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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, وأزكى صلواته وسـالمه عـىل معلـم 

 اخلري, وهاد البرشية إىل الرشد, وداعي اخللق إىل احلق, وخمرج الناس من الناس
الظلامت إىل النور, نبي الرمحـة, وإمـام اهلـد, البـشري النـذير, والـرساج املنـري, 

واحلوض املورود, صىل اهللا عليـه وعـىل واملقام املحمود, صاحب اللواء املعقود, 
 :أما بعــد  آله وصحبه الركع السجود

الناظر يف أمر الفتيا, وحال اإلفتـاء جيـد فـوىض عريـضة, وتناقـضات إن   
ً رشعيـا مقـررا, وذا ًأصـال, وجرأة عجيبة, فهذا هيدم بفتيـاه ً مزرياًغريبة, وتعاملا ً
ليس أهل هلا, وثالت يفتي فتضحك الثكىل لفتواه, فال عقل هلـؤالء يفتي يف نازلة 

 لرشع, قال صىل اهللا عليـه وسـلمردعهم, وال دين يمنعهم جرأهتم املحرمة عىل اي
الـرأي  ورحـم اهللا ربيعـة   )١ ()رشاط الساعة أن يرفع العلم ويكثر اجلهلأإن من (
 استفتي مـن ال :الذي ذرفت عيناه وقال) مالكاإلماممتى ولد وتويف وهو شيخ (

علم له, وظهر يف اإلسالم أمر عظيم, وبعض من يفتي ههنا أحـق بالـسجن مـن 
  مباحثوتسعيف متهيد  عن الفتو يأيت ثنا وحدي)٢ ()الرساق

 .يف بيان معنى الفتو يف اللغة وتعريفها يف االصطالح: التمهيد
 منهج القرآن والسنة يف بيان األحكام: املبحث األول
 جالله الفتو و سمو املفتي: املبحث الثاين
 حقيقة عمل املفتي: املبحث الثالث
 تويف الف ضوابط التيسري: املبحث الرابع

                                                 
 )٧٨( أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب العلم, باب رفع العلم وتثبيت اجلهل, ح)١(
 )٤/١٥٩( إعالم املوقعني)٢(
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 رشوط املفتي: املبحث اخلامس
 ثقافة املفتي: املبحث السادس
 خلق املفتي: املبحث السابع
 كتب الفتاو: املبحث الثامن
 الفتاو الشاذة: املبحث التاسع
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 :متهيد يف بيان معنى الفتو يف اللغة وتعريفها يف االصطالح
: , يقـالِووالفتـااجلمع الفتاو , واإلفتاء اسم مصدر بمعنى :الفتو لغة

 ., والفتيا تبيني املشكل من األحكاممسألته عن أجبته فتو وفتيا إذا أفتيته
ِ﴿فال متار  : طلب اجلواب عن األمر املشكل, ومنه قوله تعاىل:االستفتاء لغة َ ُ َ َ

ًفيهم إال مراء ظاهرا وال تستفت فيهم منهم أحدا﴾ َ ََ ُ ََ ْ ْ ْ ً ً َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ َِّ وقد يكون , )٢٢: كهفال (ِ
َ﴿فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا﴾ : بمعنى جمرد سؤال, ومنه قوله تعاىل َ َ ُّ َْ ًَ ْْ َُ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ْ

 .أي اسأهلم: قال املفرسون). ١١: الصافات(
 )١( السائلوإجابةإذن فالفتو يف اللغة تدور معانيها عىل بيان احلكم 

هذا عي عن دليل ملن سأل عنه, ف الرش تبيني احلكم:والفتو يف االصطالح
التعريف فيه مطابقة للمعنى اللغوي من جهة, ولالصطالح القرآين من جهة 

يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له : , قال تعاىلأخر﴿ُ َ ََ َ َ َ ْْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ُ ُ َ
َولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ُ َ ْ ُ َ ََ َ ََ ٌ ْ ٌُ ِ َ َ َ ََ ِ يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني ُ ْ َ ََ َ َ ٌْ َُ َُ ْ ِْ َِ َ َ ََْ ْ َ َ ِ

ُفلهام الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني يبني  ُِّ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ُّْ ُُ ِْ ًِّ ُ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ًَ ً ْ َِ ِْ َ َّ ِ َ
ٍاهللاَُّ لكم أن تضلوا واهللاَُّ بكل يشء ِْ َ ِّ ُّ َُ ُِ َ َ ْ َ ٌ عليم﴾ْ ِ  ).١٧٦: النساء (َ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ., مادة فتوالصحاح, معجم مقاييس اللغة, لسان العرب, القاموس املحيط: ينظر )١(
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  األولبحثامل

