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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 احلمد هلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و آله و صحبه و من وااله و بعد ,,,,, 

فهذا بحث خمترص حول مسائل تتعلق بالفتوى و نوازهلا املعارصة مقدم ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف 

نسأل اهلل التوفيق و السداد. و هذه  1439 – 2018دورته اخلامسة عرش لألئمة و املنعقد يف مدينة هيوستون 

 الورقة مكونة من مبحثني:

 و حتته ثالثة مسائل: املبحث األول: املوقف من اختالف املفتني. 

 املسألة األوىل: االختالف بني العلامء سنة كونية و حقيقة رشعية.

 املسألة الثانية:  الفتوى الشاذة ، و أنه ليس كل خالف معترب يف الرشع . 

 املسألة الثالثة: ماذا يفعل العامي إذا اختلفت عليه فتاوى املفتني؟

 أوالً: الرتجيح بني األقوال املتعارضة بالنظر إىل األصل الذي قامت عليه الفتوى و أدلتها.   -

 ثانيًا: الرتجيح بالنظر إىل تكييف و تنزيل الواقعة. -

 ثالثًا: الرتجيح بالنظر إىل متعلقات املسألة املسؤول عنها.  -

 رابعًا: اختيار قول اجلمهور و ترجيحه عىل غريه. -

 ح بالنظر إىل حال املفتي فيختار األعلم و األورع من العلامء. خامسًا: الرتجي -

 سادسًا: الرتجيح بالنظر إىل حال املستفتي.  -

 سابعًا: األخذ باألحوط و األورع من األقوال ال سيام فيام يتعلق بنفسه.   -

 ثامنًا: األخذ بالتيسري و القول امليرس ال سيام يف املسائل التي تتعلق بعموم الناس. -

 عًا: األخذ باأليرس فيام يتعلق بحق اهلل و باألشد يف حقوق العباد. تاس -

 عارشًا: من املعايري أن يكون املستفتي خمريا بني فتاوى العلامء و ال يلزمه الرتجيح بينها. -
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 احلادي عرش: استفتاء القلب  -

 املبحث الثاين: اإلفتاء و الفتوى عرب وسائل البث املبارش و حتته مسألتان: 

 املسألة األوىل: الفوائد و العوائد للفتوى عرب وسائل البث املبارش احلديث. و حتت هذه املسألة عرش نقاط

 املسألة الثانية: املحاذير و السلبيات و كيفية اجتناهبا. و حتتها احد عرش نقطة. 

 ثم ثبت املراجع  نسأل اهلل التوفيق و السداد. 
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 املوقف من اختالف املفتني.  : املبحث األول

قبل الرشوع يف ذكر بعض املعايري ملنهج يعني املستفتني عىل التعامل مع اختالف املفتني أجعل متهيدا من  

 مسألتني: 

 املسألة األوىل: االختالف بني العلامء سنة كونية و حقيقة رشعية. 

لصحابة ريض اهلل عنهم ، و مازالت األمة إن اختالف العلامء و تعارض آرائهم أمر قديم مستقر منذ زمن ا

وقوع االختالف بني الناس أمر رضوري ال بد "تتعايش مع هذا اخلالف عرب عصورها املاضية. و ذلك ألن 

أما االختالف يف فروع الدين و  "قال القايض عياض: (1) "منه لتفاوت إراداهتم وأفهامهم وقدرات إدراكهم

لقرآن و تأويله الظاهر عىل خالف ما تأوله صاحبه، فأمر البد منه يف متسك صاحب كل مذهب بالظاهر من ا

و لذا جيب عىل الناس أن ال يتصوروا أن القضاء عىل   (2)"الرشع و عليه مىض السلف و انقرضت األعصار

ولو شاء ربك جلعل انلاس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني   "اخلالف ممكن أو وارد فاألمر كام قال تعاىل : 
، ولذا فإن التذمر من وجود اخلالف، واحلرية عند كل اختالف، مذهب غري محيد،  (3) "إال من رحم ربك

ومسلك غري رشيد، بل الواجب أن نتفهم طبيعة اخلالف يف إطاره الرشعي الصحيح، وُتدرس أسبابه، إلن 

 (4)العلم هبا خيفف من حدة االختالف وحيسن ظن املرء بالعلامء. 

أتيت مكة "(   قصة لطيفة عن عبدالوارث بن سعيد أنه قال: 231 /5يف كتابه املوافقات ) و ذكر الشاطبي

ما تقول يف رجل باع بيًعا "فأصبت هبا أبا حنيفة، وابن أيب ليىل، وابن شربمة، فأتيت أبا حنيفة، فقلت له: 

البيع جائز، والرشط "، وأتيت ابن أيب ليىل، فقال: "البيع باطل، والرشط باطل"، قال: "واشرتط رشًطا؟

سبحان اهلل! ثالثة من فقهاء الكوفة "، فقلت: "البيع جائز، والرشط جائز"، وأتيت ابن شربمة، فقال: "باطل

ال أدري ما قاال، حدثني عمرو بن شعيب "، فأتيت أبا حنيفة فأخربته بقوهلام، فقال: "خيتلفون علينا يف مسألة

ى عن بيع ورشط( عن أبيه عن جده: )أن رسول اهلل صىل اهلل ، فأتيت ابن أيب ليىل، فأخربته "عليه وسلم َنه

                                                           
 .2/5119الصواعق املرسلة البن القيم   - 1
 8/161إكامل املعلم بفوائد مسلم  - 2
 119 - 118هود:  - 3
األعالم البن تيمية، و اإلنصنناف يف بيان أسننباب االختالف لو  اهلل الدهلوي، ومن الكتب املصنننفة يف هذا: رفع املالم عن األئمة  - 4

 واخلالف بني العلامء أسبابه وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمني
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ال أدري ما قاال، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: "بقوهلام، فقال: 

، واشرتطي هلم الوالء؛ فإن الوالء ملن أعتق((، فأجاز البيع وأبطل الرشط بن ، فأتيت ا"))اشرِتي بهريرةه

ر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر بن "شربمة، فأخربته بقوهلام، فقال:  ما أدري ما قااله، حدثني ِمسعه

 (5). "عبداهلل قال: )اشرتى مني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ناقة فرشطت محالين، فأجاز البيع، والرشط

اطبي:  عىل كلية ما استفاد من حديثه، ومل يره غريه من  فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد يف فتياه"قال الشَّ

 (6) "اجلزئيات معارًضا؛ فاطَّرح االعتامد عليه

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ن رمحه اهلل ن: )والنزاع يف األحكام قد يكون رمحة إذا مل يفض إىل رش عظيم من 

 (7)مه: كتاب السعة( خفاء احلكم، وهلذا صنف رجل كتابا سامه: كتاب االختالف، فقال أمحد س

بال شك إن اختالف الفتاوى و تباين اآلراء اليوم أصبح ظاهرة حتار معها عقول العامة و تتحري معها 

املؤسسات و األفراد ! و مع أن اخلالف وقع قدياًم بني العلامء و لكن يف زماننا هذا انترش و اتسع و فيه من 

ستشكال الناس له و ضيقهم به ، فبعدما كان اخلالف سبب احلرية للعامة و االضطراب ما ال خيفي و كثر ا

للتوسعة و الرتاحم أصبح يف زماننا سببا للتنافر و التناحر فأصبح اخلالف فرقة و ختالف نسأل اهلل العافية و 

 السالمة. 

 و سبب تفاقم هذه املشكلة يف زماننا يرجع إىل األمور التالية:

ها يف زماننا بشكل غري مسبوق ، فال أعلم زمانا قبل زماننا تدويل املعلومات و حرية االطالع علي -

هذه انترشت يف املعلومات و شاعت و سهل الوصول إليها أكثر منه يف زماننا ، و بالتا  فإن الناس 

تعرض هلم املسائل و الفتاوى املختلفة حول املسألة بمجرد طباعة كلامت ثم تشغيل خاصية البحث 

انترشت املواقع التي تنرش فتاوى العلامء و طلبة علم بكثرة ، و كذلك يف جوجل او غريها! لقد 

                                                           
 128، واحلاكم يف معرفة علوم احلديث 4358 /184 /5والقصة كاملة أخرجها الطرباين يف املعجم األوسط  - 5
 .232 /5 املوافقات - 6
 14/159الفتاوى  جمموع - 7
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تداول الفتاوى عرب وسائل التواصل االجتامعي و نرشها بني الناس و يف بعض األحيان ال يعلم 

 مصدر الفتوى و ال توثيق اآلراء فيها. فكان نتيجة هذا اطالع الناس عىل اخلالف و زيادة احلرية. 

فشوه بني الناس يف زماننا هذا أكثر من أزمان مضت ، فالتعليم الديني ضعيف لدى انتشار اجلهل و  -

عموم املسلمني و لغة العلم غريبة عىل مسامعهم ،  و بالتا  التعامل مع خالف العلامء أصاب 

كثريين باإلرباك و احلرية و لربام تعدى ذلك. و قل يف الناس من تعلم فقه التعامل مع اخلالف ال 

الف املفتني مما جيعل احلاجة إىل تعلم هذا الفقه و نرشه بني الناس مطلب رشعي و رضورة سيام خ

  (8)دعوية يف زماننا اليوم 

 

تصدر ضعاف طلبة العلم أو أنصاف املتعلمني للفتوى عرب شاشات التلفاز أو اإلنرتنت مما أدى إىل  -

هر و أخطر مظاهر هذا االنحراف ظهور كثري من الفتاوى الشاذة واألقوال الضعيفة. و لعل من أظ

وقع لدى كثري من اجلامعات اجلهادية التي تبنت أشخاص غري مؤهلني نصبوهم للفتوى يف أمور 

عظام كإعالن اجلهاد و استحالل الدماء بل و إعالن اخلالفة و تنصيب اإلمام و استحالل األموال و 

حركية دعوية ألشخاص يفتوَنم األعراض و تكفري املسلمني ، و قريب من ذلك تنصيب مجاعات 

يف مسائل كبرية تتعلق بفقه الدعوة و السياسة الرشعية و اعتبار املصالح و املآالت و املقاصدية يف 

الرشع و هم ليسوا أهال لذلك و ال قريبًا منه ! فهذه الفصام النكد بني الدعاة و العلامء له آثار وخيمة 

عاة بل كال الطرفني له من الالئمة نصيب و لكن سياسة عىل األمة و ال ألقي باللوم فقط عىل الد

التنفري من العلامء و املباعدة عنهم لكوَنم ال يوافقون أهواء اجلامعات الدعوية أو اجلهادية و تربية 

الشباب عىل أن العلامء فاسدين موالني للطواغيت و أَنم ال يفقهون الواقع و هم علامء حيض و 

قه دورات املياه و نحو ذلك من األوصاف الظاملة الشنيعة و يف املقابل جتد نفاس ! و ال حيسنون إال ف

من أهل العلم من يتكرب و يستنقص من قدر و دور الدعاة يف املجتمع و يريد أن يسيطر عىل كل 

أبواب الدعوة و أن يكون املرجع فيها و ال يعطي من وقته و نفسه للدعاة و يصرب عليهم و حيتضنهم 

                                                           
 233انظر:اختالف املفتني للرشيف حاتم العوين  - 8
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لبعض يشكك يف نواي الدعاة و حيرض السلطان عليهم غرية من شهرهتم و قبوهلم العام بل قد جتد ا

يف املجتمع كل هذا جيب أن يتوقف و أن ترجع الثقة بالعلامء و حتصل اللحمة مع الدعاة و أن يدرك 

اجلميع انه ال غنى عن كال الطرفني عن بعضهام البعض و إن كان هذا استطراد عن املوضوع لكن 

رتباطه أن هذه الفجوة جعلت الدعاة ينصبون أنفسهم أو من ال يكون أهال للفتيا فكان األمر وجه ا

و مل يكتف بالرضر العام الذي قد حتدثه هذه اجلامعات بل تعدى إلسقاط هيبة  "فضلوا و أضلوا"

 العلامء و الثقة هبم لدى العوام فأصبح الناس مهاًل هبابًا يستفتون كل من هب و دب. 

 ة الثانية:  الفتوى الشاذة ، و ليس كل خالف معترب يف الرشع . املسأل

مما حيسن التنبيه عليه يف مطلع هذا املبحث أنه ليس كل خالف له حظ من النظر أو يعد خالفًا معتربًا أو يبيح  

للمستفتي اتباعه بل العلامء تكلموا عن مسألة الفتوى الشاذة و لعلنا نعرض هلا حتى يتبني أمر هذا القسم 

فعي تقرير بديع يف كتابه الرسالة يف باب الذي جيب عىل الناس تفاديه و عدم األخذ به. و لإلمام الشا

  "االختالف قال فيه:

  قال: فإين أجد أهل العلم قديام وحديثا خمتلفني يف بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟

  .قال: فقلت له: االختالف من وجهني: أحدمها حمرم وال أقول ذلك يف اآلخر

  قال: فام االختالف املحرم؟

منصوصا بينا: مل حيل  -صىل اهلل عليه وسلم-احلجة يف كتابه أو عىل لسان نبيه قلت: كل ما أقام اهلل به 

  .االختالف فيه ملن علمه

وما كان من ذلك حيتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب املتأول أو القايس إىل معنى حيتمله اخلرب أو القياس وإن 

  .خالفه فيه غريه: مل أقل إنه يضيق عليه ضيق اخلالف يف املنصوص

  قال: فهل يف هذا حجة تبني فرقك بني االختالفني؟
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وتُوا الِْكتَاَب إاِلَّ مِْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم اْْلَي ِنَةُ قلت قال اهلل يف ذم التفرق ﴿ 
ُ
ِيَن أ َق اَّلَّ   .(9)﴾  َوَما َتَفرَّ

ِيَن َتَفرَّقُوا َواْخَتلَُفوا مِْن بَ وقال جل ثناؤه: ﴿    .(10)﴾  ْعِد َما َجاَءُهُم اْْلَي ِنَاُت َواَل تَُكونُوا ََكَّلَّ

  .فذم االختالف فيام جاءهتم به البينات

  .فأما ما كلفوا فيه االجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغريها

قال: فمثل   بعض ما افرتق عليه من روي قوله من السلف مما هلل فيه نص حكم حيتمل التأويل فهل يوجد 

  لة؟عىل الصواب فيه دال

قلت: قلَّ ما اختلفوا فيه إال وجدنا فيه عندنا داللة من كتاب اهلل أو سنة رسوله أو قياسا عليهام أو عىل واحد 

 (11) "منهام.

