربانية اخلاصة بالتكاليف الرشعية، فأمر اهلل تعاىل 

التقوى بالصالة مرتبط بنهيا عن الفحشاء واملنكر ، وأمره عز وجل بالصيام مرتبط ببلوغ مرتبة 

 والتعفف عن احلرام ... إلخ. 

مجلة من العبارات التي ترينا كيف أن مراعاة املقاصد أمر الزم  وقد صاغ لنا علامء املقاصد

يراعيه املفتي فيقرن فتواه بمقاصدها مراعيا ما يرتتب عىل ما يصدر عنه فاملصالح املرسلة وسد 

مراعاة املفتي للمقاصد الرشعية، الذرائع وأخف الرضرين كلها مصطلحات تعرب عن أمهية 

 ومن الشواهد الدالة عىل مراعاة الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني لألبعاد املقاصدية: 

a.  توقف عمر ريض اهلل عنه يف قسمة سواد العراق حفظًا ملصلحة اجلامعة وأجيال األمة

لها كام فعل النبي لوال آخر املسلمني ما فتحت قرية إال قسمتها بني أه»املستقبلة قائاًل: 

، ووجه الداللة هنا أن عمر ريض اهلل عنه مل يقسم األرايض  ) )49( (صىل اهلل عليه وسلم

التي غنمها املسلمون بني الفاحتني حفاظا عىل مصلحة األجيال القادمة التي قـد ال 

فئة حتظى بام يقيم أودها إذا قسمت األرايض بني الفاحتني فقط؛ مما حيرص املال يف أيدي 

معينة تتوارثه دون اآلخرين، وهذا مناف ملقصد العدل الـذي ما أنزلت الرشائع 

   .وأرسلت الرسل إال إلقامته وحتقيقه

b.  فتوى عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه بتضميـن الصناع إذا مل يقدموا بّينة عىل أن ما

 إال الناس ُيْصلُِح  ﴿ال هلك بأيدهيم إنام هلك بغري سبب منهم وال تفريط، قائال:

. ووجه ذلك أنه نظر باجتهاده ريض اهلل عنه إىل احلفاظ عىل مصالح الناس  (50) ذلك﴾

بعد أن قّلت األمانة يف الصنىاع، فمراعاة أحوال اخللق غرض رشعي وأيضا يف هذه 

                                                           
-4/513هـــ(، 1407-البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اخلمس، باب الغنيمة ملن شهد الوقعة )بريوت: دار القلم،ط - 49

514.  
صلح الناس إال ذلك  عليا عن أبيه أن جعفر بن ُممد عن - 50 صواغ ، وقال : ال ي صار ، وال ضمن الق وروي عنه أنه  -كان ي

 . 29ص  7املحىل باآلثار ج   . ضمن نجارا

https://bennanikarim.wordpress.com/2013/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/#_ftn35
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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ضامهنم ملا الفتوى محاية للصناع من هوى أنفسهم أو إمهاهلم ملا بني أيدهيم إن مل يكن 

 أتلفوا بأمر القانون.

c.  فتوى معاذ ريض اهلل تعاىل عنه بإخراج بدل العني من زكاة احلبوب والثامر

 فإنه الصدقة، مكان منكم آخُذه (ُملية منسوجات) ص أو لبيسبخمي ﴿إيتوين قائاًل:

 منكم آخذه ثياب بعرض ائتوين“ رواية ويف ،“باملدينة للفقراء وأنفع عليكم، أهون

. فلام كان من مقاصد الزكاة ومن حكمها املواساة باملال  (51) والشعري﴾ الذرة مكان

وإغناء فقراء املسلمني وسّد حاجاهتم، وكان حتققه بغري العني أفضل يف هذه احلال، 

مراعاة حلال الفقري والغني معا، نظر معاذ ريض اهلل تعاىل عنه يف املقصد وأمىض ُحكمه 

 عىل َوْفِقه، وأفتى بأخذ احللل بدل العني. 

م املقاصد ال يستوعبه إال من أحاط بأحكام الرشيعة، وعقل معانيها ومراميها، وعل

وفهم قواعد األصول واستوعب مباحثها، واملفرق بينهام كمن يفرق بني الروح 

واستوعب أيضا الفروق بني البرش وطبائعهم وبني البيئات  واجلسد ليؤول إىل املوت

احلال واملآل ويراعي اخلاص والعام والعاجل ومتغرياهتا وبني األزمنة فيفتي بام يناسب 

 واآلجل وكل ما حييط باملسألة من مقاصد دينية ودنيوية. 