 ج القرآن والسنة يف بيان األحكاممنه
بيان  أيت أن ي:األسلوب األول:جاء القرآن الكريم لبيان األحكام بأسلوبني

 ريض اهللا عن ابن عباس  ومن ذلك ما أخرجه الرتمذي, من غري سؤالاحلكم
 أتى النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين إذا أصبت ًن رجال أامعنه

: نزل اهللا قوله تعاىلأفاللحم انترشت للنساء وأخذتني شهويت فحرمت عيل اللحم 
َّ﴿يا أهيا الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللاَُّ لكم وال تعتدوا إن اهللاََّ ِ ُ َ َ ُْ َ َ َ ََ َْ َ ِّ ُ ِّ َ َُ َ َّ ََّ َِ َِ َ ُ َ َ ُّ ال حيب ُّ ِ ُ َ

َاملعتدين ِْ َ َ وكلوا مما رزقكم اهللاَُّ حالال طيبا واتقوا اهللاََّ الذي أنتم به مؤمنون )٨٧ (ُْ ُ ُ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ُ َِ ْ َُ َّ ُُ ََ ً َ ََ ً َ َ َّ ُ
ِ﴿يا أهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاَُّ لك تبتغي  :ومثل قوله تعاىل. )١()املائدة (﴾)٨٨( َ َ َّْ ََ َ َّ َ ََ ُ ِّ ُّ ََ ُ َ ِ ِ َ ُّ
ْمر ٌضاة أزواجك واهللاَُّ غفور رحيم َ َ ٌِ ُ َ ََ َِ ْ َ َ َ قد فرض اهللاَُّ لكم حتلة أيامنكم واهللاَُّ )١(َ ْ ْ ْ َُ ُِ َِ َ َ ََّ ََ َ َ ْ

ُموالكم وهو العليم احلكيم ُ ْ َِ َِْ َ َ ُ َ ْْ ُ ُوإذا طلقتم ﴿: , وقوله تعاىل)٢−١: التحريم( ﴾)٢ (َ ُ ْ َّ َ َ ِ َ
ُالنساء فبلغن أجلهن فال تعضلوه ْ َّ َ َ َُ َ َُ َ َِّ َ َُ َ ْ َ ْن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم َ ْ َ َُ َُ َ َْ ْ َّ َ َ َ ْ ََّ َ ِ ْ َ َِ ْ

ِباملعروف﴾  ُ ْ َْ  ).٢٣٢: البقرة(ِ
استفتاء, بصيغة  وأًجوابا لسؤال  أن يأيت بيان احلكم :األسلوب الثاين

ِ﴿يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس  :يسألونك, كام يف قوله تعاىل َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َْ َّ ُُ َ ْ ِ َ َ َ
ِّحلج﴾َوا َويسألونك عن املحيض قل هو أذ فاعتزلوا النساء ﴿, )١٨٩: البقرة (َْ َ ْ َِّ َُ ْ ُِ ْ َ ُ َ ََ ً َ ُ ِ ِ َْ ِ َ َ َ

ِيف املحيض ِ َْ ٌ﴿يسألونك عن اخلمر وامليرس قل فيهام إثم كبري , )٢٢٢: البقرة (﴾ِ َِ َِ ٌ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ ِْ ُِ َْ ََْ َِ َ َ َ
ْومنافع للناس وإثمهام أكرب من نف َ ْ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َّ َعهام ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾َ َ َْ ْ ُِ ُ َُ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ : البقرة (ِ

ٌ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري﴾, )٢١٩ ْ ْ َ َْ ُ َ ٌ ْ َ َ ََ ُِ ْ ْ َُ َِ َ َ , )٢٢٠: البقرة (َ
ِّ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب﴾ ْ ُ َ ََ ْ ُّ ُّ ْ َِ َ ِ ِ ُ ِ ِ َ َ ُ  أو بصيغة ,)٨٥: اإلرساء (َ

َّويستفتونك يف النساء قل اهللاَُّ يفتيكم فيهن﴿ : تعاىليستفتونك كقوله َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ُ ِّ ُ َِ : النساء( ﴾َ
ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة﴾ :وقوله تعاىل,  )١٢٧ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ  ).١٧٦: النساء(  َ

                                                 
قال  )٢٩٨٠(, أخرجه الرتمذي يف سننه, كتاب تفسري سور القرآن, باب من سورة املائدة, ح٨٨−٨٧:سورة املائدة )١(