الفتوى الشاذة هي ما اجتمع فيها أمران ؛ خمالفة احلق و خمالفة اخللق ! فهي التي تعارض النص أو ختالف 

 (12)اإلمجاع و عىل هذا دارت عبارات العلامء يف بيان معنى شذوذ الفتوى. 

ل و حيسن التنبيه إىل أن االنفراد معيار عىل الشذوذ و أمارة و ليس بالرضورة دليل و ضابط مضطرد قا

... و غالب األمر أن أصحاهبا منفردون هبا "الشاطبي يف معرض كالمه عن الشذوذ و املخالفة يف الفتوى:

قلام يساعدهم عليها جمتهد آخر فإذا انفرد صاحب قول عن عامة املة فليكن اعتقادك أن احلق مع السواد 

  (14)يعترب شذوذا أيضًا.  و هنا ننبه إىل أنه ليس كل خطأ يف الفتوى   (13) "األعظم من املجتهدين

  (15)من أمثلة الفتاوى الشاذة يف واقعنا املعارص: 

                                                           
 4البينة، آية:  - 9

 105آل عمران: من اآلية  - 10
 561-560الرسالة  - 11
شاذ و أثره يف الفتوى للمباركي - 12 سديس  75انظر: القول ال شذوذ يف اآلراء الفقهية لل صول األحكام البن  1/94، ال ، اإلحكام يف أ
 16، بحوث أصولية لوليد احلسني 36، العمل بالقول الشاذ و أثره يف ارضاب األحكام الفقهية ملحمد خالد منصور 5/83حزم 

 4/534املوافقات: - 13
 22بحوث أصولية لوليد احلسني  - 14
 53و الفتاوى الشاذة و خطورهتا لعجيل النشمي  9انظر الفتاوى الشاذة و خطرها للسالوس  - 15
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إنام اتفق  "الفتوى بإمامة النساء للرجال يف اجلمعة و اجلامعات ، فهو خمالف إلمجاع األمة. قال ابن رشد: 

ملا كانت سننهن  اجلمهور عىل منعها أن تؤم الرجال ألنه لو كان جائزا لنقل ذلك الصدر األول، و ألنه أيضا

  (16) "يف الصالة التأخري عن الرجال علم أنه ليس هلن التقدم عليهم

الفتوى بجواز زواج املسلمة من غري املسلم هو مثال آخر عىل الشذوذ يف الفتوى املخالفة للنص و اإلمجاع. 

َّلين آمنوا إذا جاءكم يا أيها ا"و قال تعاىل:  2:221 "و ال تنكحوا المرشكني حىت يؤمنوا "قال اهلل تعاىل:
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهلل أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار 

و اإلمجاع منعقد عىل حتريم فروج املسلامت عىل "قال ابن قدامة: (17) "ال هن حل لهم و ال هم حيلون لهن

 .(18) "الكفار

مل يفلح أبدًا  "بيان أسباب الشذوذ يف الفتوى و أجاد رمحه اهلل بقوله:  و أمجل الشيخ بكر بن عبد اهلل أبوزيد يف

من تصدى لالجتهاد كال أو جزءا، و هو غري متأهل دينا و علام و فقها ، يدفعه حب الظهور و الولع بالشذوذ 

ة ، و ، و ضغط اإلسالم للواقع و ضغط النصوص للوقائع ، و حتميل النصوص ما ال حتتمله، و مماألة الوال

 . (19)"تصيد الرغبات، و تسويغ ترصفاهتم باسم الرشع املطهر و اجلرأة عىل الفتيا

من صور الشذوذ يف الفتوى تنزيل واقع بعض بالد اإلسالم يف الرشق أو البالد اإلسالمية عىل واقع املسلمني 

ني ، و من ذلك املنع من كأقلية يف الغرب و من ثم إعطاء اجلميع حكام واحدا يف مسائل تتعلق بأحوال املكلف

الدراسة يف اجلامعات املختلطة ، و هذا أمر ممتنع يف زماننا و واقعنا ، و القول بأن يمتنع أبناء املسلمني عن 

الدراسة يف اجلامعة ظاهر الفساد ملخالفته لتغليب أعىل املصلحتني  الظاهرة و عدم مراعاة مقاصد الرشع . و 

 أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الرشع يف املعنى الذي اجتهد فيه. نبه  الشاطبي عىل أن زلة العامل

و من ذلك كثري من مسائل التشبه كلبس رابطة العنق و البدلة و غريها مما اختلف فيه عرف املسلمني يف   (20)

الف عرفهم و و من أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اخت "هذه البالد عن غريها. قال ابن القيم:

                                                           
 3/33، و انظر: املغني البن قدامة  1/274جتهد البن رشد بداية امل - 16
 10املمتحنة: - 17
 10/10املغني  - 18
 1/105املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد  - 19
 4/531املوافقات  - 20
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عوائدهم و أزمنهم و أمكنتهم و أحواهلم و قرائن أحواهلم فقد ضل و أضل و كانت جنايته عىل الدين أعظم 

 .  (21) "من جناية من طبب الناس كلهم عىل اختالف بالدهم و عوائدهم و أزمنتهم و طبائعهم 

ليل الناس ،و تشويه صورة الدين ، و و ال شك أن للفتوى الشاذة آثار سلبية كثرية منها تضييع الرشيعة و تض

 االستهانة بأحكامه و علامئه و ذهاب هيبتهم ، و أعظم من ذلك التعرض لسخط اهلل و عقوبته. 

إذا كان القول خيالف سنة أو إمجاعًا شائعًا وجب "و لذا فالواجب عىل الدعاة و طلبة العلم كام قال ابن القيم: 

  (22) "إنكاره اتفاقاً 

و سبيل وقاية النفس و املجتمع من الفتاوى الشاذة أن ال يترسع اإلنسان يف الفتيا و أن ال يصدر من هو اهل 

هلا ، و أن يتناصح العلامء و طلبة العلم فيام بينهم إذا رأوا شذوذًا أو إغرابًا من أحدهم ، و أن حيذر من 

   (23)الفتاوى الشاذة و يرد عليها باحلكمة و الدليل و الربهان. 

و أصل هذا الباب و مرده إىل أنه جيب عىل العلامء و املفتني أن يتقوا اهلل عز وجل يف فتاوهيم و ما ينرشونه بني 

ُ ُيْفتِيُكْم ِِف الناس فالفتوى مكاَنا عند اهلل عظيم، توالها اهلل بنفسه يف قوله تعاىل: ﴿ يَْستَْفتُونََك قُِل اهلل 
ُ ُيْفتِيُكْم فِيهِنَّ َوَما ُيتََْل َعلَيُْكْم ِِف ﴿ . وقال تعاىل:(24)﴾ اللََْكَلَةِ  َويَْستَْفتُونََك ِِف الن َِساء قُِل اهلل 
 .(25)﴾ الِْكتَابِ 

وتوالها الرسول صىل اهلل عليه وسلنم فكان املسلمون يسألونه صىل اهلل عليه وسلنم ويفتيهم و توالها من  

مشكلة، مجع هلا كبار املهاجرين واألنصار من أهل بدر بعده كبار أصحابه وكان عمر بن اخلطاب إذا عرضت 

  .يستشريهم فيها، ثم بعد ذلك توالها العلامء الذين هم ورثة األنبياء بعد الرسول صىل اهلل عليه وسلنم

ليس ألحد أن يقول يف يشء حالل وال حرام إال من جهة العلم، وجهة العلم ما نص يف "قال الشافعي: 

ا ، أو يف اإلمجاع، أو القياس عىل هذه األصول، وما يف معناها، قال تعاىل: ﴿الكتاب، أو يف السنة ْيتُم مَّ
َ
رَأ
َ
قُْل أ

                                                           
 3/66إعالم املوقعني:  - 21
 3/223إعالم املقعني  - 22
 1/107كر أبو زيد ، املدخل املفصل لب 49انظر: الفتوى الشاذة لوليد احلسني - 23
 176النساء:  - 24
 127النساء:  - 25
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ِ َتْفَتُ  ْم لََعَ اهلل 
َ
ذَِن لَُكْم أ

َ
ُ أ ِنُْه َحَراًما وََحاَلاًل قُْل آهلل  ِْزٍق فََجَعلْتُم م  ِن ر  ُ لَُكم م  نَزَل اهلل 

َ
َوَما َظنُّ  *ون أ

ِيَن َيْفَتُونَ  ْكََثَُهْم اَل يَْشُكُرون اَّلَّ
َ
و فَْضٍل لََعَ انلَّاِس َولَـِكنَّ أ َ ََّلُ ِ الَْكِذَب يَوَْم الْقِيَاَمةِ إِنَّ اهلل  ﴾ لََعَ اهلل 

(26) " (27) 

رأيت ثالث مائة من أهل بدر ما منهم من أحد إال و "من اجل ذلك تورع السلف عن الفتيا ، فعن الرباء قال: 

و قد نقل عن مالك انه كان إذا سئل من مسألة كأنه واقف بني اجلنة و  (28) "لفتوىهو حيب أن يكفيه صاحبه ا

، و ليعلم املفتي أن زلة العامِل قد تكون خراب العامله و لذا جيب احليطة و احلذر و إن رأيت من أحد  (29)النار. 

من أهل العلم استهتارا بالفتوى و جرأة عليها و مسارعة و تصدر هلا فهذا جيب احلذر منه لن هذا ليس صنيع 

الم أمر عظيم ، ألنه استفتي من ال علم له! هذا العلامء الربانيني. و ملا ذكر العلامء قول ربيعة أنه ظهر يف اإلس

قاهلا ابن الصالح  "رحم اهلل ربيعة كيف لو أدرك زماننا؟ "يف زمان التابعني رمحه اهلل، علقوا عىل ذلك بقوهلم: 

تعظيم "( و ابن اجلوزي يف 11)"صفة الفتوى"و ابن محدون يف كتابه "أدب املفتي و املستفتي"يف كتابه 

( و غريهم من أهل العلم. و رحم اهلل ابن حزم 5/188) "إعالم املوقعني"و ابن القيم يف ( 113)"الفتيا

و هذا الرضب إنام يستفتون بالشكل ال بالفضل ، و "حيث قال عىل هذا الصنف من املفتني اجلهال األغرار 

م، تعج منهم باملناصب ال باألهلية، قد غرهم عكوف من ال علم عنده عليهم، و مسارعة أجهل منهم إليه

احلقوق إىل اهلل عجيجًا، و تضج منهم األحكام إىل من أنزهلا ضجيجًا ، فمن أقدم باجلرأة عىل ما ليس له بأهل 

 . (30) "فتيا أو قضاء أو تدريس، استحق الذم و مل حيل قبول فتاه، و ال قضائه هذا حكم دين اإلسالم

 فتاوى املفتني؟املسألة الثالثة: ماذا يفعل العامي إذا اختلفت عليه 

 هذه مجلة من املعايري و األصول التي تعني املستفتي للتعامل مع اختالف املفتني: 

عىل املستفتي أن جيتهد وسعه و قدرته أن يستفتي من يظن فيه العلم و الورع ، فنرى كثريا من العوام يستفتي 

أي شخص دون حتري فرتاه يسأل من تظهر عليه سامت التدين كأن تكون له حلية أو يلبس ثوبًا أو عاممة ، أو 

                                                           
 60-59يونس: - 26
 2/59نقله ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم و فضله  - 27
 72تعظيم الفتوى البن اجلوزي  - 28
 78تعظيم الفتوى البن اجلوزي  - 29
 6/77اإلحكام يف أصول األحكام  - 30
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يس بالرضورة و ال األصل فيهم أن شخص حسن الصوت بالقراءة أو خطيبًا أو داعية متحدثًا و هؤالء ل

يكونوا من أهل الفتوى و هذا مما جيب إشاعته بني الناس و تعليمهم إياه ، التفريق بني العامل و طالب العلم 

 الذي جيوز استفتاءه و بني املتدين و املقري و اخلطيب و الداعية و احلركي و املثقف. 

امء و الفقهاء و وجدها متعارضة خمتلفة اختالفًا ال يمكن فإذا استفتى أو وقف عىل فتاوى من يثق من العل

 اجلمع بينها فهذه بعض املعايري و األصول التي أرجو أن تعني يف التعامل مع هذا االختالف حينئٍذ: 

 أوالً: الرتجيح بني األقوال املتعارضة بالنظر إىل األصل الذي قامت عليه الفتوى و أدلتها.  

الفتاوى املختلفة املتعارضة التي استوقفته و حتري فيها مما مل يطمئن قلبه فيها إىل قول  عىل املستفتي النظر يف

تطمئن له نفسه و تنرشح أن ينظر يف هذه األقوال و يرتيث ثم يتخري منها ما هو أقرب للدليل و ما يظهر له 

 صوابه من أوجه الرتجيح العامة و ال يلزم من ذلك كونه طالب علم. 