، وهو رشط أؤيد ىف هذا العرص؛ نظًرا لطبيعته، ونعنى به أن يكون من يتعرض رشط التخصص -9

ئل لإلفتاء قد درس الفقه واألصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية ىف ممارسة املسا

وإملام بالواقع املعيش، وقد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة ىف ذلك التخصص أو 

درس عىل أيادى أكابر العلامء، وإن كان هذا الرشط هو مقتىض رشط العلم واالجتهاد، فإن 

طريقة الوصول إىل هذه الدرجة حتتاج ما ذكر، ولقد اعتربت التخصص رشًطا منفصاًل رغم 

ط العلم واالجتهاد حلسم حالة الفوىض التى تثار هنا وهناك ممن مل يتخصص ىف اندراجه ىف رش

علم الفقه واألصول، ويعرتض ويناظر عىل فتاوى ما درس مبادئها الفقهية، وال أصوهلا. هذا 

باإلضافة إىل لزوم أن يكون املفتى جيد القرحية، ومعنى ذلك أن يكون صحيح االستنباط، وهذا 

                                                           
ــناد إىل رواه البخاري معلقا وعقب احلافظ بن ح - 51 ــحيح اإلس جر يف فتح الباري عىل هذا التعليق بقوله:: هذا التعليق ص

ــحيح  ــمع من معاذ ، فهو منقطع ، فال ُيْغرَتّ بَِقول من قال : َذَكَره البخاري بالتعليق اجلازم ، فهو ص طاوس ، لكن طاوس مل َيس
ســناد فال ، إال أنى إيراده له يف معرض االحتجاج به يقتيضــ عنده ، ألن ذلك ال ُيفيد إال الصــحة إىل من َعلىق عنه ، وأما باقي اإل
 قوته عنده ، وكأنه عضده عنده األحاديث التي ذكرها يف الباب . اهـ
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تصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع املجتهد أن يكيف املسائل تكييفا صحيحا حيتاج إىل حسن ال

 ".بقدر ما يعلو اجتهاده، ويصيب ىف فتواه
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 الفتوى بني القديم واحلديث  : فوىض الفتوى

لقد كان السلف رمحهم اهلل تعاىل يقدرون أمر الفتوى وخيشون مكانتها وال يعتربون هلا إال الثقة من أهل 

رجل ربيعة بن عبد الرمحن يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من ال علم له، وظهر يف  العلم، رأى

 اإلسالم أمر عظيم.

وقال ابن محدان احلنبيل تعليقا عىل ذلك: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من ال علم عنده عىل الفتيا مع قلة 

اثلة الفضالء والنبالء واملشهورين خربته وسوء سريته وشؤم رسيرته، وإنام قصده السمعة والرياء، ومم

 .  (52) املستورين، والعلامء الراسخني، واملتبحرين السابقني

ومع هذا فهم ُينهون فال ينتهون، وُينبهون فال ينتبهون، وقد ُأميل هلم بانعكاف اجلّهال عليهم، وتركوا ما هلم 

قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأرّص يف ذلك وما عليهم، فمن أقدم عىل ما ليس له أهال: من فتيا أو 

واستمر فسق، ومل حيل قبول قوله وال فتياه وال قضاؤه، هذا حكم دين اإلسالم والسالم. وال اعتبار ملن 

 .  (53) خالف هذا الصواب، فإنا هلل وإنا إليه راجعون

وكانوا رضوان اهلل عليهم وعىل من سبقهم من أصحاب النبي ُممد صىل اهلل عليه وسلم يتدافعون الفتوى 

ويتورعون عنها ويود أحدهم أن يكفيه غريه إياها ، وقد ورد عن السلف يف هذا الباب مجلة نافعة من اآلثار، 

 منها: 

ن أصحاب بدر، ما فيهم من : لقد رأيت ثالثامئة م -ريض اهلل عنه  -قال الرباء بن عازب  -1

 .  (54) أحد إال وهو حيب أن يكفيه صاحبه الفتيا

صىل اهلل  -وقال ابن أيب ليىل: أدركت عرشين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهلل  -2

يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا؛ حتى ترجع إىل  -عليه وسلم 

 . (55) األول

                                                           
 التحبري رشح التحرير  - 52
 . 12-11صفة الفتوى واملفتي واملستفتي:  - 53
 265/  2الفقيه والنتفقه للخطيب البغدادي  - 54
 . 2/163جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب: ، 1/53سنن الدارمي:  - 55
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لوال الفرق من اهلل تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون هلم املهنأ وعيلى وقال أبو حنيفة:  -3

 .  (56) الوزر!

وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن جييبوا يف املسائل والفتيا حتى ال  -4

 .  (57) جيدوا بدا من أن يفتوا، وإذا عفوا منها كان أحب إليهم

فقد عرضها ألمر عظيم، إال أنه قد تلجئ إليه الرضورة وقال أمحد: من عرض نفسه للفتيا  -5

.قيل له: فأيام أفضل الكالم أم السكوت؟ قال: اإلمساك أحب إيلى . قيل له: فإذا كانت 

 .  (58) الرضورة؟ فجعل يقول: الرضورة الرضورة! وقال: اإلمساك أسلم له

خشية اهلل تعاىل أوال ثم االعتبار ألمانة  ومن خالل هذه املشاهد وغريها نرى الفارق بني نفوس استقامت عىل

العلم والفتيا يف اخللق وبني أناس غرهم ما هم عليه من االلقاب والتفاف الناس حوهلم فرأوا يف أنفسهم 

ُمض القدرة النفسية واجلرأة عىل العلم فأطلقوا ألسنتهم فيام لو سكتوا عنه لعصموا أنفسهم والناس من 

ع احلقوق، خاصة يف زمان صار لكل شخص صفحته عىل الفيسبوك أو قناته حوهلم من فساد الدين وضيا

عىل اليوتيوب ومنحه ذاته كل ما يشتهي من االلقاب )فضيلة الشيخ أو الداعية اإلسالمي أو األستاذ 

الدكتور( بحجة أنه نودي مرة بالشيخ أو استحسن الناس منه درسا وعظيا فلقبوه بحجة اإلسالم وفحل 

لم أو أثنى عليه بعض أهل العلم يف موقف أو موقفني أو حصل عىل شهادة ينطق لفظها بأهنا زمانه يف الع

شهادة علمية وهي يف األصل شهادة زور، فاجرتأ عىل الفتيا إما جلهل بخطر ما هو مقدم عليه أو جلرأة 

ني أيدينا األن وجدها يف ذاته عىل اهلل تعاىل وكتابه ورسوله وسنته، ومن هنا أتت فوىض الفتوى، وصار ب

الفتوى وضدها وصار الدليل الواحد يستعمل حسب ما يطلبه املستمعون أو ما يشتهيه املشاهدون أو ما 

يقيمه أصحاب البيزنس وأرباب املناصب، وصار الناس من ذلك يف خلط عجيب فال هم إىل أوالء وال إىل 

حجاب املرأة املسلمة وكل يفتي بام ال أولئك، ولعل من أحدث الشواهد عىل ذلك تلك احلملة العارمة عىل 

يعلم عىل االقل الفرق بني الفتوى واحلكم الرشعي، ولعل كالم اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل خيترص علينا 

ُه أَ  َحلى َكَذا َأْو مجلة الوصف هلذا اخللط حني يقول رمحه اهلل )اَل جَيُوُز لِْلُمْفتِي َأْن َيْشَهَد َعىَل اهللىِ َوَرُسولِِه بَِأنى

َمُه َأْو َأْوَجَبُه َأْو َكِرَهُه إالى ملَِا َيْعَلُم َأنى اأْلَْمَر فِيِه َكَذلَِك مِمىا َنصى اهللىُ َوَرُسوُلُه  ِريِمِه َأْو إجَيابِِه َأْو َحرى َعىَل إَباَحتِِه َأْو حَتْ

                                                           
  1/41. وانظر املجموع للنووي:  2/168اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه:  - 56
 .2/15الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي :  - 57
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ذِ  ا َما َوَجَدُه يِف كَِتابِِه الى َدُه ِدينَُه َفَلْيَس َلُه َأْن َيْشَهَد َعىَل اهللىِ َوَرُسولِِه بِِه (، َوَيُغرى َكَراَهتِِه .... ، َوَأمى ْن َقلى اُه َعمى ي َتَلقى

َلِف: لِيَْحَذْر َأَحُدُكمْ  لى اهللىُ َأْن َيُقوَل: َأَح  النىاَس بَِذلَِك، َواَل ِعْلَم َلُه بُِحْكِم اهللىِ َوَرُسولِِه، َقاَل َغرْيُ َواِحٍد ِمْن السى