 حديث حسن غريب: أبو عيسى
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, أو )١(همًوذلك نفيا لو من غري سؤال ويف السنة يأيت بيان املصطفى 
 , أو)٥(ًا لعامـ أو ختصيص,)٤(مـًتثبيتا ملتعل, أو )٣(لـاهـًأو تعليام جل )٢(مـلفهًا ـتصحيح

                                                 
 قال خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه ثم احتلم فـسأل أصـحابه − ريض اهللا عنه–فعن جابر  )١(

ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء فاغتـسل فـامت, فلـام قـدمنا :  رخصة يف التيمم? فقالواهل جتدون يل: فقال
 أخرب بذلك فقال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإنام شفاء العي السؤال إنام كان يكفيه أن يتـيمم عىل النبي 

بـو داود يف سـننه, كتـاب الطهـارة, بـاب أخرجـه أ) ويعرص عىل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده
 )٢٨٤(املجروح يتيمم, ح

ُالـذين آمنـوا ومل يلبـسوا فقد جاء يف القرآن الكريم وعد صادق وجائزة ثمينة ملن مل خيلط إيامنه بظلم قـال تعـاىل ﴿ )٢( َ َِ ْ َّْ َ َ َُ َ ِ
َإيامهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون﴾ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُُ َ ُ ََ ْ َُ َ ِ َ ُْ ٍ ُ ِ َ من منا ال يسلم من الظلم, وأصـيبوا : مر عىل الصحابة وقالوا فشق األِ

َإن اهللاََّ ال يغفر أن يرشك به ويغفر مـا دون ﴿: أن املراد بالظلم يف اآلية هو الرشك, قال تعاىلبغم شديد, فأفاد النبي  ْ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ
َذلك ملن يشاء ومن يرشك باهللاَِّ فقد افرت َ ْ َِ ِ َِ ِْ ْ ِ ُ َ َْ َ ُْ َ َ َ ً إثام عظيامَ ًِ َ ْ ِ﴾. 

 فرد وقال  دخل املسجد فدخل رجل فصىل ثم سلم عىل النبي  أن رسول اهللا −ريض اهللا عنه −فعن أيب هريرة ) ٣(
ً فقال ارجع فصل فإنك مل تصل ثالثا فقال والذي ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع فصىل ثم جاء فسلم عىل النبي 

ل إذا قمت إىل الصالة فكرب ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن ثم اركـع حتـى بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمني فقا
ًتطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالـسا وافعـل ذلـك يف  ً ًً

 ,)٧١٥(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب األذان, باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم, ح) صالتك كلها
 فقال يا رسول اهللا ائذن يل بالزنا فأقبل القوم عليـه فزجـروه إن فتى شابا أتى النبي : فعن أيب إمامة ريض اهللا عنه) ٤(

قالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قال أحتبه ألمك قال ال, جعلني اهللا فداءك قال وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال أفتحبـه 
 اهللا جعلني اهللا فداءك قال وال الناس حيبونه لبناهتم قـال أفتحبـه ألختـك قـال ال واهللا, البنتك قال ال واهللا يا رسول

جعلني اهللا فداءك قال وال الناس حيبونه ألخواهتم قال أفتحبه لعمتك قال ال واهللا, جعلني اهللا فداءك قال وال الناس 
ال وال الناس حيبونه خلاالهتم قال فوضع يـده عـىل حيبونه لعامهتم قال أفتحبه خلالتك قال ال واهللا جعلني اهللا فداءك ق

أخرجـه أمحـد يف ) صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتـى يلتفـت إىل يشء
 ٢١٨٥مسنده, ح

َيوصيكم اهللاَُّ يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نسا﴿ )٥( ْ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ َ ُْ ِ َ ِ َِ ْْ ُُ ْ َِّ ُ ِ َّ ًء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما تـرك وإن كانـت واحـدة َ ََ ْ َ َ َِ َ َ َّ َْ ْ ِ َ َ َ َْ ُ ْ َُ َُ َ َِ ً
ُفلها النصف وألبويه لكل واحد منهام السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث  ُّ َُ َ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِّ َ َ ُّ ُْ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ٌَ ٌ َ ُ ْ ُِّ ُْ َ ْ َ ِْ َِ َ َّ َ ُ ْفـإن َُ ِ َ