عة من الفقهاء أن املستفتي إذا اختلفت عنده فتاوى املفتني، وتعددت أقواهلم يف املسألة فإنه لقد ذهب مجا

يلزمه االجتهاد والرتجيح مطلقًا، سواء كان اجتهاده متعلقًا بأعيان املفتني، فينظر يف تفاوهتم من حيث العلم 

 منها ما شاء.  هذا القول هو مذهب والتدين والورع، أو متعلقًا بأقواهلم وفتاواهم، وال جيوز له أن يتخري

، وقد (35)، وابن الصالح (34)، والسمعاين (33) ، والغزا   (32)، كإمام احلرمني اجلويني .(31)بعض الشافعية 

   (37) "هو ظاهر مذهب الشافعي"قال الزركيش:   (36)نص اإلمام الشافعي عىل مثله يف مسألة حتديد القبلة 

                                                           
 146، وأدب الفتوى  2/1039، و  ورشح اللمع 128انظر: اللمع  - 31
 2/879انظر: الربهان  - 32
 594، و املنخول  2/391املستصفى  - 33
 5/144انظر: قواطع األدلة  - 34
 147أدب الفتوى  - 35
 1/191انظر: األم  - 36
 313 /6البحر املحيط:  - 37
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و هو أيضًا  (42)، وابن القيم  (41)، والطويف  (40)، وابن محدان  (39)، كابن قدامة  (38)و هو قول بعض احلنابلة 

 (44)، وبعض املالكية (43)مذهب بعض احلنفية 

فإن قال قائل كيف للعامي أن يرجح ؟ فاجلواب أن هذا ليس ترجيح بالنظر إىل أفراد أدلة كل فريق و طريقة 

االستدالل و لكن ترجيح املستفتي بني الفتاوي كرتجيح العامي بالطب بني مشورة األطباء يف مسائل الطب 

طب أو طبيبا يف ذاته. قال اإلمام الذي قد يتنازع فيها األطباء ، و ال يلزم من ذلك أن يكون عاملا بال

ال فرق بني مصادفة املجتهد الدليل  –أيضا  –وأما اختالف العلامء بالنسبة إىل املقلدين فكذلك  "الشاطبي:

ومصادفة العامي املفتي ، فتعارض الفتويني عليه كتعارض الدليلني عىل املجتهد ؛ فكام أن املجتهد ال جيوز يف 

وال اتباع أحدمها من غري اجتهاد وال ترجيح كذلك ال جيوز للعامي اتباع املفتيني معا حقه اتباع الدليلني معا 

 (45) "وال أحدمها من غري اجتهاد وال ترجيح 

و عليه فاملستفتي ال يأخذ باأليرس ملجرد الرتخص، أو باألشق ملجرد االحتياط، أو بقول األكثر؛ ألنه قول 

حق، فريجح بني أقواهلم بلون من ألوان الرتجيح.  قال الشاطبي: األكثر، بل ال يأخذ بالقول إال طلبا لل

فاملجتهدان بالنسبة إىل العامي كالدليلني بالنسبة إىل املجتهد؛ فكام جيب عىل املجتهد الرتجيح أو التوقف "

 (46) "فكذلك املقلد، ولو جاز حتكيم التشهي واألغراض يف مثل هذا جلاز للحاكم وهو باطل باإلمجاع 

االستدالل بالدليل العام يف مقابل الدليل اخلاص ، أو بالنص يف مقابل الرأي و االستحسان يظهر معه  فمثال

رجحان قول عىل اآلخر و املستفتي ال يكلف إال وسعه و قدرته عىل كل حال. و لكن أكثر العوام يفهم الفرق 

أي  "ملستفتي. قال ابن قندس:بني طبقات و درجات مثل هذه االستدالالت بل قد يكون هذا أيرس يف حق ا

حتصيل الراجح من اخلالف بالنظر إىل الدليل و معرفته أيرس عىل اإلنسان من حتصيل أي اإلمامني أعلم و 

                                                           
 11/197انظر: اإلنصاف  - 38
 3/1025انظر: روضة الناظر  - 39
 81صفة الفتوى  - 40
 3/668خمترص الروضة  انظر: رشح - 41
 4/203انظر: إعالم املوقعني  - 42
 2/177انظر: رشح نور األنوار مع كشف األرسار عىل املنار  - 43
 6/313و البحر املحيط للزركيش  2/391انظر: املستصفى للغزا   - 44
 ت مشهور 76/  5املوافقات   - 45
 5/81املوافقات  - 46
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و الواجب عىل مثل هذا موافقته للقول الذي "قال شيخ اإلسالم:   (47)."أدين حتى يأخذ بقوله و يقلده

  (48) "أعيان املفتني و األئمة، إذا ترجح عنده أحدمها قلده ترجح عنده بال دعوى منه لالجتهاد، كمجتهد يف

 و يتبني هذا أكثر بالنظر إىل جهتني:

جهة املستفتني أنفسهم و أَنم درجات خمتلفة ممن يطلق عليهم وصف العوام و الذي ال يعني أَنم  -

هم الدعاة و سفهاء أو ضعاف العقول ليس هلم قدر من الفهم العام ، فمنهم املثقف املتعلم ، و من

صغار طلبة العلم و منهم اجلاهل متاما غري املثقف ضعيف العقل كليل النظر ثقيل الفهم فهؤالء 

 ليسوا سواء.

اجلهة الثانية هي املسألة املختلف عليها فهي متفاوتة، فمنها اخلفي الدقيق و منها ما يتعلق بأصول  -

ت حاجة الناس أكرب إىل العلم بحكم من أحكام و من رمحة اهلل تعاىل أنه كلام كان"الدين و الرشيعة ، 

 (49) "اهلل جعل اهلل تعاىل أدلته أكثر و أبني لييرس للناس سبل اهلداية

و رجح ابن القيم مسلك الرتجيح بعد أن ذكر أن يف املسألة سبعة مذاهب اختار سابعها و هو الرتجيح حسب 

 (50)قدرته كام يصنع مع اختالف األطباء و املشريين. 

كر بعض العلامء أن املستفتي إن اتسع عقله للفهم لزمه سؤال املفتني عن الدليل، فيأخذ بأرجح األدلة و و ذ

 (51).أقواها عنده، وإن قرص عن ذلك ختري. وهبذا قال الزبري بن أمحد الزبريي من الشافعية. 

اصل دينها و هو القرآن و و من فوائد هذا املسلك أن يريب الناس عىل اتباع الدليل و تعظيمه و ربط األمة ب

 السنة، و ما دخل الضعف عىل األمة إال حينام تركت نصوص الرشع و أمهلت يف حياة العامة و اخلاصة. 

  الرتجيح بالنظر إىل تكييف و تنزيل الواقعة. ثانيًا:

                                                           
 11/110احلاشية عىل الفروع  - 47
 11/109الفروع البن مفلح  - 48
 255اختالف املفتني حاتم العوين  - 49
 4/264إعالم املوقعني  - 50
 6/314،و البحر املحيط  432--2/431انظر: الفقيه واملتفقه  - 51
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واقعة إن فتاوى املفتني عادة تكون مركبة من قضيتني: حكم رشعي مستنبط، ثم تنزيل هلذا احلكم عىل 

خمصوصة  ؛ وعليه فالفتيا قد يدخل عليها اخلطأ إما من قصور يف إدراك احلكم، أو تقصري يف معرفة الواقع، 

ولذا فاالختالف احلاصل بني املفتني قد يكون أحيانا يف حترير حكم املسألة، وقد يكون يف تنزيلها عىل الواقع. 

تي خطأ احلكم املضمن يف الفتوى لقصوره عن رتبة وبناء عىل هذا؛ فمن الفتاوى ما يمكن أن جيهل املستف

االستنباط، لكنه ال جيهل خمالفة التنزيل للواقع، إما لعلمه بحقيقة احلال والواقع لتعلقه به، وعدم مطابقة 

الفتيا له، أو لغموض يف السؤال أدى إىل إشكال يف عملية التنزيل، وقد يكون للمستفتي مزيد اختصاص 

فتي، مما جيعله أقدر عىل تفهمها، ومعرفة صحة التنزيل من عدمه، واالجتهاد يف حتقيق بعلم الواقعة من امل

املناط مما يشرتك يف بعض صوره العامة واخلاصة، ويف بعض صوره ال يقدر بعض اخلاصة عىل دقة التنزيل 

ملريض بخالف بعض العامة لالختصاص، وال تثريب يف ذلك، كتمييز املرأة لدم احليض مثال، ومعرفة ا

للمشقة الواقعة عليه من مرضه، ودراسة القوائم املالية لرشكة ملعرفة حكمها وهكذا؛ وكم من مسألة معلقة 

بالعرف مثال يتكلم فيها العامل باعتباره واحدا من أهل العرف فيخالفه غريه باالعتبار ذاته، فتحقيق هذا إنام 

 .يكون بتحقيق طبيعة الواقعة ومناط احلكم

بانة اخلطأ يف مثل هذه الفتاوى قد يتضح بام تقدم، وال يصح إن اتضح للمستفتي خطأ يف التنزيل وعليه؛ فاست

األخذ بالفتيا، بل الواجب توضيح الواقع عىل صورته للمفتي، أو االنتقال ملفت آخر؛ إذ املقصود ليس العمل 

 (52). بأي فتيا تتيرس، وإنام طلب الفتيا املوافقة لرشع اهلل واحلاصلة يف حملها

  ثالثًا: الرتجيح بالنظر إىل متعلقات املسألة املسؤول عنها.

و املراد هبذا املعيار إعامل و مراعاة ما سبق ذكره يف مسألة كيف يتحرى العامي من يستفتيه ، فهذه من أوجه 

 الرتجيح التي قد يستطيع املستفتي مراعاهتا حني التعامل مع اختالف العلامء. 

 ن دقائق العلم بحث عن األعلم و عن املتخصص يف هذا املجال.فإن كانت املسألة م

                                                           
 ، واجب املسلمني عند اختالف املفتني لعبد اهلل العجريي 5/221انظر: املوافقات للشاطبي  - 52
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و إن كانت من النوازل العامة قدم االجتهاد اجلامعي عىل اجتهاد الفرد و قدم األعلم املشهور بالعلم عىل 

 غريه. 

 و إن كانت من املسائل التي تتعلق بعموم الناس قدم االجتهاد اجلامعي أيضًا و ما عليه األكثر. 

كانت من املسائل التي تفتقر إىل اخلربة قدم صاحب اخلربة و كبري السن و صاحب التخصص عىل و إن 

 حديث العهد بالفتيا. 

و إن كانت مرتبطة بمكان و أهل بلد معني أو أهل حرفة قدم املفتني من اهل هذا البلد و ممن خربوا هذه 

 احلرفة عىل غريهم. 

 عىل غريه.اختيار قول اجلمهور و ترجيحه  رابعًا:

من أوجه الرتجيح األخذ بقول األكثر من أهل العلم و قول اجلمهور و إن كان ليس بالرضورة انه احلق دائام 

و لكنه أحوط و أقرب للصواب يف حق املستفتي إذا استشكلت عليه فتاوى املفتني و تساوت اآلراء يف نظره. 

العلم كانت أكمل وأفضل للوصول إىل احلق ،  وإذا صدرت الفتوى عن مجاعة من أهل "قال الشيخ ابن باز:

. و مما يشهد هلذا املعنى النصوص العامة (53) "لكن هذا ال يمنع العامل أن يفتي بام يعلمه من الرشع املطهر

ِ ََجِيًعا "اآلمرة بلزوم اجلامعة و بركة االجتامع قال تعاىل:  و صح عن النبي صىل   (54) "َواْعتَِصُمواْ ِِبَبِْل اهلل 

عليكم باجلامعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من  "اهلل عليه و سلم أنه قال:

فعليكم باجلامعة فإنام يأكل  ")الرتمذي(  و  قال صىل اهلل عليه و سلم:  "أراد بحبوحة اجلنة فليزم اجلامعة

غري ذلك من النصوص . و مما يستأنس به عىل هذا املعنى ما رواه ابن بطة )رواه النسائي( و  "الذئب القاصية

نْيٍ األسدي , قهاله :  ِن اْبِن ُحصه ْدٍر  "العكربي عه ها أهْهله به عه هله همه ره جله ىله ُعمه دهْت عه ره ْو وه ِة له له يُْفتِي يِف امْلهْسأه ُهْم له ده إِنَّ أهحه

ملا وقع الطاعون و أراد أن يبت يف جيش أيب عبيدة كام يف  و هذا عمر يشاور املهاجرين و األنصار (55) "

و لذا حيرص املسلم عىل أن يكون من املرجحات .  . فهنا ترى عمر يميل لرأي اجلامعة (56)صحيح البخاري

                                                           
 1480جملة الدعوة العدد   - 53
 103آل عمران:  - 54
 76#إبطال احليل  - 55
 5397 #كتاب الطب حديث  - 56
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يف االختيار و التعامل مع اخلالف امليل مع قول اجلمهور إذا تبني. و هنا تنبيه أن بعض الفقهاء يبالغ يف وصف 

 بأنه قول اجلمهور و األغلبية ، و كثريا ما يقصد مجهور علامء مذهبه. قوله 

و يف زماننا املعارص فتوى املجامع الفقهية مما ينبغي احلرص عليها يف النوازل العامة فإَنا أدعى للسالمة و 

فظ الناس من أحوط يف الديانة ال سيام فيام يتعلق بعموم الناس. و من فوائد اتباع قول اجلمهور أنه أدعى حل

و رأي  "الفتاوى الشاذة و الضعيفة و كذلك أقرب إىل احلق و أمجع للخلق.قال الشيخ يوسف القرضاوي: 

اجلامعة أقرب إىل الصواب من رأي الفرد مهام عال كعبهفي العلم فقد يلمح شخص جانبا يف املوضوع ال ينتبه 

ناقشة نقاطا كانت خافية أو جتيل أمورا كانت إليه آخر، و قد حيفظ شخص ما يغيب عن غريه ، و قد تربز امل

  (57) "غامضة أو تذكر بأشياء كانت منسية ، و هذه من بركات الشورى و ثمرات العمل اجلامعي

أن الفتوى اجلامعية بديل عن االجتهاد املطلق الذي ال يتهيأ إال ألوعية العلم فام كان  "و أضف إىل ذلك  

  (58) "الزدهار العلمي جيتمع اليوم يف اجلامعة ذات التخصصات املتعددة جيتمع يف الفرد الواحد يف عرص ا

لقد شهدت بدايات القرن الرابع عرش اهلجري دعوات عدد من العلامء والباحثني إىل إحياء االجتهاد اجلامعي 

يف شكل مؤسيس مقنن يتخذ شكل جممع علمي أو هيئة رشعية أو ما شابه ذلك يتصدى فيه املجتهدون 

 .اسة واجلواب يف حيادية واستقالل ملشكالت املسلمني وقضاياهم ونوازهلمبالدر

فاالجتهاد فرض "حيث يقول:  –رمحه اهلل  -ومن أولئك العلامء الشيخ العالمة حممد الطاهر بن عاشور 

كفاية عىل األمة بمقدار حاجة أقطارها وأحواهلا، وقد أثمت األمة بالتفريط فيه مع االستطاعة ومكنة 

األسباب واآلالت... وإن أقل ما جيب عىل العلامء يف هذا العرص أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن 

ء بالعلوم الرشعية يف كل قطر إسالمي عىل اختالف مذاهب يسعوا إىل مجع جممع علمي حيرضه أكرب العلام

املسلمني يف األقطار، ويبسطوا بينهم حاجات األمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيام يتعني عمل األمة عليه، 

راهتم، ... موا أقطار اإلسالم بمقرَّ
 (59) "وُيْعلِ

                                                           
 182االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية للقرضاوي  - 57
 177صناعة الفتوى يف القضايا املعارصة لقطب الريسوين  - 58
 409-408مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، ص - 59
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األوان ليكون لنا جممع للفقه هذا ونعتقد كل االعتقاد أنه آن "ويقول الدكتور حممد يوسف موسى: 

 (60) "اإلسالمي بجانب جممع اللغة العربية، .....