ْمُه. َوَثبََت يِف َصحِ  َم اهللىُ َكَذا، َفيَُقوُل اهللىُ َلُه: َكَذْبت، مَلْ ُأِحلى َكَذا، َومَلْ ُأَحرِّ يِح ُمْسلٍِم ِمْن َحِديِث ُبَرْيَدَة َكَذا، َأْو َحرى

ت ِحْصنًا َفَسَأُلوك َأْن ُتنِْزهَلُْم َعىَل ُحْكِم اهللىِ َوإَِذا َحارَصْ  }ْبِن احْلَُصْيِب َأنى َرُسوَل اهللىِ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل : 

، َوَلكِْن َأْنِزهْلُْم َعىَل َوَرُسولِِه َفاَل ُتنِْزهْلُْم َعىَل ُحْكِم اهللىِ َوَرُسولِِه، َفإِنىك اَل َتْدِري َأُتِصيُب ُحْكَم اهللىِ فِيِهْم َأْم اَل 

ُهْم، َفَجَرْت . َوَسِمعْ {ُحْكِمك َوُحْكِم َأْصَحابِك  ت جَمْلًِسا فِيِه اْلُقَضاُة َوَغرْيُ ْساَلِم َيُقوُل : َحرَضْ ت َشيَْخ اإْلِ

َفُقْلت َلُه : َصاَر ُحُكوَمٌة َحَكَم فِيَها َأَحُدُهْم بَِقْوِل ُزَفَر، َفُقْلت َلُه : َما َهِذِه احْلُُكوَمُة ؟ َفَقاَل : َهَذا ُحْكُم اهللىِ، 

َة ؟َقْوُل ُزَفَر ُهَو  ِذي َحَكَم بِِه َوَأْلَزَم بِِه اأْلُمى ، َواَل َتُقْل َهَذا ُحْكُم اهللىِ، َأْو َنْحُو ُزَفرَ  ُحْكمُ  َهَذا:  ُقْل   ُحْكَم اهللىِ الى

 . (59) انتهى َهَذا ِمْن اْلَكاَلِم.

 لديه يكون قد االجتامعي التواصل وسائل من غريها أو الفضائيات عىل سواء الفتوى منرب يتوىل من وبعض 

الرشعي ما يؤهله ألن يفتي ولكن يف زمان ومكان ال يتجاوزمها لعدم علمه بأحوال بقية األماكن  العلم من

ومتطلبات الواقع فيها، ومن ثم ال يكون لفتواه أثرا إال ُمض التشويش عىل اخللق فام جيوز ألناس يف موطن 

املتغريات الزمانية واملكانية أمر الزم للمفتى كام أرشنا  قد ال جيوز لغريهم يف موطن آخر، وإن استيعاب مسألة

 .  (60) أثناء احلديث عن آداب املفتي

                                                           
 إعالم املوقعني لإلمام ابن القيم.  - 59
ــئلة طرحها  - 60 ــبق جمموعة من األس ــيف يف اهلامش هنا تعليقا عىل ما س ــطية وقد رأيت أن أض أمني عام املركز العاملي للوس

 )سابقا( د. عصام البشري وهي :
سها عن مرجعية الفتوى أين هي أهي كام يعتقد الغالة من أهل التكفري والتفجري عند علامء  سف عىل نف سام أمتنا املؤ يف ظل انق

الذين ال يرون إال احلركة لتغيري الواقع وإن بالقوة أم عند فقهاء الفنادق الذين ال يكادون يغادرون مقاعدهم الوثرية  اخلنادق
 تنظريا وكالما أم اهنا جيب أن تكون عند محلة العلم العدول املبتغني وجه الرمحن ال رضا السلطان 

سط بني طريف سبيل إىل التو ضني كيف ال صد العدوان النقيض اجلفاة املعر رص يف  سايرة الع  عن العلامء بحجة عجزهم عن م
 والغزاة الراغبني يف فتاوى تكرس إسالما مستأنسا ليس له يف القوة نصيب وإن صغر 

ــندان أهواء العامة وأن تكون  ــبيل إىل مواجهة العلامء املوقعني عن رب العاملني حتدي الوقوع بني مطرقة احلاكم وس كيف الس
 وجه اهلل الكريم وفقا للمنهجية العلمية املنضبطة من غري ميل إىل رغبة حاكم وال إىل هوى عامة. الفتوى خالصة ل