ًكان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يويص هبا أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أهيم أقرب لكم نفعا فريـضة  َْ ِ ََ ًَ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُ َّ ُّ َِّ ََ َ َ َُ ُّ َ َْ َ َ ُ َْ ُ ُ ٌ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ
ًمن اهللاَِّ إن اهللاََّ كان عليام حكيام  ًِ ِ َِ َ ََ ََّ َولكم نصف م )١١(ِ ُْ ْ َِ ُ ُا ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكـم الربـع َ ُ َ َّ َ َّ ْ ُ َُّ ُ َ ْ َُ ُ َُ َ ََ ٌَ ٌ ََُ ََُ ْ َْ ِ ِْ َ ْ َ َ

ْمما تركن من بعد وصية يوصني هبا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم  ْ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ َّ َُ ُ َُ َ ََ ْ َْ ْ ِْ َِ ٌ ُ َ ََ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َّ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ َُِ ٍ َ ِ َّولد فلهن الثمن ممـا َ ِ ُ َّ َُ ُّ ُ َ ََ ٌ
َتركتم من بعد وصية توصون هبا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة ولـه أخ أو أخـت فلكـل واحـد مـنهام  ُ ْ ٌ ْ ٌ ُ ُ َِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِّْ َ َ ٌُ َ ُ َ َ َ َ ٌَ َ َ َْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َِ ً َُ َ ْ َِ ٍ ِ

َالسدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم رش ُ َْ َ ُُّ َ ََ ِ َِ ْ ُْ ََ ُ ْ ِ َكاء يف الثلث من بعد وصية يوىص هبا أو دين غري مضار وصية مـن اهللاَِّ واهللاَُّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ًِ َُّّ ٍّ ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ٍ َ ِ َ ُ ِ ُ َ
ٌعليم حليم  ٌِ َِ  .)النساء) (١٢(َ
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 ًا, أو بيان)٤( ملشكلًا, أو توضيح)٣( ملجملًالتفصيو أ ,)٢(ملبهم ً,أو بيانا)١(ً تقييدا ملطلق
 .)٦(, أو بيان لتأكيد)٥(لنسخ

شة ريض  عائـًوابا لسؤال, ومن ذلك سـؤال جقد يأيت بيان احلكمويف السنة 
 أمًإن قوما يأتوننا باللحم, ال ندري أذكـر اسـم اهللا عليـه :  رسول اهللا −اهللا عنه

, وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة, والرجل يقاتـل )٧( )سموا انتم وكلوا: ال? فقال
من قاتل لتكون كلمـة  (محية, والرجل يقاتل رياء, أي ذلك يف سبيل اهللا? فقال 

                                                 
ً إذا كان الرجل صائام فحرض اإلفطار فنام قبـل أن يفطـر مل يأكـل فعن الرباء ريض اهللا عنه قال كان أصحاب حممد  )١(

ًيلته وال يومه حتى يميس وإن قيس بن رصمة األنصاري كان صائام فلام حرض اإلفطار أتى امرأته فقـال هلـا أعنـدك ل
طعام قالت ال ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلام رأته قالـت خيبـة لـك فلـام 

ٌأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس ﴿ية  فنزلت هذه اآلانتصف النهار غيش عليه فذكر ذلك للنبي  َ َّ ُ ِِّ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ُْ َُ ِ ُ ََ ِ َ َ َ َّ ُ
َلكم وأنتم لباس هلن علم اهللاَُّ أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتـ َ ْ َ َ ُ ْ َُ َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َّ ْ ُْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ٌ َ َُ ِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َُ ََ َ َْ َ َب َُ

ِاهللاَُّ لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسـود مـن الفجـر ثـم أمتـوا الـصيام إىل الليـل﴾ َْ َْْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َّْ ْ َ ُ ََ ِ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ َ َ َْ ُْ ُ ُ َُ َ َّ َ ُ 
 . ليلة الصيام أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب الصوم,باب قول اهللا أحل لكم , واحلديث)١٨٧:سورة البقرة(

َوالسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـدهيام﴿ فقد جاء يف القرآن الكريم بيان لعقوبة السارق, قال تعاىل )٢( ُ َ ِ ْ َّ ََّ ُ َ ََ ْ ُ َ َُ ِ : سـورة املائـدة(﴾ ِ
ً ومل يرد بيانا دقيقا لكيفية تنفيذ هذه العقوبة, فجاءت السنة فبينت كيفية تطبيق العقوبة, حيث أمر عليه السالم ,)٣٨ ً

, )ًعندما رفع إليه صفوان ريض اهللا عنه غالما رسق ردائه أمر بقطع يد السارق من املفصل الذي بني الكف واملعصم
 .أخرجه أبو داود يف سننه, والنسائي