ويقول األستاذ مصطفى الزرقا: )... فإذا أردنا أن نعيد للرشيعة وفقهها روحها وحيويتها باالجتهاد الذي هو 

إحدامها تنظيمية  واجب كفائي ال بد من استمراره يف األمة رشعًا.... فإن حتقيق ذلك يتطلب ركيزتني مهمتني

واألخرى تعليمية، فالركيزة التنظيمية: االجتهاد اجلامعي، وجممع فقهي... وطريقة ذلك اآلن أن يؤسس 

 (61)"جممع للفقه اإلسالمي عاملي التكوين، عىل طريقة املجامع العلمية واللغوية...

واللجان الفقهية والرشعية وقد آتت تلك النداءات ُأُكلها فخرج إىل الوجود عدد من املجامع واهليئات 

 :والعلمية، منها

 هن 1381أنشئ عام  :جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر .1

 هن، 1391ألفت بموجب أمر ملكي عام  :هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية .2

ع سنة وقد أنشئ هذا املجم :املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة .3

 هن 1398

 هن 1403تأسس عام  :جممع الفقه اإلسالمي الدو  التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي .4

 م، 1988أنشئ هذا املجمع عام  :جممع الفقه اإلسالمي باهلند .5

 هن، 1419صدر نظام هذا املجمع وتم اعتامده يف شهر شعبان عام :جممع الفقه اإلسالمي بالسودان .6

 1417والبحوث و تأسس املجلس األوريب لإلفتاء  .7

 م  2002جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا و تأسس  .8

 و هناك العديد من املجامع يف العامل اإلسالمي ليس املقصود حرصها يف هذا املقام و هناك أيضا جلان للفتوي

 و هيئات رشعية استشارية و من ذلك:

                                                           
 18الدكتور حممد يوسف موسى، ص تاريخ الفقه اإلسالمي، - 60
 50-49االجتهاد اجلامعي ودور الفقه يف حل املشكالت، مصطفى أمحد الزرقا، ص - 61
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دية املتفرعة عن هيئة كبار العلامء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعو .1

 باململكة. 

 رابطة علامء املغرب،  .2

 قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية يف الكويت التابعة لوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية  .3

 .اللجنة الرشعية بمرصف الراجحي يف اململكة العربية السعودية .4

  (62) .اهليئة الرشعية العاملية للزكاة بالكويت .5

 هل فتوى املجامع الفقهية إمجاع ال جيوز اخلروج عليه؟ 

دَّ من  الذي يظهر أن فتاوى املجامع الفقهية العامة هو قوُل مجاعة من أهل العلم، ال مجيعهم، ويمكن أن ُتعه

قرائن الرتجيح بني األقوال، لكن ال يصح اعتبارها إمجاًعا، وال حجةه فيها جتاه املخالف، وإنام احلجة يف 

 .يل الرشعي السامل من املعاِرض الراجحالدل

دُّ إجاًعا هو قول لبعض املعارصين  والقول بأن فتاوى املجامع ُتعه
(63) 

لكنه قول غري سديد فيام يظهر  ؛  ألن هذه املجامع تتغري فتواها و مواقفها الفقهية من بعض املسائل ، فهل 

امع خيالف بعض فمجمع البحوث يف مرص قد خالفت اإلمجاع حينام رأت قوال جديدًا ! و بعض هذه املج

خيالف جممع اهلند أو السعودية و غري ذلك! فهل هذا خمالفة لإلمجاع؟ ما زال كبار العلامء يفتون بام عليه 

   (64)خالف املجامع و ال يعرف أن أحد عد ذلك خرقا لإلمجاع ! 

هلا من األمهية و ينبغي العناية هبا و مجع و البد من التنبيه أن قولنا أن فتاوى املجامع ليست إمجاعا و لكن 

الناس عليها قدر اإلمكان ألن الفتيا اجلامعية تنفي الفتاوى الضعيفة، و تقلل من اآلراء الشاذة و األقوال 

                                                           
. االجتهاد اجلامعي ودور املجامع الفقهية يف 58-56انظر: االجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي، الدكتور عبد املجيد الرشيف، ص - 62

شعبان (  االجتهاد اجلامعي وأمهيته 97-1/92، فقه النوازل، لألستاذ حممد اجليزاين، )191-138إسامعيل، ص تطبيقه، األستاذ الدكتور 
 يف نوازل العرص لصالح بن محيد )موقع املسلم عىل الشبكة(

نننن  553(، وحممود شلتوت يف كتابه )اإلسالم عقيدة ورشيعة( )ص50انظر: عبد الوهاب خالف يف كتابه )عىل أصول الفقه( )ص - 63
(، 104( ، عبد املجيد السننوسننوة الرشننيف، يف كتابه: )االجتهاد اجلامعي( )129( وعيل حسننب اهلل، يف كتابه )أصننول الترشننيع( )ص555

 (.254والدكتور حممد فرغيل يف كتابه )حجية االجتامع( )
 انظر فقه النوازل لعبد اهلل اللحم موقع أنا املسلم - 64
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الضعيفة ، و هي قوة و طريق لوحدة األمة و تُعني عىل اجتامع كلمة الناس إذ أَنم يف الغالب جيتمعون عىل 

 أكثر من شخص .

  سًا: الرتجيح بالنظر إىل حال املفتي فيختار األعلم و األورع من العلامء.خام

من املعايري أن خيتار املستفتي من يظنه األعلم و األتقى، ألن زيادة العلم أدعى ملعرفة الصواب و ألن التقوى 

يقول اخلرقي: )إذا اختلف اجتهاد رجلني اتبع  (65)أدعى للتوفيق إىل احلق و الصدع به و عدم املحاباة فيه  

 (66) "أوثقهام يف نفسه 

 و لكن لو تعارض األعلم و األورع فمن يقدم؟ قوالن للعلامء:

القول األول: يسأل األعلم ألنه األصلح ألن مدار الفتوى عىل العلم بأحكام الرشع ، و هذا اختيار ابن 

 الصالح و غريه. 

( و لكون هذا العلم دين 2:282) "و اتقوا اهلل و يعلمكم اهلل"ع منهام ألن اهلل يقول: القول الثاين: يسأل األور

 و الديانة مبناها عىل الورع و التقوى ، و العامل حقيقة هو من خيشى اهلل كام سبق نقله عن مجاعة من السلف. 

لكن لديه من الديانة ما  و من أوجه ترجيح هذا القول أن األورع عنده من العلم ما يمكنه من معرفة احلكم

يمنعه من املداهنة و التساهل و اتباع اهلوى فلذا لزم تقديمه، و ديانته و ورعه سيمنعه من ان يفتي فيام ليس له 

 به علم. 

و من أوجه ترجيح القول األول أن الورع و التقوى عمل القلب ال يمكن للمستفتي معرفتها بخالف العلم 

 علو شأَنم يف العلم أظهر و أيرس من معرفة مراتبهم يف الورع. فالعلامء معرفة درجاهتم و 

و عىل كل حال ليس هذا وجه الرتجيح الوحيد يف املسألة فنكتفي بقولنا أن يبحث عن من اجتمع فيه الورع و 

   (67)الديانة مع العلم. 

                                                           
 267العوين انظر: اختالف املفتني حلاتم  - 65
 1/385روضة الناظر  - 66
 145، أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان  546، الفتوى و أمهيتها ملحمد يرسي 138انظر: أدب الفتوى البن الصالح  - 67
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منصبه أو أصله و نسبه بل و هبذا يعلم أنه ليس من رشوط العامل أو املفتي جنسه أو مذهبه الفقهي أو سنه أو 

وإذا نزلت   "املعترب أمر واحد ال خيرج عام قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كلمة خمترصة له حيث قال: 

 (68) "باملسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه برشع اهلل ورسوله من أي مذهب كان

. . . وإنام كان اإلفتاء موكوالً إىل  "ورة األهلية: و نبه ابن بدران عىل أن املناصب و األلقاب ال تعني بالرض

العلامء األعالم ، واستمر ذلك إىل أن دخل السلطان سليم العثامين دمشق سنة اثنتني وعرشين وتسعامئة من 

اهلجرة ، وامتلكها ، فرأى كثرة املشاغبات بني املدعني للعلم ، فخصص إفتاء كل مذهب برجل من علامئه 

للمشاغبات ، ثم طال الزمن ، فتوىل هذا املنصب اجلليل كثري ممن ال يدري ما هي األصول ؟ ! األفاضل قطعًا 

 (69) "وما هي الفروع ؟ ! فوسد األمر إىل غري أهله ، وأعطي القوس غري بارهيا 

كالً منهم تنبيه: إذا كان يف بلد املستفتي أكثر من عامل أو كان املستفتي يستطيع أن يسأل أكثر من عامل ويعتقد أن 

يفتيه برشع اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم ، فاملستفتي هنا خمري يف سؤال أي واحد من العلامء فإذا ذهب 

للمفضول مع وجود الفاضل ، ساغ ذلك وعمل بفتوى املفتي . وهذا التخيري للمستفتي قبل السؤال. و دل 

ابنه عسيفا عند رجل فزنا بامرأته و قد سأل عىل هذا ما رواه البخاري يف صحيحه من قصة الرجل الذي كان 

و قال احلافظ ابن  (70)رجاالً من أهل العلم فأخربوه أن عىل ابه جلد مائة و تغريب عام و عىل املرأة الرجم. 

  (71) "و فيه جواز استفتاء املفضول مع وجود الفاضل "حجر يف فوائد احلديث: 

 سادسًا: الرتجيح بالنظر إىل حال املستفتي. 

إذا تعارضت الفتاوي بني مشدد و ميرس يف أمر مع استواء األقوال يف حق املستفتي و تقارهبا، فلينظر املكلف 

أهيام أصلح لدينه و أقوى إليامنه فليأخذ به ألن مدار الرشع عىل هذا األصل. و ليس بصحيح إطالق القول 

ا األخذ بالرخص و التيسري أصلح بأن األخذ بالعزيمة و التشديد أصلح و انفع للنفوس، و كذلك بعضه

للنفس. فرتى من الناس من يصلح قلبه و يقوى إيامنه بتلذذ املشقة يف سبيل اهلل و لو أرخى هلا العنان لفسدت 

                                                           
 20/209الفتاوى  - 68
 391املدخل البن بدران  - 69
 باب االعرتاف بالزنا  6590 #البخاري  حديث  - 70
 12/145فتح الباري  - 71
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، و منهم من ال يصلح قلبه و ال يزيد إيامنه إال بالتوسعة و الفسحة يف الدين و لو شدد عليها لنفرت و 

 ( 1/369عنى العز بن عبد السالم يف القواعد الكربى فانظره لزامًا )استعصت. و قد أشار إىل هذا امل

 سابعًا: األخذ باألحوط و األورع من األقوال ال سيام فيام يتعلق بنفسه.  

عىل املستفتي أن يأخذ باألشد واألحوط، فيلتزم العمل بأحوط  األقوال أو الفتاوى، وهو وجه عند الشافعية 

  (73)أيضًا.  ، ونسب إىل الظاهرية  (72)

إن احلالل بني وإن احلرام بني،  "و األصل يف هذا ما جاء يف حديث النعامن بن بشري املتفق عىل صحته، قال: 

وبينهام أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف 

أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، ومحى اهلل حمارمه  الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي حول احلمى يوشك

 . وهذا لفظ مسلم."

 "عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال:  -واللفظ له -و روى البخاري ومسلم

تَّى يه   حه
ِ
نهاء ُه يِف اإْلِ ده ْغِمْس يه ُدُكْم ِمْن نهْوِمِه فهاله يه ظه أهحه ا اْستهْيقه ُدُه إِذه ْت يه ْدِري أهْينه بهاته ُه اله يه إِنَّ ًثا، فه ا ثهاله  ."ْغِسلههه

ويف هذا احلديث داللة ملسائل كثرية يف مذهبنا ومذهب اجلمهور... منها: استحباب األخذ  "قال النووي

 (74) "باالحتياط يف العبادات وغريها ما مل خيرج عن حد االحتياط إىل حد الوسوسة 

العلامء إنام ينكرون ما ُأمْجِع عىل إنكاره، أما املختلف فيه فال إنكار فيه؛ ألن كل جمتهد  "و قال يف موضع آخر: 

مصيب، أو املصيب واحد وال نعلمه، وال إثم عىل املخطئ. لكْن إن ندبه عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من 

من اخلالف إذا مل يلزم اخلالف فهو حسن حمبوب، ويكون برفق؛ ألن العلامء متفقون عىل استحباب اخلروج 

  (75) "منه إخالٌل بُسنٍَّة ثابتة أو وقوٌع يف خالٍف آخر 

  األخذ بالتيسري و القول امليرس ال سيام يف املسائل التي تتعلق بعموم الناس.: ثامناً 

                                                           
لدلة  2/1039، و رشح اللمع  128، و اللمع للشننريازي  1/33انظر: احلاوي للاموردي  - 72 ، و أدب الفتوى  5/144، و قواطع ا

 146البن الصالح 
 6/313انظر: البحر املحيط  - 73
 3/179رشح صحيح مسلم  - 74
 219 /10روضة الطالبني للنووي  - 75
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أن املستفتي له أن يأخذ باألخف واأليرس عمومًا  و ليس هذا اتباعًا للرخص أو اهلوى ألن األصل عنده 

 (76)البحث عن احلق بسؤال من يثق من العلامء بخالف من يكون باعثه اتباع اهلوى. وهذا وجه عند الشافعية 

فلو كان املستفتي مؤسسة أو من ، و إن كنت أحب أن يكون هذا األصل متعلقًا أكثر بام يمس عموم الناس 

تتعلق الفتوى به و بغريه فلعل القول باأليرس و األرفق بالناس مما له دليل صحيح و قول عامل معترب يكون 

 وجهًا صحيحًا من أوجه الرتجيح و معيارًا رشعيًا يف التعامل مع خالف املفتني. 