واقع زمان تنبسط فيه مساحة املجهول طردا مع تزايد تدفق املعلومات بحيث غدا صعبا جدا عىل  يف السبيل إىل التعامل مع ك 
ــاع  ــاعا هائال وبني واجب مواكبة تطورات  الفقيه الفرد مهام بلغ ذكاؤه وعلت مهته أن يوازن فيه بني اتس املعارف والعلوم اتس

 واحتياجات الناس إىل هدي الرشع فيها.  احلياة 
سبيل  ضل ما عرفوه وتتعامل معه كيف ال سالفنا تقديم أف رشيا حاول فيه أ صفه إنجازا ب إىل قراءة الرتاث قراءة قويمة حترتمه بو

قديرا  ناقدة ت تأمل الواعي والقراءة ال فاحص وال بالنظر ال بل  عه،  عة م يه أو القطي نامة إل ــت قديس أو تبخيس ودون االس دون ت
ــديدا خلطاها ولنبني ــان هذا  للجهود املبذوله فيه وتس ــب إنس ــتوعب الزمان واألحوال ثقافة معارصة تناس عليها من ثم بام يس

 الزمان وتواكب تطور احلياة املتالحقة. 
ــتعادة حلمة األمة واملوازنة بني اهتامم  ــارية بتفعيل آلية الفتوى يف هتيئة املناخ الس ــبيل إىل اقالة األمة من عثرهتا احلض كيف الس

ضوء مث سة نواقض الو ضارة والعمران التي جيب ان تتطهر منها األمة عاجال واجب بدرا سة نواقض احل ال واهتامم أوجب بدرا
 غري آجل من أجل استعادة دورها املنشود يف ركب اإلنسانية العام.
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 اخلامتة واملقرتحات

 ويف ختام هذه الكلمة أقرتح ما ييل:

احتاد املؤسسات اإلسالمية حول تعيني قناة خاصة بالفتوى وحظر ما يمكن أن يكون من أي مصادر  -1

 أخرى

a.  ،وأعلم أن هذا اقرتاح قد ال يتجاوز كونه اقرتاحا 

i.  ألن اجتامع االمة يف ذاته أمر حيتاج إىل إعادة صياغة للعقول التي تدعي أهنا تقود

 األمة   

ii.  وألن القنوات الفضائية االن مملوكة يف أغلبها إىل من ليسوا مهتمني بالشأن

ىل شغف الناس االسالمي بمقدار ما هي وسيلة للتكسب الَّسيع معتمدة ع

 باللهو وآفة الفراغ الذهني التي يعانيها الكثريون اليوم إال من رحم اهلل تعاىل. 

iii.  وألن املسائل الفقهية بينها ما هو معلوم من االختالف الفقهي الذي حيمل البعض

 عىل التعصب ملذهبه فال يرى غريه كام أرشنا أثناء احلديث عن آداب املفتي. 

iv. ياسته وطريقته يف إنفاذ مراده من شعبه، فضال عن أن لكل بلد س 

b.  وأعلم أيضا أن مثل هذا اجلهد حيتاج إىل متويل مادي ليس باهلني خاصة إذا كانت القنوات

االسالمية املتخصصة يف الفتوى ال تبتغي ربحا ماديا فالتكاليف باهظة حتتاج إىل املحتسبني 

ملسلمني يف أرض اهلل أعىل صوتا يف لنفقاهتم، يف وقت اتسع فيه اخلرق عىل الراقع فبطون ا

 نداءاهتا.  

                                                           
ــعة التنوع  ــتغالل س ــن اس ــوعية االختالف بل مع حس ــبيل اىل العمل عىل حتقيق واجب االحتاد دون االخالل بمرش كيف الس

 اخلالق. 
 ف السبيل إىل تكريس آداب احلوار واخالقيات االختالف بحيث ال يصري احلوار هتارشا وال يغدوا الختالف خالفا كي

ضايا األمة اجلامعة  ضحا بني ق ضبطة فيام يفتي فيه مفتونا ويبحث فيه باحثونا فنميز متييزا وا سبيل يف مد خيط املنهجية املن كيف ال
ستقل بالفتوى فيه عامل منفرد وقضايا ألفراد اليويمة ومسائلهم الفرعية التي قد حيسن التصدي ونوازهلا العامة التي ال جيوز أن ي

هلا من أثارة من علم ثم نميز متييزا واضحا بني خطاب أمة اإلجابة من املسلمني واملسلامت وخطاب أمة الدعوة من غري املسلمني 
ملقايل واحلايل مجيعا والبرص بام يناسب كال من قضايا ولغة وأداة تواصل يف أنحاء األرض بام يقتضيه هذا من إتقان لسان كل قوم ا