ًومن ذلك بيان أوقات الصالة جاء يف القرآن جممال, فجاءت السنة جملية مبينة أوقات الصلوات اخلمس, عندما نـزل  )٣(
يـا : ً يوما يف أول الوقت ونزل يف يوم آخر وصىل يف أخر الوقـت, وهكـذا وقـالالسالم فصىل بالنبي جربيل عليه 

وقت الظهر ما مل حترض العـرص, ووقـت العـرص مـا مل تـصفر :(حممد, الصالة بني هذين الوقتني, وقال عليه السالم
 ) ووقت الفجر ما مل تطلع الـشمسالشمس, ووقت املغرب ما مل يسقط نور الشفق, ووقت العشاء إىل نصف الليل,
 ).٩٦٥(أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب املساجد, باب أوقات الصلوات اخلمس, ح

ِحتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر﴿: ومن ذلك تفسري قوله تعاىل )٤( ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ َّ ََ َْ َْْ َُْ ُ ُ َ َ  .)١٨٧: سورة البقرة (﴾َّ
ِكتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إن ترك خريا الوصـية للوالـدين واألقـربني بـاملعروف ﴿:  تعاىلومن ذلك قوله )٥( ِ ِ ِ ُِ َ ْ َّ ْ َ ُ ْ ْْ َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َِْ َِ ْ َُ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ْ ًَ ََ ْ ِ ُِ َُ َ َ ُ

َحقا عىل املتقني ِ َّ ُْ َ َ من سـورة النـساء, ١٢−١١نسخ حكمها عند نزول آيات املواريث يف اآلية ,)١٨٠: سورة البقرة(﴾ َ
 )إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث:(ها قوله عليه السالمونسخ

   .وعند فريق من العلامء أن آية سورة البقرة باقية وتكون الوصية للوالدين واألقارب غري الوارثني   
َوال تـأكلوا أ﴿ :تأكيد لقوله تعـاىل) ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه (ومن ذلك قوله   )٦( ُ ُ ْ َ َ ْمـوالكم بيـنكم َ ْ ْ ُْ َُ َ ََ

َبالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون ُ ْ ْ ََ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ ََ ُ َّ َ ْ ُْ ََّ َِ ِْ ًِ ْ ِ ِ ِِ ُْ ِِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ ِ﴾. 
 )١٩١٦(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب البيوع, باب من مل ير الوسواس ونحوها من الشبهات, ح )٧(
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 النبـي −ريض اهللا عنـه– وسأل طارق بن سويد,)١( ) اهللاهللا هي العليا فهو يف سبيل
يا نبي اهللا إهنـا دواء, قـال النبـي :  عن اخلمر فنهاه, ثم سأله فنهاه, فقال له : 

 . )٢()ال, ولكنها داء
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

, ومسلم يف صحيحه, كتاب اإلمارة باب من قاتل لتكون كلمة )١٢٠(لبخاري يف صحيحه كتاب العلم, حأخرجه ا )١(
 )٣٥٢٥(اهللا هي العليا, ح

 )٣٦٧٠(أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب األرشبه, باب حتريم التداوي باخلمر, ح )٢(
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  الثاينبحثامل
  املفتيجاللةالفتو و سمو

الناس يتبني  يف حياة ثراأل اخلطر, عميق الفتو منصب عايل القدر, بعيدإن   
 :ذلك من عدة أوجه

ِ﴿ويستفتونك يف النساء : أن اهللا تعاىل توىل منصب الفتو يف قوله تعاىل −١ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ
َّقل اهللاَُّ يفتيكم فيهن﴾ ِ ِ ِْ ُُ ْ ِ ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة﴾). ١٢٧: النساء (ُ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ َ 

 ).١٧٦: النساء(
 كان يتوىل هذا املنصب يف حياته, وكان ذلك من مقتىض لنبي أن ا −٢
َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل ﴿: الته, وقد كلفه اهللا بذلك حيث قالرس ِّ َّ ُ َ َُ َْ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ َ

َإليهم ولعلهم يتفكرون﴾ ُ َ ْ ْ َّْ َ َ ُ َّ َ ََ َ ِ  ).٤٤: النحل (ِ
 أفعـال, وتطبيقهـا عـىل  اهللا تعـاىلأحكـام أن موضوع الفتو هـو بيـان −٣

حـق عليـك أن تفعـل, أو : الناس, فهي قول عىل اهللا تعاىل, أنه يقـول للمـستفتي
 .حرام عليك أن تفعل