َِرُكْم َوِلُتِمَّ َما يُرِيُد اهلُل ِلَ و األصل يف هذا ما قاله جلَّ شأنه: ﴿ ْجَعَل َعلَيُْكْم مِْن َحَرٍج َولَِكْن يُرِيُد ِلَُطه 
 .(77)﴾ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

يرسا و ال  "و ملا بعث النبي صىل اهلل عليه و سلم معاذا و أبا موسى األشعري إىل اليمن اوصامها بقوله: 

 أخرجه البخاري و مسلم.  "تعرسا و برشا و ال تنفرا

إِنَّ »عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال:  "صحيحه"و روى البخاري يف 

ينه ُيرْسٌ  الرَّ الدِّ ِة وه ْدوه اْستهِعينُوا بِاْلغه وا، وه أهْبرِشُ اِرُبوا، وه قه ُدوا وه دِّ بهُه، فهسه له ٌد إاِلَّ غه ينه أهحه ادَّ الدِّ ْن ُيشه له  ِمنه ، وه
ٍ
ء ْ يشه ِة وه ْوحه

جْلهةِ   «. الدُّ

رواه  "س منهو عن عائشة أَنا قالت ما خري رسول اهلل بني أمرين إال أخذ أيرسمها ما مل يكن إثاًم، كا أبعد النا

 البخاري و مسلم. 

عن حمجن بن األدرع ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه قال:  "مسنده"وروى أمحد يف 

ٌة ُأِريده بُِكُم اْليرُْسُ » ْن »ويف حديث حمجن بن األدرع عند أمحد:  "يقول احلافظ ابن حجر:«. إِنَُّكْم ُأمَّ إِنَُّكْم له

ا ذه نهاُلوا هه بهةِ  ته اله ة»و« األهْمره بِامُلغه ه رْي ِدينُِكُم اليهرسه ، وقد يستفاد من هذا اإلشارة إىل األخذ بالرخصة الرشعية «خه

فإن األخذ بالعزيمة يف موضع الرخصة تنطع كمن يرتك التيمم عند العجز عن استعامل املاء فيفيض به 

ليس املراد أَنا رخصة ألن الرخص من الشارع  و الفتوى التي فيها توسعة  ((78)) "استعامله إىل حصول الرضر

                                                           
 6/313ملحيط ، البحر ا146انظر: أدب الفتوى البن الصالح:  - 76
 6املائدة:  - 77
 95-94 /1فتح الباري  - 78
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و لكن املراد أن اختيار األيرس عىل الناس منهج صحيح و له ضوابط تكلم عنها بعض الباحثني من مواضيع 

 هذا امللتقى الفقهي فلرتاجع ، و لكن املراد أن 

ألنه من قواعد األحكام و املراد أن خالف الفقهاء يف املسائل و شدة تنازعهم يف املسألة توجب التيسري 

  (79)  "إذا ضاق األمر اتسع "و قاعدة  "املشقة جتلب التيسري"

 تاسعًا: األخذ باأليرس فيام يتعلق بحق اهلل و باألشد يف حقوق العباد. 

و من املرجحات التي ذكرها بعض العلامء أنه إن كانت املسألة متعلقة بحقوق ااهلل أخذ باأليرس واألخف، 

و مأخذ  (80)وإن كانت متعلقة بحقوق العباد أخذ باألثقل واألشد و األحوط. وُنسب هذا القول إىل الكعبي. 

يرس، بخالف حقوق العباد فهي مبنية ذلك أن حقوق ااهلل تعاىل مبنية عىل املساحمة، فناسب ذلك األخذ باأل

  (81)عىل املشاحة، فيناسبها األخذ باألحوط واألشد     

 عارشًا: من املعايري أن يكون املستفتي خمريا بني فتاوى العلامء و ال يلزمه الرتجيح بينها. 

 يلزمه ترجيح ألنه قد ذهب فريق من أهل العلم أن العامي له أن يأخذ بفتوى أي عامل ممن تصح فتواه و ال

 "فسألوا أهل اَّلكر إن كنتم ال تعلمون"ألنه ليس من اختصاصه و اهلل أمر العامي بسؤال العامل و قبول قوله 

 (83)و كام ان اإلمجاع منعقد عىل عدم جواز استفتاء اجلاهل فهو منعقد عىل جواز استفتاء املجتهد أيًا كان.  (82)

 (84)أكثرهم  وهذا القول هو وجه عند الشافعية، اختاره

 (85)كام اختاره كثري من احلنابلة، وذكر أبو يعىل أنه ظاهر النص اإلمام أمحد.  

                                                           
انظر: ، و القواعد الكربى للعز بن عبدالسننالم،  املنثور يف القواعد لبدر الدين الزركيشنن ، تقرير القواعد وحترير الفوائد أليب الفرج  - 79

 عبد الرمحن ابن رجب، رفع احلرج يف الرشيعة صالح بن محيد
 6/314 انظر: البحر املحيط - 80
 2/833انظر: االجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطبي للشيخ وليد الودعان  - 81
 7األنبياء: - 82
، موقف املستفتننني من تعدد الفتوى  134، أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان 322انظر: الضوابط الرشعية للفتوى عبد احلي عزب  - 83

 57د. أسامة بن حممد الشيبان 
، 128، واللمع للشريازي  2/1039،ورشح اللمع للشريازي  2/432، و الفقيه واملتفقه للبغدادي  1/33انظر: احلاوي للاموردي  - 84

، و سالسل الذهب البن هبادر  1/94، و املجموع للنووي  137،وأدب الفتوى البن الصالح  5/144وقواطع األدلة ملنصور السمعاين 
 313 /6حيط للزركيش  ، و البحر امل 453الزركيش 

، و رشح الكوكب املنري  11/197و اإلنصنناف للمرداوي  4/406و التمهيد أليب اخلطاب  5/1571و  4/1227انظر: العدة  - 85
 4/580البن النجار 
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و لبعض العلامء تفصيل كأن يقولوا يسأل عامل فإذا اختلف عنده مفتيان سأل مفتيًا آخر، فمن وافقه أخذ به. 

 (86)وهو وجه عند الشافعية 

 و أرى أن هذا القول هو أحد أوجه التعامل مع خالف املفتني إذا مل يتبني للمستفتي وجه ترجيح يف املسألة. 

 احلادي عرش: استفتاء القلب 

و  "استفت قلبك"من املرجحات عند اختالف املفتني العمل بوصية النبي صىل اهلل عليه و سلم لواصبة: 

سكنت النفس إليه و انرشح الصدر له و مال إليه نظر املستفتي و مل جيد  املراد باستفتاء القلب أي االعتداد بام

 حرجا أو اضطرابا و ترددا.

عن وابصة بن معبد ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال له  (87) احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده

مْ  اله نهعه قه ْثِم فه اإْلِ ْن اْلرِبِّ وه ُلنِي عه ْسأه ُة اْستهْفِت  : )ِجْئته ته ابِصه ا وه ُقوُل يه يه ْدِري وه نُْكُت هِبِنَّ يِف صه له يه عه ُه فهجه عه أهنهاِمله مه فهجه

اكه يِف النَّفْ  ا حه ْثُم مه اإْلِ ْيِه النَّْفُس وه أهنَّْت إِله ا اْطمه اٍت اْلرِبُّ مه رَّ ثه مه كه ثهاله اْستهْفِت نهْفسه ْلبهكه وه إِْن قه ْدِر وه ده يِف الصَّ دَّ ره ته ِس وه

(أه  أهْفتهْوكه    (88) .ْفتهاكه النَّاُس وه

 ".حديث حسن رويناه يف مسندي اإلمامني أمحد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن"قال النووي يف األربعني: 

وقال: ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم: وقد روى هذا احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من وجوه 

 مام أمحد وابن حبان يف صحيحه. انتهى.متعددة وبعض طرقه جيدة، فخرجه اإل

 و حسنه أيضا املنذري و الشوكاين و الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.

نه  كه ا سه لَّمه )اْلرِبُّ مه سه ْيِه وه له ىلَّ اهللَُّ عه ُسوله اهللَِّ صه ْيِه و يف معناه عن أيب ثعلبة اخلشني ريض اهلل عنه قال : قهاله ره ْت إِله

ْلُب ،النَّفْ  ْيِه اْلقه ِئنَّ إِله ْطمه ْ يه مله يِْه النَّْفُس وه ْسُكْن إِله ْ ته ا مله ْثُم مه اإْلِ ْلُب ، وه يِْه اْلقه أهنَّ إِله اْطمه (  ُس وه إِْن أهْفتهاكه امْلُْفتُونه وه
(89) 

                                                           
 146، و أدب الفتيا البن الصالح  2/431الفقيه و املتفقه للخطيب  - 86
 17545 #حديث  - 87
 246/  2و رواه الدارمي يف سننه  - 88
( ، وكذلك قال احلافظ ابن رجب يف 3/23) "إسننناده جيد الرتغيب والرتهيب"(. وقال املنذري : 279-29/278رواه أمحد ) - 89
 ( .2/151) "صحيح الرتغيب"( ، والشيخ األلباين يف 1/251) "جامع العلوم واحلكم"
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لب فدل حديث واصبة و ما يف معناه عىل الرجوع إىل القلب عند االشتباه، فام سكن إليه الق "قال ابن رجب :

  (90) "و انرشح إليه الصدر فهو الرب احلالل ، و ما كان خالف ذلك فهو اإلثم و احلرام

معنى األحاديث الرجوع إىل ما يقع بالقلب و هيجس بالنفس و يعرض باخلاطر ، و أنه إذا  "قال الشاطبي:

  (91)"اطمأنت النفس إليه فاإلقدام عليه صحيح، و إذا توقفت أو ارتابت فاإلقدام عليه حمظور

املعنى أن اليشء إذا أشكل عىل السالك والتبس ومل يتبني أنه من أي القبيلني هو "قال القايض البيضاوي: 

فليتأمل فيه إن كان من أهل االجتهاد وليسأل املجتهدين إن كان من املقلدين فإن وجد ما تسكن إليه نفسه 

دعه وليأخذ بام ال شبهة فيه وال ريبة. ويطمئن به قلبه وينرشح به صدره فليأخذ به وليخرته لنفسه وإال فلي

 .(92) "وهذا طريقة الورع واالحتياط

 و هذا األصل دلت عليه نصوص أخرى صحيحة و أصول رشعية منها:

  (93) "ما أنكر قلبك فدعه "قول النبي صىل اهلل عليه و سلم : -

إن احلالل بنٌي وإن احلرام بنٌي، وبينهام أمور مشتبهاٌت ال يعلمهن  "قول النبي صىل اهلل عليه و سلم:  -

كثرٌي من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لِدينه وِعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، 

ن محى اهلل حمارُمه، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملٍك مًحى، أال وإ

أال وإن يف اجلسد مضغًة إذا صلهحت صلهح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي 

القلب((؛ رواه البخاري ومسلم. و ربط األمر بالقلب و صالحه لطيفة و فائدة مهمة تدل عىل أن 

 صالح القلب يقود إىل صالح العمل و االختيار و العكس بالعكس. 

                                                           
 253جامع العلوم و احلكم  - 90
 382االعتصام  - 91
 6/26رشح مشكاة املصابيح  مرقاة املفاتيح - 92
 2/975و صححه األلباين يف صحيح اجلامع  882و ابن املبارك يف الزهد و الرقاق  441 /35رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  - 93
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ا  "حفظت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :  "بن عيل ريض اهلل عنهام قال : عن احلسن  - ْع مه ده

ِذبه ِريبهٌة  إِنَّ اْلكه ْأنِينهٌة ، وه ْدقه ُطمه إِنَّ الصِّ ِريُبكه ، فه ا اله يه ِريُبكه إىِله مه قال احلافظ ابن رجب رمحه   (94) "يه

 اهلل : 

ْرِجُع إىِله  " ا احْلهِديِث يه ذه ْعنهى هه مه ُْصُل وه له امْلهْحضه اله حيه إِنَّ احْلهاله ا ، فه اِئهه قه اتِّ اِت وه ُبهه  اْلُوُقوِف ِعنْده الشُّ

ْيٌب  ْلبِِه ِمنُْه ره ُْؤِمٍن يِف قه
ْيُب  –ملِ الرَّ ْعنهى:  وه اِب  بِمه ره

ااِلْضطِ لهِق وه ِئنُّ بِِه  -اْلقه ْطمه يه ْيِه النَّْفُس ، وه ْل تهْسُكُن إِله به

أهمَّ  ْلُب ، وه كِّ اْلقه اُب املُْوِجُب لِلشَّ ااِلْضطِره لهُق وه يهْحُصُل هِبها لِْلُقُلوِب اْلقه اُت فه  ".انتهى من  "ا املُْْشتهبِهه

 . (95) "جامع العلوم واحلكم 

من األصول الرشعية التي يرجع إليها هذا احلكم هو األخذ باألحوط و الورع يف الدين ، قال  -

و وجه كونه أحوط أن اإلنسان ملا قامت عنده  (96) "رشعاألخذ باالحتياط أصل يف ال"الرسخيس 

شبهة أمر باستفتاء القلب زيادة يف االحتياط و أمر بالورع و التقوى حال استفتاء القلب ، قال ابن 

حديث استفتاء القلب باألدلة الدالة عىل االحتياط لكونه يدل عىل  "عقيل أو الوفاء الفقيه احلنبيل :

دع ما يريبك إىل ما "و أما االستدالل بحديث  "و يقول الشوكاين: (97) "هاتاالحتياط و جتنب الشب

فليس فيها إال اإلرشاد إىل الورع و التوقف عند االشتباه و توقي  "استفت قلبك"و  "ال يريبك

  (98) "املشتبهات 

فاستفتاء القلب يعود إىل الورع الذي يرجع إليه أصل االحتياط و إن كان بينهام اختالفا يف احلكم ألنه مع 

  (99)األخذ بالورع جيوز العمل بخالفه ، و أما مع األخذ باالحتياط فقد جيوز اإلقدام و قد ال جيوز. 