  وتبليغ 
عملية الفتوى عىل مستوى األمة ككل لكي تكون صادرة عن اجتهاد مجاعي يناسب طبيعة زماننا ال "مأسسة "السبيل إىل كيف 

مؤسسات الفتوى املنشودة بان تكون هلا مواردها املالية سيام فيام يتعلق بقضايا األمة العامة ثم كيف السبيل إىل تأمني استقاللية 
اخلاصــة التي حتفظها من االنســياق وراء هوى من ذات اليمني أو من ذات اليســار ولتكون للفتوى الصــادرة عنها مصــداقيتها 

شان العام ) صدرون لل سواه ممن يت صادق ممن  شفاف ال ست صهم الفطنة ال االفتاء يف عامل وتاثريها يف واقع الناس الذين ال تنق
 (.وما بعدها 1/21مفتوح كلمة د عصام البشري 
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 التفاف الدعاة حول رموز الدعوة والفقه ودعم وحدة املصدر للفتوى،  -2

a.  وذلك يستوجب التفريغ التام بعلامئنا وكفالتهم بام يسمح هلم أن يفرغوا أزماهنم جلواب

 احتياجات اخللق والرد عىل تساؤالهتم

b. ع الفقهية التي ال حتكم يف الناس وإنام تفتيهم، عىل أن ويستوجب أيضا أن يتم حتديد املراج

حيددوا فيام بينهم ضوابط ومعايري يسريون عىل هداها فال يتشتت الناس بينهم وتتشعب 

 اآلراء، وإال فقد أدى وجودهم إىل عكس املراد منهم، واهلل أعلم. 

فتح قنوات تواصل بني مفتيي العامل االسالمي الرسميني يف املسائل املصريية واستطالع االّراء وفق  -3

املذاهب والرؤى وتدوين هذه املسائل يف دوريات جامعة ، عىل أن تعد هذه الدوريات مرجعا ثابتا 

 ورأيا يمثل إمجاعا عامليا. 

ة عىل مستوى األقطار ومزيد من أنشطتها لصدو باإلضافة إىل مزيد من اإلثراء لفكرة املجامع الفقهي -4

رالفتاوى املجمعة من أهلها وزيادة عدد مرات انعقادها ملالحقة املستجدات يف املجاالت املختلفة، 

وهذا من وجهة نظري من أهم ما تقوم به أجما باعتبارها مرجعية فقهية ألئمة املسلمني يف أمريكا، 

ور مل يزل حيتاج إىل مزيد من التفعيل بإضافة عنارص جديدة خاصة جلنة الفتوى هبا، لكن هذا الد

تستكمل دراستها الفقهية عىل أيدي العلامء األجالء هاهنا ويف الوقت ذاته تكون اكثر إملاما بالواقع 

املعيش هنا وقادرة عىل اجلواب املناسب حلال السائل مراعية اخللفيات الثقافية واالجتامعية يف هذه 

 املجتمعات. 

ليم الناس أال يتناولوا الفتاوى إال من علامء بالدهم التي يعيشون فيها ومن هم أدرى بواقعها، تع -5

ولعل هذا الدور منوط بالدعاة وأئمة املساجد فمن واجبهم أن يعلموا الناس من أين يتلقوا مصادر 

وره كإمام الفتوى التي تضبط حياهتم وتستقيم هبا معايشهم، وأن يفصل كل من أئمة املساجد بني د

للمسجد وقائام عىل مصالح املسلمني وبني كونه مفتيا فإن مل تكن قد توفرت له آلة الفتوى وملكاهتا 

فاألوىل به أن حييل املسائل إىل ذوهيا واملتخصصني يف هذا امليدان، ويلفت نظري دايام أن األطباء 

صصه حتى وإن كان عاملا واملهندسني والعاملني يف حقول العمل امليداين ال يتجاوز أحدهم خت

 باجلواب إال أن اإلحالة عنده أوىل  
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إصدار البيانات التي حتتج بشكل مبارش عىل القنوات التي تستضيف للفتوى غري املتخصصني أو  -6

تناقش قضايا فقهية معقدة مع من ليسوا أهال للنقاش حوهلا، وقد ال ينصت ملثل هذه االحتجاجات 

  غري أن املزيد منها سيجعل هلا مردودا إجيابيا بإذن اهلل تعاىل.  يف بداية االمر ويتم َتاهلها 

  

 واهلل تعاىل أعىل وأعلم

 