, وقـد تـوىل  بل هو املوقع عن اهللا يف أداء وظيفة البيانفاملفتي خليفة النبي 
, ثـم أهـل العلـم  من الرجـال والنـساء أصحابة الكرامهذه اخلالفة بعد النبي 

 .عدهمب
وملا كان التبليغ عن اهللا سبحانه يعتمد العلم بام يبلغ, والصدق فيه, مل تصلح 

, والــصالح  والــصدقبــالعلممرتبــة التبليــغ بالروايــة, والفتيــا إال ملــن اتــصف 
مـريض ًقا فيه ويكون مع ذلك سليم املـنهج, صادً, فيكون عاملا بام يبلغوالتقو ,

 .وأحواله يف مدخله وخمرجه هتفق الرس والعالني, موأفعاله أقوالهًالسرية, عدال يف 
 كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فـضله, وال جيهـل وإذا

 األرض املراتــب, فكيــف بمنــصب التوقيــع عــن رب أعــىلقــدره, وهــو مــن 
 .)١(والساموات

 واحلـذر, وان احليطـة يف هذا املنصب أن يستعد لـه ويأخـذ أقيمبمن فحري 
ً وأن يكون عاملا بام يأمر به عاملا بام ينهى عنه, عدال ها,أتبو التي  املنزلةيدرك خطر ً

                                                 
 )١/١٠( إعالم املوقعني) ١(
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 ً التوجيه والتعليـل, رفيقـابه حسن يأمر فيام ً فيام ينهى عنه, رفيقاً به عداليأمرفيام 
بالفتو ليبقـى  حيث عمل عىل التيسري  بمنهج املصطفى ً, ملتزمافيام ينهى عنه

اعتامد عـىل : ن الفتو تقوم عىل ركننيإة الدينية, حيث يف إطار املرشوعياإلنسان 
األصل, واتصال بالعرص, أما االعتامد عىل األصل فنحن نعتمد عىل الرشعية التي 

حفظ الدين, وحفظ : (تقوم عىل الثوابت الكرب وهي حفظ الرضوريات الست
واملحافظـة ) النفس, وحفظ النسل, وحفظ العرض, وحفظ العقل, وحفظ املـال

ىل قطعيات الرشيعة وأحكامها, وعىل الفرائض وعىل القيم األخالقية, ورشيعة ع
اإلسالم قد اتسعت يف كل عرص ومرص عرب آلية االجتهاد والتجديد, وهلـذا قـال 

فهـذا أبـو , فقهاؤنا أن الفتو تتغري بتغري الزمان واملكـان واألحـوال واألعـراف
 اإلمــام أبــو صــاحبي) ١٨٩−١٣٠(وحممــد بــن احلــسن) ١٨٢−١١٣(يوســف
لـو : قد خالفوا إمامهم يف كم هائل من مـسائل الفقـه, وقـاال) ١٥٠−٨٠(حنيفة

 من تغري الزمـان واملكـان وتطـور يف أاء عىل ما طررأ إمامنا ما رأينا لغري رأيه بن
 مسرية احلياة

 أثر عنـه املـذهب −ريض اهللا عنه–وهذا اإلمام حممد بن إدريس الشافعي   
عراق, وملا حتول إىل مرص دون مذهبـه اجلديـد بنـاء عـىل تغـري القديم ملا كان يف ال
أكثـر  يؤثر عنـه −ريض اهللا عنه–, وهذا اإلمام امحد بن حنبل األحوال واألعراف

لنازلة تستدعي النظر فيها واحلكم أو لسنة بلغته, :  إمامن قول يف املسألة الواحدة
 .عليها

 ومتطلبات احلياة, من وإذن فالفتو رضورة ملحة الستيعاب قضايا العرص
خالل الثبات عىل مقاصد الرشيعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلية مع املرونة يف 

 .الوسائل ودقة الفهم وإدراك املصلحة
وهذا يقتيض أن ,  وتيسري الفروعاألصولوتتجيل عظمة الفتو يف تعظيم 

فهم من يتصد للفتو يف األحكام أن يكون لديه األهلية يف العلم وال
َقل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنام ﴿: واإلدراك, قال تعاىل َّ ِ َ َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّ ْ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ ُ
ِيتذكر أولو األلباب﴾ َ ْ َُ ْ ُ ُ ََّ َ ْ﴿يرفع اهللاَُّ الذين آمنوا منكم  :, وقال تعاىل)٩: الزمر( َ َ ْ َُ ْ ُِ َِ َ َّ ِ َ