                                                           
( من غري زيادة ) فإن الصنندق طمأنينة .... ( ، 5615( ، ورواه النسننائي )722( ، وابن حبان )1630( ، وأمحد )2442الرتمذي ) - 94

 1/637وقد صححه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف اجلامع الصغري 
 1/280جامع العلوم و احلكم  - 95
 2/21أصول الرسخيس  - 96
 1/160الواضح  - 97
 1/56السيل اجلرار  - 98
 270انظر: بحوث أصولية لوليد احلسني  - 99
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ي ذهب إليها بعض الصوفية و جعلوها القول باستفتاء القلب و الرجوع إليه ليس من قبيل حجية اإلهلام الت

حجة مطلقة بل و أصال و دليال رشعيا تبنى عليه األحكام الرشعية ، بل و قدموه عىل النصوص يف بعض 

  (100)األحيان 

و ما جيعله اهلل يف قلب املؤمن و يقذفه يف روعه  (101)اإلهلام هنا املراد به ما يقع يف القلب من غري استدالل 

اإلهلام يف حق غري األنبياء إن  "ترجحه و ختتاره من غري دليل حيس ظاهر. قال السمرقندي:فتميل به نفسه و 

  (102) "كان يف األمور الرشعية و األحكام فيجب العمل به يف حق نفسه لكن ال يدعو غريه إليه 

ما يقع يف و ال شك أن اإلهلام وحي يف حق األنبياء أما غريهم فليس بحجة يف نفسه للترشيع ابتداء و لكن 

و ال حجة يف يشء مما استدلوا به ، "القلب هو تابع للدليل قال العراقي يف معرض رده عىل بعض الصوفية: 

 (103) "ألنه ليس املراد اإليقاع يف القلب بال دليل ، بل اهلداية إىل احلق بدليل 

ون اإلهلام طريقا عىل والذين أنكروا ك "و لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق مجيل يف املسألة حيث يقول: 

اإلطالق أخطئوا كام أخطأ الذين جعلوه طريقا رشعيا عىل اإلطالق . ولكن إذا اجتهد السالك يف األدلة 

الرشعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وأهلم حينئذ رجحان أحد الفعلني مع حسن قصده وعامرته بالتقوى 

واألحاديث الضعيفة والظواهر  ; من األقيسة الضعيفة قد يكون أقوى من كثري ;فإهلام مثل هذا دليل يف حقه 

 "الضعيفة واالستصحابات الضعيفة التي حيتج هبا كثري من اخلائضني يف املذهب واخلالف وأصول الفقه .

(104) 

واإلهلام يف القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن واالعتقاد وتارة يكون من جنس "و قال أيضا: 

إلرادة والطلب فقد يقع يف قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر وأصوب وقد يميل قلبه إىل أحد العمل واحلب وا

قد كان يف األمم قبلكم  } "األمرين دون اآلخر ، ويف الصحيحني عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال : 

النبي صىل اهلل عليه واملحدث امللهم املخاطب ، ويف مثل هذا قول  " {حمدثون فإن يكن يف أمتي أحد فعمر 

                                                           
 1/267الفتح البن حجر  ، و111، و مجع اجلوامع للسبكي  679انظر: ميزان األصول للسمرقندي  - 100
 2/576نثر الورود للشنقيطي  - 101
، 1/330، رشح الكوكب املنري  7/103و انظر كالم األصوليني و اختالفهم حول هذه املسألة البحر املحيط  682ميزان األصول  - 102

 2/586، كشف األرسار للنسفي  149املدخل البن بدران 
 3/820الغيث اهلامع  - 103
 10/474الفتاوى جمموع  - 104
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: الرب ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب واإلثم ما حاك يف نفسك وإن  }وسلم يف حديث وابصة 

  (105) "وهو يف السنن " {أفتاك الناس وأفتوك 

 و يمكن التفريق بني استفتاء القلب و اإلهلام بام ييل:

و أما استفتاء القلب فهو ينشأ عن النظر و  اإلهلام يقع يف القلب من غري نظر و ال قرائن أحيانًا، -

 القرائن.

 اإلهلام ال يقع بسبب و لكن االستفتاء هو ناتج عن وقوع االشتباه للمستفتي -

 اإلهلام غالبا ما يتعلق بالفعل و أما االستفتاء فيتعلق بالرتك غالبًا.  -

 ضوابط استفتاء القلب: 

 أن ال يكون يف املسألة نص رشعي  •

فأما ما كان مع املفتي به دليل رشعي فالواجب عىل املفتى الرجوع إليه وإن مل ينرشح  "رجب: قال احلافظ ابن

له صدره وهذا كالرخصة الرشعية مثل الفطر يف السفر واملرض وقرص الصالة يف السفر ونحو ذلك مما ال 

 (106) "ينرشح به صدور كثري من اجلهال فهذا ال عربة به 

ا كان مع املفتي به دليل رشعي، فالواجب عىل املستفتي الرجوع إليه، وإن مل فأما م "و قال يف موضع آخر: 

ينرشح له صدره، وهذا كالرخص الرشعية، مثل الفطر يف السفر، واملرض، وقرص الصالة يف السفر، ونحو 

يانا يأمر ذلك مما ال ينرشح به صدور كثري من اجلهال؛ فهذا ال عربة به، وقد كان النبي صىل اهلل عليه و سلم أح

أصحابه بام ال تنرشح به صدور بعضهم، فيمتنعون من فعله، فيغضب من ذلك، كام أمرهم بفسخ احلج إىل 

العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكام أمرهم بنحر هدهيم، والتحلل من عمرة احلديبية، فكرهوه، وكرهوا 

  (107) "يهممقاضاته لقريش عىل أن يرجع من عامه، وعىل أن من أتاه منهم يرده إل

                                                           
 10/475جمموع الفتاوى  - 105
 320جامع العلوم احلكم ص - 106
 2/102جامع العلوم و احلكم  - 107
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 أن ترد عىل القلب شبهة  •

و إن أفتاك الناس و "فيحصل للمستفتي اشتباه و شك و عدم ارتياح لفتوى العامل و لذا جاء يف احلديث: 

يف التنزه عن الشبهات ال يكون إال فيام أشكل أمره و مل يدر أ حالل أم حرام ، و  "قال ابن بطال:  "أفتوك

د من مثل ذلك أنه أخذ حرامًا الحتامل أن احتمل املعنيني، و ال دليل عىل أحدمها ، و ال جيوز أن حيكم عىل أح

 . (109) "و يف هذا إشارة إىل الرجوع إىل القلوب عند االشتباه "و قال ابن رجب : (108) "يكون حالالً 

أما إذا مل تقع شبهة فال يستفت قلبه و لذا نص األصوليون و الفقهاء عىل هذا الرشط قال الزركيش معلقا عىل 

  (110) "عة التي تتعارض فيها الشبه و الريبفذلك يف الواق "حديث واصبة:

و االشتباه نسبي خيتلف من شخص آلخر فلينتبه لذلك حتى ال يعمم احلكم عىل كل مسألة فهو متعلق 

 بأحوال املكلفني ال بالتكليف ذاته. 

 و هذه الشبهة هلا ثالثة جهات:

لمسألة لقصور يف الفهم أو العرض األوىل: من جهة الفتوى ذاهتا كأن يكون اجلواب عاما أو غري مطابقة ل

فمتى مل يكن  "للمسألة فالعامي له أن يستفت قلبه يف ترك فتوى هذا العامل و قد نبه ابن عقيل هلذا بقوله:

الفقيه مالحظًا ألحوال الناس عارفا هلم ، وضع الفتيا يف غري موضعها و إىل هذا أشار النبي صىل اهلل عليه و 

  (111) "استفت قلبك "سلم بقوله:

اجلهة الثانية: من جهة حتقيق املناط، فقد يكون احلكم مقررا عند املكلف لكن عند تطبيقه يشتبه عليه الفعل أو 

قد جيد ميال ألحد األقوال فيحتاج معه إىل أن يستفت قلبه فام اطمأن إليه قلبه فهو الرب و ما وجد يف صدره منه 

لعمل الكثري و اليسري املبطل للصالة، أو املوالة يف الوضوء فإن حرجا فهو اإلثم. و من أمثلة ذلك التمييز بني ا

احلد الفاصل يرجع يف أكثر األمر إىل ما يفتيه به قلبه، و مثله من شك يف نجاسة أحد الثوبني أو اشتبه عليه 
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. و قد جهة القبلة فهو قد يرجح أحد املرين بناء عىل ما وقع يف قلبه و سكنت له نفسه مما تعارضت فيه األدلة

  (112)نص عىل هذا الشاطبي يف االعتصام و قرره ببيان بديع حيسن الرجوع إليه 

اجلهة الثالثة: من جهة املفتي كأن يكون املفتي ممن اشتهر عنه املحاباة أو تتبع الرخص و عدم حتري الراجح أو 

راه و نحو ذلك مما يثري عدم التخصص يف املسألة املسؤول عنها ، أو لكون فتواه متأثره هبوى أو طمع أو إك

 (113)شكا لدى السائل و قد حّرم النووي استفتاء من عرف بالتساهل يف الفتوى.

اجلهة الرابعة: أن الشبهة وقعت من جهة املستفتي نفسه لعلمه أن املفتي أفتى عىل خالف حقيقة املسألة يف 

فاملفتي يفتي بالظن، وعىل  "لغزا : الواقع ألَنا صورت له عىل غري وجهها من قبل السائل . قال أبو حامد ا

املستفتي أن يستفتي قلبه، فإن حاك يف صدره يشء فهو اإلثم بينه وبني اهلل؛ فال ينجيه يف اآلخرة فتوى املفتي؛ 

  (114) "فإنه يفتي بالظاهر، واهلل يتوىل الرسائر

نفسه ، وحاك يف صدره من قبوله ، ال جيوز العمل بمجرد فتوى املفتي إذا مل تطمئن  ": قال ابن القيم رمحه اهلل

فيجب عليه أن يستفتي   وتردد فيها ؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم : )استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك(

نفسه أوال ، وال ختلصه فتوى املفتي من اهلل إذا كان يعلم أن األمر يف الباطن بخالف ما أفتاه ، كام ال ينفعه 

 قال النبي صىل اهلل عليه وسلم : )من قضيت له بيشء من حق أخيه فال يأخذه ، قضاء القايض له بذلك ، كام

 . فإنام أقطع له قطعة من نار(

واملفتي والقايض يف هذا سواء ، وال يظن املستفتي أن جمرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن 

لعلمه باحلال يف الباطن ، أو لشكه فيه ، أو جلهله به ، األمر بخالفه يف الباطن ، سواء تردد أو حاك يف صدره ، 

أو لعلمه جهل املفتي ، أو حماباته يف فتواه ، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ، أو ألنه معروف بالفتوى باحليل 

 . انتهى "والرخص املخالفة للسنة ، وغري ذلك من األسباب املانعة من الثقة بفتواه ، وسكون النفس إليها

(115) . 
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 أن يصدر االستفتاء ممن عمر قلبه بالتقوى و عن صالح نية.  •

و ذلك لكي ال يفيض إىل اتباع اهلوى و التالعب باألحكام و األخذ بأدنى احليل ، و ال شك أ، الرشيعة 

جاءت إلخراج الناس من داعي اهلوى إىل اهلدى. و كلام عظم إيامن الشخص و كمل صالح قلبه و استقامته 

و اتقوا اهلل و  "و قال تعاىل : ،(116) "إن تتقوا اهلل جيعل لكم فرقاناً  "وفقه اهلل فيام خيتار قال تعاىل:
فهذا العلم و الفرقان نور يقذفه اهلل يف القوب العامرة متكنهم من التعرف عىل احلق و  2:282 "يعلمكم اهلل

 هيدهيم رهبم بإيامَنم. 

املآثم فيام حاك من الصدر و كره اطالع الناس عليه و غنام يكون يف حق النفوس  "قال العز بن عبد السالم:

  (117) "يةالزك

لكن هذا إنام يصح ممن نور اهلل قلبه بالعلم، وزين جوارحه بالورع، بحيث جيد للشبهة أثًرا "و قال القرطبي: 

  (118) "يف قلبه, كام حيكى عن كثري من سلف هذه األمة.

 أن يكون يف جانب الرتك ال الفعل  •

وجهها و شك يف حرمتها فله أن يستفت و ذلك ألنه من باب االحتياط فلو أباح له مفتى مسألة و مل يتبني له 

قلبه ، و أما إذا منعه من أمر فال يقدم عليه بحجة استفتاء القلب ألن استفتاء القلب من باب الورع و الورع 

و عزاه يف  (119) "هو ترك ما خُيشى رضره يف اآلخرة"هو من أبواب الرتوك. قال ابن القيم يف تعريف الورع: 

 ه ترك ما خياف رضره. املدارج لشيخ اإلسالم بأن

و حيث قضينا باستفتاء القلب أراد به حيث أباح املفتي، و أما حيث حرمه فيجب "قال أبو حامد الغزا : 

 .  (120) "االمتناع

 و هذا الضابط حمل تأمل ألن الورع ليس يف أبواب الرتوك فقط و لكن هذا يف غالب أحوال هذه املسألة 
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ن يقع الغلط يف الورع من ثالث جهات: أحدها اعتقاد كثري من الناس أنه لك "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 (121) "من باب الرتك فال يرون الورع إال يف ترك احلرام ال يف أداء الواجب .....

و خالصة املسألة أنه يكره للمستفتي أن يعمل بام مل يطمئن له قلبه ألن ذلك يوجب شبهة و ترك الشبهات من 

و هو مندوب إليه باتفاق و ليس بواجب كام قرر املحققني من أهل العلم كالقرايف يف الورع و االحتياط 

و قال شيخ اإلسالم  (122) "ليس االحتياط واجبا يف الدين لكنه حسن "( ، قال ابن حزم:4/210الفروق)

لقيم و رصح ابن ا (123) "أصول الرشيعة كلها مستقرة عىل أن االحتياط ليس بواجب و ال حمرم"ابن تيمية: 

( و لكن لعل مراده من علم يف نفسه غلط 4/195بتحريم العمل بام مل تطمئن له النفس يف إعالم املوقعني )

 الفتوى و عدم موافقتها لواقع املسألة . 

و هبذه املعامل العرشة و األصول اجلامعة التي أرجو أن تكون نافعة يف اجلواب عن سؤال كيف يتعامل 

أصل جامع بإذن اهلل  املفتني ، و لكن بقيت وصية مهمة و خامتة القول و جامعه و هياملستفتي مع اختالف 

هيديك اهلل به يف حريتك و يعصمك اهلل به بإذن اهلل و هو أن يكون احلق هو مطلبك و مقصودك وهذا املعلم 

ما هو أصل األصول ، وهو الذي إن صح منك صح لك األمر، واتضح احلق لك، واستنار قلبك، ومتى 

غاب أو ضعف كانت الوحشة والظلمة، وكان احلق بمعزل. وقد تقرر أن واجب املستفتي عند اجلهل بالرشع 

سؤال أهل الذكر، وهذا السؤال عبادة يشرتط فيها ما يشرتط يف العبادة من إخالص ومتابعة، فتجريد 

، عىل وجه يوصل إىل احلق. اإلخالص أن يكون الرب هو املقصود، واملتابعة الواجبة تكون بسؤال أهل الذكر

ومن األصول املقررة أن مرجع املسلم أيا كان ن عاملا أو عاميا ن عند االختالف هو الكتاب والسنة طلبا 

،  (124) {وما اختلفتم فيه من يشء فحكمه إىل اهلل}إلصابة احلق وحتقيق مراد الرب. يقول اهلل ن تعاىل ن: 

ردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل والوم اآلخر ذلك فإن تنازعتم ِف يشء ف}ويقول ن تعاىل ن: 
؛ فالرد هلل ورسوله واجب من اجلميع، وهو معلم بدهي مستقر عند املسلمني  (125) {خري وأحسن تأويال
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مجيعا، بل هو مقتىض وحقيقة الشهادتني، وهذا الرد للكتاب والسنة هو املخرج لإلنسان من داعية هواه 

إن يف مسائل اخلالف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع اهلوى مجلة، وهو قوله  ". يقول اإلمام الشاطبي: ليكون عبدا هلل

وهذا املقلد قد تنازع يف مسألته جمتهدان، فوجب  {فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل والرسول}ن تعاىل ن: 

تابعة اهلوى والشهوة؛ فاختياره أحد ردها إىل اهلل والرسول وهو الرجوع إىل األدلة الرشعية، وهو أبعد من م

  (126) "املذهبني باهلوى والشهوة؛ مضاد للرجوع إىل اهلل والرسول

والعامل املجتهد متى ما استفرغ وسعه وبذل اجلهد الواجب يف تطلب احلق كان مأجورا بكل حال أصاب احلق 

إذا »: #ؤه مغفور. يقول النبي أو أخطأه؛ فإن كانت اإلصابة فقد أصاب أجرين؛ وإال كان له أجر واحد وخط

)البخاري و مسلم( ، فإن « حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 .قرص يف االجتهاد وفرط يف النظر وأفتى دون إعامل الفكر الواجب كان اإلثم، أصاب احلق بفتياه أو أخطأه

ن استفرغ وسعه يف تطلب العامل الصالح ألن يفتي، وأحسن السؤال، ويقال يف املستفتي ما قيل يف املفتي، إ

وجترد عن دواعي األهواء أن حترفه عن تطلب احلق، وكان احلق هو طلبته ومقصوده، كان مأجورا بكل حال 

أصاب احلق أو أخطأه. أما إن كان احلق غري مقصود بل املقصود غريه؛ فنية فاسدة يأثم هبا أصاب احلق أو 

 واهلل املستعان. أخطأه. 

وكثريا ما يسألني من تقع له مسألة من األيامن ونحوها:  "يقول الباجي مبينا حال هذا الصنف من املستفتني: 

لعل فيها رواية؟ أو لعل فيها رخصة؟ وهم يرون أن هذا من األمور الشائعة اجلائزة، ولو كان تكرر عليهم 

لبوه مني وال من سواي، وهذا مما ال خالف بني املسلمني ممن يعتد إنكار الفقهاء ملثل هذا ملا طولبوا به، وال ط

به يف اإلمجاع أنه ال جيوز وال يسوغ وال حيل ألحد أن يفتي يف دين اهلل إال باحلق الذى يعتقد أنه حق ريض 

يعتقد بذلك من رضيه وسخطه من سخطه، وإنام املفتي خمرب عن اهلل ن تعاىل ن يف حكمه؛ فكيف خيرب عنه إال بام 

وأن احكم بينهم بما أنزل اهلل }أنه حكم به وأوجبه، واهلل ن تعاىل ن يقول لنبيه ن عليه الصالة والسالم ن: 
اآلية، فكيف جيوز هلذا املفتي أن يفتى بام يشتهي، أو يفتي زيدا بام ال يفتي به عمرا،  (127) {وال تتبع أهواءهم
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ام جيب للمفتي أن يعلم أن اهلل أمره أن حيكم بام أنزل اهلل لصداقة تكون بينهام أو غري ذلك من األغراض؟ وإن

من احلق، فيجتهد يف طلبه وينهاه أن خيالفه وينحرف عنه. وكيف له باخلالص مع كونه من أهل العلم 

 (128) "واالجتهاد إال بتوفيق اهلل وعونه وعصمته؟

اهلل ن جل وعال ن خروجا من حتكيم وإذا نظرنا يف أمر االستفتاء نلحظ أنه ما وضع أصال إال طلبا حلكم 

اهلوى، وإال لو كان اهلوى هو املطلوب وهو املقصود، لكان االستفتاء عبثا، ولذا يقول اإلمام الشاطبي يف 

وأما إن كان عاميا فهو قد استند يف فتواه إىل شهوته وهواه؛ واتباع اهلوى عني خمالفة الرشع،  "كالم نفيس: 

مل عىل نفسه ليخرج عن اتباع هواه، وهلذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب؛ فإن العبد وألن العامي إنام حكم العا

يف تقلباته دائر بني ملتني: ملة ملك، وملة شيطان؛ فهو خمري بحكم االبتالء يف امليل مع أحد اجلانبني، وقد قال ن 

 {إما شاكرا وإما كفوراإنا هديناه السبيل }،  (129) {ونفس وما سواها  فألهمها فجورها وتقواها}تعاىل ن: 

، وعامة األقوال اجلارية يف مسائل الفقه إنام تدور بني النفي واإلثبات  (131) {وهديناه انلجدين}،  (130)

واهلوى ال يعدومها؛ فإذا عرض العامي نازلته عىل املفتي فهو قائل له: أخرجني عن هواي، ودلني عىل اتباع 

ذا احلق؛ فال يمكن واحلال هذه أن يقول له: يف مسألتك قوالن، فاخرت لشهوتك أهيام شئت! فإن معنى ه

حتكيم اهلوى دون الرشع، وال ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إال بقول عامل؛ ألنه حيلة من مجلة احليل التي 

تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل األغراض الدنيوية، وتسليط املفتي العامي عىل حتكيم 

 (132) "هل بالرشيعة وغش يف النصيحةاهلوى؛ وبعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمى به يف عامية وج

وإن إخالص القلب هلل طلبا إلصابة أمره وحكمه واجب، ومتى ما اتضح للمستفتي هذا الوجوب، 

وامتألت به نفسه وروحه، فإنه سيحمله عىل بذل ما يقدر عليه يف سؤال من تربأ الذمة بسؤاله، وال يضريه 

 ح الرشعي الصحيح عند اختالف املفتني.بعد ذلك أصابه أو أخطأه، كام سيحمله عىل الرتجي
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وقضية التجرد هذه ليست بالسطحية وال بالسهولة التي يظنها البعض؛ إذ األهواء أهواء ظاهرة جلية وأهواء  

دقيقة خفية؛ فلو سلم من اهلوى الظاهر فأنى له أن يسلم من خفيه إال بمجاهدة ومصابرة وحماسبة وعسى، 

سري كال، وإنام التنبيه ملا يعرتي البعض من هوى خفي دقيق ال يتنبه له فيكون وليس املقصود اإلعنات أو التع

سبب االنحراف وأصل اهلالك، كإلف قول، أو حمبة متبوع، أو كراهية مفت، أو تشدد طبع، أو تساهل نفس، 

ألة، أو عجب وغرور، أو تقدم ورياسة، أو مال وعيشة، أو مراعاة ملذهب، أو تعصب لطائفة، أو ابتالء بمس

أو نشأة عىل رأي، أو اختيار متقدم، أو حاجة إىل حكم وهكذا؛ فمتى ما حصن املرء نفسه من هذه مجيعا 

وتوجه للحق بكليته، كانت اإلصابة وكان األجر، وإن مل يوفق للحق يف املسألة، فقد أصاب املطلوب منه بام 

املستنري بمثل هذه املعاين جدير أن بذله من نفسه وعقله وروحه وقلبه يف تطلب احلق، ومثل هذا القلب 

 (133) "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"يستفتى و ينرصف له قوله صىل اهلل عليه و سلم 

                                                           
 رواه أمحد و الدارمي - 133
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 : اإلفتاء و الفتوى عرب وسائل البث املبارش. الثايناملبحث 

كقرية صغرية و حسب  ال شك أن عرص العوملة الذي نعيشه و الطفرة اهلائلة يف عامل االتصاالت مل جتعل العامل

بل كأهل بيت واحد أو حي واحد. و الشك أن هلذا التطور فوائد و إجيابيات كثرية اقتصادية و اجتامعية و 

تعليمية و سياسية و غري ذلك كام أن هذه الطفرة هلا تبعات أيضًا ، و مما تأثر هبذا التطور جانب اإلفتاء 

 للتواصل مع الناس و ذلك من خالل الطرق التالية:فأتاحت الوسائل احلديثة للفتوى فضاء العامل 

أوالً: شبكة اإلنرتنت من خالل مواقع للفتوى خاصة باملفتني أو بالفتوى و السؤال و اجلواب  أو منتديات أو 

و غريها من املواقع. و قد زاد عدد املواقع   YouTubeبث حي مبارش عىل اإلنرتنت أو تسجيل مصور يف 

ألف موقع كثري منها له قسم خاص بالفتاوى, و عىل سبيل  260مية عىل اإلنرتنت عىل اإللكرتونية اإلسال

ألف فتوى و  700يبلغ رصيده من الفتاويفي نحو السنوات العرش املاضية  "الشبكة اإلسالمية "املثال موقع 

منذ عام  ألف فتوى 600أجاب عن أكثر من  "إسالم أون الين"فتوى إىل رصيده. و موقع  50يضيف يوميًا 

ألف فتوى  30له أكثر من  "اإلسالم سؤال و جواب "فتوى، موقع  35م و يضيف إىل رصيده يوميًا 1999

بالعربية و اإلنجليزية و اإلسبانية و األردو و غريها من اللغات ، و أما موقع اإلسالم اليوم فقد بلغت 

 ترجم للغات شتى. عاملًا و  470ألف فتوى من نحو  120الفتاوى املجاب عنهاأكثر من 

ثانيًا: من خالل القنوات الفضائية املذاعة عرب العامل. توجد أكثر من عرشين حمطة تلفزيونية إسالمية من 

حمطة يف الرشق األوسط حتت كل واحدة منها عدد من القنوات اإلسالمية يف كثري منها  300جمموع قرابة 

    (134)أوقات للفتاوى. 

 ثالثًا: من خالل وسائل التواصل االجتامعي من 

 Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Periscope, Bigo Live, WhatsApp    

و بعض الدعاة و املفتني و هيئات اإلفتاء له وجود متميز عرب بعض هذه الوسائل و من ذلك عىل موقع توتر 

ألف  121ف متابع ، و اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة أكثر من أل 46دار اإلفتاء املرصية يتابعها أكثر من 

                                                           
 630آثارها انظر هذه اإلحصاءات يف كتاب د. حممد يرسى الفتوى أمهيتها ضوابطها  - 134
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ألف ، و الشيخ حممد بن عبد الرمحن  العريفي أكثر  281متابع و هيئة كبار العلامء باململكة يتابعها أكثر من 

 16 مليون متابع عىل الفيسبوك ، و الشيخ سلامن العودة أكثر من 24مليون متابع يف توتر و أكثر من  20من 

 مليون عىل فيسبوك .   7مليون متابع عىل توتر و اكثر من 

و غري ذلك لكن لعل هذه أشهرها و هذا املجال املتغريات فيه رسيعة و لذا ينبغي استعانة املفتي بمن له خربة 

فع ملعرفة كيفية التعامل مع هذه الوسائل و التأثري من خالهلا و الوصول بالفتوى إىل أكرب قطاع ممكن و بأن

 الوسائل و أحسنها. 

 املسألة األوىل: الفوائد و العوائد للفتوى عرب وسائل البث املبارش احلديث

و من أبرز الفوائد و العوائد احلسنة التي أراها تتحقق من خالل هذا التقدم العلمي و التقني يف عامل 

 االتصاالت:

 تعزيز وحدة األمة اإلسالمية:  - -1

أفرادها املنترشين يف أصقاع العامل، فهذا يسمع و يقرأ سؤالت إخوانه و ذلك من خالل التواصل بني 

 يف مشارق األرض و مغارهبا ، و يتواصلون مع علامئهم أينام كانوا ال حتدهم حدود املكان.  

تسهيل التواصل بني األمة و علامئها دون االنتقال من بلد إىل البلد أو إىل املكان الذي يكون فيه  -2

يثق إنسان بعامل ما وال يستطيع الوصول إليه فيستمع له و يتواصل معه من أقىص األرض املفتي، فقد 

 .اليوم دون مشقة أو كلفة فلك احلمد ربنا

 :التعريف بعلامء األمة اإلسالمية -3

تتيح وسائل التواصل و البث املبارش اليوم جلمهور الناس من املشاهدين واملستمعني، التعرف عىل العلامء 

 بالد الدنيا فكم من عامل مل تعرفه األمة إال بعد انتشار هذه الوسائل احلديثة فنفع اهلل به كثريا من والدعاة يف

 .الناس يف خمتلف أرجاء املعمورة و هو يف بيته أو بلدته بل و قريته

 : زيادة تأثري العلامء يف املجتمع  -4
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املسلم، فهم أهل الكلمة العليا، وهم املؤثرون  ال يزال لعلامء الرشيعة اإلسالمية، مكانتهم السامية يف املجتمع

يف الناس، وهم قادة اإلصالح الديني واالجتامعي الذين يتصدرون للقضايا الكربى ويقولون فيها كلمتهم 

الفصل بوصفهم قدوة املجتمع. والفتاوى التي تصدر منهم يرجع إليها الناس وحيتكمون إليها يف شؤون 

 .فرصة كبرية إلبالغ صوهتم إىل أكرب عدد ممكن من املسلمنيحياهتم، والفضائيات متنحهم 

 :تعريف الناس باملذاهب األخرى  -5

تسمح حلقات اإلفتاء عرب الفضائيات جلميع املشاهدين، خاصة من هلم أدنى حد من الثقافة اإلسالمية، 

يرفع درجة الوعي و  بالتعرف عىل أقوال العلامء، واخلالف بني الفقهاء، ومقارنة املذاهب بوجه عام. و هذا

القبول لآلخرين و التعامل مع االختالف هبدوء و رمحة و احرتام ، فإذا تابعوا حلقات اإلفتاء عرب القنوات 

الفضائية أدركوا مدى اختالف الفقهاء يف بعض املسائل الفقهية، وتباين وجهات نظرهم، فعىل سبيل املثال: 

الكي وليس يف بلده من يدرس أو يفتي باملذهب احلنفي، املسلم الذي يعيش يف جمتمع يتبع املذهب امل

يستغرب بل ينكر زواج املرأة بدون و ، وهو صحيح عىل املذهب احلنفي، وغري ذلك من خالفات فرعية 

 .يسرية مقررة يف املذاهب اإلسالمية

 :التقريب بني املذاهب -6

ن وسائل التقريب بني املذاهب املختلفة، يمكن أن تكون حلقات اإلفتاء عرب القنوات الفضائية وسيلة فعالة م

و لقد  .إذا أحسن املفتون استغالهلا، وقبل كل مفت أن مذهبه جمرد رأي يف اإلسالم وليس هو اإلسالم ذاته

حدثني مجاعة أن مواقفهم من علامء السعودية تغري بعد سامع و رؤية علامئهم و دعاهتم يف برامج اإلفتاء و 

 طلبة العلم من السعودية أن نفس املر حدث هلم جتاه علامء املغرب العريب.  التدريس و كذلك حدثني من

 :تعميق الثقافة العامة للمسلمني و رفع مستوى الوعي لدهيم -7

تسهم حلقات اإلفتاء عرب القنوات الفضائية، يف تعميق ثقافة عامة املسلمني، وتزيد معرفتهم باإلسالم، ألَنا 

ائع والنوازل التي تواجههم، و كذلك ترف مستوى الوعي بقضاياهم و تبني هلم احلكم الرشعي يف الوق
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مشكالهتم و كيفية حلها فاملفتي حينام يسأل و جييب عن مشاكل املسلمني يف بالد األقليات يدرك معها من 

 يعيش يف بالد اإلسالم واقع إخواَنم يف تلك الديار البعيدة منهم و هكذا. 