َوالذين أوتوا العلم درجات واهللاَُّ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ ْ ْ َُّ ٌ بام تعملون خبري﴾ُ َِ َ ََ ُ َ ْ : , وقال تعاىل)١١: املجادلة( ِ
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ُشهد اهللاَُّ أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائام بالقسط ال إله إال هو العزيز ﴿ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ ْ ْ ْ ُ ََّ َ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َ ُِ ُ ََ ََّ َْ ِ َ
ُاحلكيم﴾ ِ رشف من أ ًيئالو علم اهللا ش: , قال اإلمام القرطبي)١٨: آل عمران (َْ

ًوقل رب زدين علام﴾﴿  بالسؤالأمره عندما إليهالعلم لوجه نبيه  ْ ِْ ِ ْ ِّ َِ َ  ).١١٤: طه (ُ
مة نعيش ضمن قرية كونية سـقطت فيهـا حـواجز الزمـان واملكـان, أفنحن 

 عىل أنفسنا أو نتقوقع عـىل ذاتنـا حيـث البـد مـن ءوليس لنا من سبيل أن ننكفى
البد ألمة اإلسالم أن متـد اجلـسور مـع اآلخـرين تبادل املنافع ورعاية املصالح و

حيث البـد مـن التفاعـل االجيـايب مـن غـري أن تـذوب شخـصيتنا وخـصوصية 
 .حضارتنا أي أن احلكمة ضالة املؤمن يأخذها أنى وجدها وممن جاء هبا

 من القيم, وهلذا ال بد أن نأخذ بالنافع املفيد مـن ًاواحلضارات تتقاسم أقدار
ونعرض عن القشور وما يتناىف مع أخالقنا وقيمنـا فقـد اتـصل اللباب واجلوهر, 

املسلمون يف صدر اإلسالم ويف القرون األوىل بالدول املجاورة وفتحوا نوافـذهم 
عىل األمم مـن حـوهلم واسـتقبلوا العلـوم, وترمجـوا الكتـب, ونـرش املـسلمون 

إىل علومهم يف شتى املعارف والثقافات حتى وصلوا هبـذا عـن طريـق األنـدلس 
 .بالد أوربا كفرنسا

فأمة اإلسالم وهي تعيش يف هذا املنتد البرشي الذي نبحث فيه عن رشاكة 
يقـوم الـذي إنسانية يتجىل فيها التفاعل وحوار احلضارات واألخذ باجلديد املفيد 

عىل األخوة اإلنسانية والكرامة اآلدمية وعىل التبادل العادل للمصالح وعىل احلق 
ما أخ لك إالناس صنفان (يل لواليه عىل مرص  اخلليفة الراشد عوالعدل, ولقد قال

فـرط منـه اخلطـأ والزلـل ما نظري لك يف اخللق أخوك يف اإلنسانية يإيف اإلسالم و
 من عفوك وصفحك  عىل يديه من العمد واخلطأ فأعطهىويؤت العلل وتغلب عليه

مـر فوقـك واهللا  وويل األ اهللا من العفو والصفح فإنك فوقـهمثلام حتب أن يعطيك
  )فوق من والك

إذن فهذه قاعدة التفاعل احلضاري نرعى املنافع ونتبادل املصالح لتحقيق 
السلم واألمن بني الشعوب يف ظل موازين ال ختتل فيها قيم العدالة أو الكيل 

َ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا: بمكيالني وإنام نلتزم العدل, كام قال تعاىل ََ َ ْ َ ْ ََ ُ ِْ َ ْ ُ ُ َ قربى ِ ْ ُ
َوبعهد اهللاَِّ أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون﴾  ُ ْ ْ َّْ َُ َ ُ َُّ ََ َّ َ ْ َ َِ ِ ِِ َِ ُ َ : , وقال تعاىل)١٥٢: األنعام(ْ
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َ﴿يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني هللاَِِّ شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم عىل  َ ْ َ َّ ٍَ َ َُ َ َ َّ َ َُ ُْ َ ْ َ َُ ُِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َِّ ََ َ َ ُ َ ُّ َ
ِأال تعد ْ َ َّ َ﴾َلوا اعدلوا هو أقرب للتقو ُ َ ُ ْْ َّْ ِ َِ َ ُ ُ﴿ال ينهاكم اهللاَُّ : , وقال تعاىل)٨: املائدة (ُ َُ َ ْ َ