 :الناسإشاعة العلم الرشعي بني عموم   -8

تساهم حلقات اإلفتاء املبارشة عرب الفضائيات من بني أمور أخرى، يف نرش العلوم الرشعية، فنرش العلم و 

 .رفع مستوى العلم لدى عموم املسلمني مطلب رشعي و دعوٌي ُمّلح يف زمان انترش فيه اجلهل

عمت و انترشت بني  تيسري الفتوى للناس من جهة سهولة احلصول عليها و بيان حكم اهلل يف مسائل -9

الناس. كثري من الناس لديه استفسارات و إشكاالت كان يف السابق يتعذر عليه أ, يمتنع يف حقه 

عرضها عىل املفتني ال سيام كثري من النساء و لكن اليوم أصبح األمر ميسور من خالل رسالة نصية 

 أو اتصال عىل برنامج الفتوى بل وحتى عرب تغريدة !

هذه أتاحت للعلامء و الدعاة معرفة كبري احلاجة إىل جهدهم و علمهم و وسائل التواصل  -10

عمق الفجوة بني واقع املسلمني و ما جيب أن يكونوا عليه، أعطت صورة أوضح حلجم التحديات و 

املشكالت يف املجتمع التي حيتاج العلامء و الدعاة و املصلحني أن يقدموا النصح فيها و يعملوا عىل 

 ريها. تطويرها و تغي

 املسألة الثانية: املحاذير و السلبيات و كيفية اجتناهبا. 

أما املحاذير و السلبيات لإلفتاء املبارش عرب الفضائيات و وسائل البث املبارش فهي متعددة ايضًا و سأذكر 

 أبرزها متبعًا إياه باحللول املقرتحة لتجنب أو ختفيف هذه السلبيات و إن كنت أضم صويت لصوت عدد من

الباحثني إىل رضورة إجياد ميثاق رشف للفتوى عرب الوسائل احلديثة يتعهد هبا املفتون و أصحاب وسائل 

االتصال املختلفة لنستطيع احلد من بعض هذه السلبيات و تفعيل دور الفتوى بشكل أفضل يف جمتمعنا. و من 

 هذه املالحظات التي أحب التنبيه عليها: 

قد جتعل املستفتي يتأثر بالصورة أكثر من املضمون ألن هذه طبيعة  الفتوى عرب الوسائل املرئية -1

برشية ، و لكن هذا مسلك خاطئ يف التعامل مع العلم و الفتوى. فرتى بسبب ذلك من ترك علمه 
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بسبب هيئته و هو من أهل العلم و الفتيا، و منهم من انتصب للفتيا و انترش بحكم هيئته و صورته 

علم ضعيفًا فيه و ليس أهال للفتوى و قد يسميهم البعض بنجوم الفضائيات و لو كان عاريًا عن ال

و اإلنرتنت. و احلل يف هذا أن يعتني العلامء بمعرفة الفرق بني تقديم العلم مكتوبًا ، و مسموعًا و 

ن و مرئيًا! فاالستعانة باخلرباء يف هذا املجال مما يساعد يف تطوير أداء العلامء و تأثريهم يف املشاهدي

 املستمعني. 

انتشار روح املتجارة بالعلم ، و دخول الدنيا عىل أهل العلم و الدعوة و هذا يسبب ضغوط قد  -2

يرضخ هلا بعض طلبة العلم يف التنازل عن أمور من السنة و العلم ال من اجل مصلحة رشعية 

حب  راجحة و لكن من أجل مصلحة شخصية من أجل مربح ما  أو شهرة إعالمية و الشك أن

الرياسة و الشهرة و املال من أمراض القوب و أخطرها عليه. و رحم اهلل شوقي فيام ينسب 

، و خري منه قول إبراهيم بن  "تغطي الشهرة عىل العيوب ، كالشمس غطى نورها عىل نارها"إليه:

. و احلل يف هذا مراقبة النفس و إخالص العمل هلل و  (135) "ما صدق اهلل من أحب الشهرة"أدهم: 

 اختاذ الرفقة الناصحة التي تذكر اإلنسان و تنصحه. 

إحداث بلبلة وحرية بني املسلمني: بسبب تعارض بعض الفتاوى يف املسائل املتجانسة، وما يؤديه  -3

فتني يف برامج إفتاء ذلك أحياًنا من احلرية والشك لدى عامة املسلمني، فقد أصبح اخلالف بني امل

الفضائيات مصدر تشويش، بل تشكيك عند كثري من الناس السيام من العامة؛ ألَنم ال يعرفون 

مصدر اخلالف بني العلامء، كام أَنم ال يستوعبون ظهور بعض املفتني بصورة مناقضة لوقار العلامء 

ة ميرسة لكي يتعلموا و احلل هلذا هو احلرص عىل تعليم الناس فقه اخلالف و عرضه هلم بصور

 . كيفية التعايش معه

انتشار فتاوى شاذة حتتاج إىل مراجعة: كام أدى اإلفتاء عرب القنوات الفضائية إىل انتشار فتاوى شاذة  -4

. و "خالف تعرف"من شأَنا أن تفرق كلمة املسلمني، حبا للظهور ورغبة يف التميز عىل قاعدة 

 مل مع الفتاوى و األقوال الشاذة.احلل هلذا هو تعليم الناس منهجية التعا

                                                           
 243/  6تفسري ابن كثري  - 135
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ترويج ألفكار بدعية و فتاوى ضالة تركت من أجلها السنن و تقوت هبا البدع و أهلها ، و  -5

استحلت هبا دماء و أموال و أعراض فاليوم الفضاء ساحة مفتوحة لكل من هب و دب و كم رأينا 

ل يف اإلنرتنت. و احلل من شاب ضل و ذهب مذهب الغالة اجلهاديني اليوم بسبب فتاوى الضال

هلذا ان يضاعف علامء أهل السنة جهودهم يف هذا املجال ألنه لن يغلق بل انفتاحه يف ازدياد إال أن 

 يشاء اهلل. 

عدم بيان احلكم الرشعي يف القضايا املسئول عنها بشكل كاف و دقيق بسبب ضيق زمن الربنامج،  -6

ي يصدر فتاوى تفتقر إىل الدقة ، بسبب افتقار وضغط املتصلني، وسيطرة املحاور مما جيعل املفت

بعض إجابات املفتي إىل املزيد من التوضيح الذي حيتاجه السائل أو ذكر حماذير و ضوابط مهمة 

للمسألة، أو بسبب االقتضاب املخل يف الفتوى، مما ال يسمح لغري املتخصص بفهم الفتوى، أ, 

و اللهجة أو تكاثر األسئلة أو ضيق الوقت و بسبب عدم فهم السؤال بشكل جيد الختالف اللغة 

العجلة. و احلل هلذا يكمن يف التا : ليكن املفتي متحكم يف وقته و جوابه و ال جيعل املحاور يأطر 

جوابه بام ال يرتضيه ، و كذلك أن يتفق عىل الوقت من البداية و أن يكون متئدًا حلياًم و ال يستعجل 

لسؤال جيدا ،و إن أمكن كتابة النقاط املسؤول عنها ليكون اجلواب اجلواب ، و أن يتأكد من فهم ا

 شافيًا و عدم اإلكثار من األسئلة و التفريعات يف وقت واحد. 

 التحايل عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية -7

وجد أن بعض الناس من املتصلني بربامج اإلفتاء ، تكون هلم أغراض خاصة؛  فيدسون أسئلة ذات 

ألفاظها ومعانيها، تعقبها إجابة الضيف؛ فتتلقفها وسائل اإلعالم؛ مما يثري قدرا من طابع غريب يف 

البلبلة واجلدل بني أوساط املهتمني واملحللني، ومتتد تلك السجاالت اجلدلية إىل املجتمع، فتضعف 

كل ما يعلم  و احلل ملثل هذا أن يتأنى املفتي و ينظر يف عاقبة جوابه و أن يعلم أنه ليس .قناعته بالدين

يقال و أنك ما حدثت قوما بحديث ال تبلغه عقوهلم كان لبعضهم فتنة. و لينتبه أن كثري من 

يرتبصون بمثل هذه الربامج فعليه اخذ احليطة و اإلتقان و ذكر الضوابط و  "اإلسالمفوبيا"

ام كان يف االحرتازات يف املسائل احلساسة و أخريًا أن يدرك أن جوابه ليس قارصا عىل السائل ك
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الزمان السابق يسألك أحد فتجيبه فيبقى اجلواب بينكام! اآلن ماليني البرش سيسمعونه و قد يعملون 

 به فلينتبه املفتي هلذا الفرق. 

 عدم مراعاة أحوال كل بلد وظروف كل جمتمع -8

أو حيث جتد مفتيًا يف بالد املرشق  يرد عىل استفسارات املستفتني املتصلني من أقطار املغرب، 

باإلفتاء يف قضايا األقليات املسلمة مع جهله التام بأوضاع تلك البلدان، وعدم معرفته بأوضاع هذه 

 اجلاليات وخصوصياهتا. 

 تصدر من ليس أهال للفتوى -9

و ذلك نظرًا للحاجة الكبرية و لكون الساحة مفتوحة أمام كل أحد ، فجرأ الناس عىل التصدر 

فتنة كبرية فإذا اشتهر داعية عىل موقع مو مواقع التواصل مثال او للفتوى دون أهلية أو تأهيل. و ال

من خالل حمارضات و خطب أو تالوة للقرآن جيد إقبال الناس عليه و سؤاهلم إياه فقد تضعف 

بعض النفوس ال سيام مع طول الوقت و قد رأيت من بعض الدعاة حني أو ظهورهم أَنم كانوا 

هلم نحن لسنا علامء سلوا العلامء و نحو ذلك ثم مل نلبث إال قليال و  يقولوا للمعجبني هبم و املتابعني

وجدهتم يفتون يف النوازل بل و ينازعون العلامء يف آرائهم الفقهية و يتطاولون عليهم بالبغي و اجلل 

نسأل اهلل تعال العافية. و احلل هلذا أن يعلم أن أجرأكم عىل الفتيا أجرأكم عىل النار. و أن املفتي 

القاض عىل خطر عظيم بل هو من وجه أشد من القايض ألن القاض قضاءه اخلاطئ عىل عدد ك

 حمدود و لكن هنا خطأه عىل عدد اكرب من الناس نسأل اهلل السالمة و العافية.  

من املحاذير املهمة و السلبيات نتيجة انتشار صفحات الفتاوى بني الناس أن من العوام   -10

علامء عام وقع له من مسائل ، فينظر يف فتوى منشورة و يقيس عليها و من استغنى هبا عن سؤال ال

قد مر معنا كالم الفقهاء عن مثل هذا الفعل ، و لكن اخلطورة تكمن يف أن العامي يقيس مسألته 

عىل مسألة غريه و مها ليستا متفقتان فيظن أن احلكم فيهام واحد. و هذا ملحظ جتده عند بعض 

  و يؤدي إىل أغالط و أخالط يف الدين.صغار طلبة العلم أيضاً 
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من املالحظ أن انتشار مثل هذه الربامج لإلفتاء قطع الناس عن التواصل احلقيقي مع   -11

العلامء ، فأصبح العلامء جزء من العامل االفرتايض الذي يعيشه الشخص ، و ال شك ان هذا قطع أو 

لناس فوائد التعامل و التفاعل احلي مع أضعف الصلة بالعلامء و طلبة العلم املحليني ، و أفقد ا

العلامء و صحبتهم. و احلل لذلك أن حيرص العلامء و طلبة العلم عىل لقاء الناس و التعايش معهم 

، و كذلك حيرص الناس عىل الذهاب للدروس و جمالس العلامء و املؤمترات و املحارضات ليكمل 

   (136) النفع و اهلل املوفق. 

الحظات املتعلقة بالفتوى عرب وسائل البث املبارش و التي أنصح عموم املسلمني مفتني أو هذا ما تيرس من امل

 مستفتني من اإلفادة منها قدر الطاقة و أن يبذلوا وسعهم لتقليل مفاسدها. 

و هبذا ينتهى ما طلبه أهل الفضل و العلم من إخواين يف جممع فقهاء الرشيعة أن أكتب حوله لعرضه عىل 

يلة أئمة املسلمني و دعاهتم و طلبة العلم املجتمعني يف الدورة العلمية اخلامسة عرش لألئمة أصحاب الفض

بأمريكا و املنعقدة بمدينتنا هيوستن زادها اهلل سالما و حمبة و رخاء و أمنًا و إيامنًا ، و احلمد هلل أوال و آخرا و 

 الصالة و السالم عىل نبينا حممد و آله و صحبه. 
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