ُعن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا  ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َِّ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُُّ ْ َ ُ ُ ُِ ِ ْ ُ ْ َْ َِ ِِ ُ َّ
َإليهم إن اهللاََّ حيب املقسطني ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َّ ِ ِْ ِْ والرب أرقى أنواع اإلكرام ). ٨: املمتحنة (﴾َ

 . واالحرتام, والقسط قمة العدل واإلنصاف
ونحن نحتاج إىل معرفة اخلالف فاهللا وحد األمة عىل مصدر الكتاب الذي هو 
القرآن الكريم والذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 

وعىل  كلمتها عىل ما صح من سنة املصطفى محيد, ويقوم توحيد األمة واجتامع 
 املصري واجلزاء املشرتك ولقد كان من رمحه اهللا أن جيري ة القبلة وعىل وحدةوحد

اخلالف يف األمة يف فروع الرشيعة فالقرآن الكريم نزل بلسان عريب مبني, ونزل عىل 
قران  عىل الناس ومراعاة للهجاهتم واختالف ألسنتهم والًسبعة أحرف, تيسريا

 واملفصل, الكريم يشتمل عىل العام واخلاص, وعىل املطلق واملقيد, واملجمل
 .احلقيقة واملجازوشتمل عىل الناسخ واملنسوخ, اواملبهم واملبني, كام 

:  آياته كلها حمكمة بل فيها املحكم واملتشابه, قال تعاىل عىل أن القران مل تكن
َهو الذي أنزل عليك الكتا﴿ َِ ِْ َ ََّ ْ َ َ َُ ْ ٌب منه آيات حمكامت هن أم الكتاب وأخر متشاهبات َ َ َ َ ٌ ٌ َْ ُ ُ ُّ َِ َ َُ َُ َّ ُ ُ َِ ِ ِْ َ ْ ُ َ

ُفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم  َ َ َ َ ْ ْ ََّ ْ ُ َّْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ْ َ َّ ٌَ ََ َ َ َ ِ َ ََ ِ ِ ُ ِ
ُتأويله إال اهللاَُّ والراسخ َِ َّ َ َُّ ِ َ ِ َّون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال ْ ِ ُ َ َ َ َ ََّ َُّ َ ِّ َْ ْ َِّ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ِْ َ َ َُ ِ ِ

ِأولو األلباب﴾ َ ْ َُ ْ فاملتشاهبات هي التي حتتمل أكثر من وجه يف  ).٧: آل عمران (ُ
 وحدة , يف األصولةمتنا إليها هي وحدأدة التي ندعو التفسري وهذا يعني أن الوح

, وحدة يف الكليات, وحدة يف املصالح, وإن وقع اختالف يف الفروع يف املقاصد
فهذا ال ينبغي أن يؤدي إىل اهلجر والقطيعة أو تدابر أو تشاحن إنام ينبغي أن يؤدي 

 .تيسريإىل الرمحة, فال ريب أن يف االختالف يف الفروع سعة و
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  الثالثبحثامل
 حقيقة عمل املفتي

 
, فـإن ذلـك املبنـي عـىل الـدليل باحلكم الـرشعي راإلخبا هو اإلفتاءملا كان 

 :ًأمورايستلزم 
 . حتصيل احلكم الرشعي املجرد يف ذهن املفتي:األول
ه, وعـىل  عنها, بأن يـذكرها املـستفتي يف سـؤالاملسئول معرفة الواقعة :الثاين

 تامة فيام يتعلق به اجلواب, بأن يستفصل الـسائل عنهـا, املفتي أن حييط هبا أحاطه
 .أل غريه إن لزم, وينظر يف القرائنويس

 عنهـا, بـأن يتحقـق مـن املسئول أن يعلم انطباق احلكم عىل الواقعة :الثالث
حتـصل يف الـذهن يف الواقعـة املـسئول عنهـا وجود مناط احلكم الـرشعي الـذي 

جزئية بخصوصها, كل  عىل حكم مل تأتلينطبق عليها احلكم, وذلك أن الرشيعة 
ية, ومبادئ عامة, ومل تنص عىل كـل جزئيـة بحكـم خـاص, وإنام أتت بقواعد كل

وهلذا نر أن الصيغة املثىل يف عالج قـضايا األمـة وحـل مـشكالهتا إنـام تتحقـق 
باالجتهاد اجلامعي الذي جيمع بـني فقهـاء الـرشع وخـرباء العـرص; ألن الفقهـاء 
يعلمون النصوص ومـدلوالهتا ومقاصـدها, واخلـرباء يعرفـون الواقـع ومآالتـه 

حتدياتــه, واحلكــم الــرشعي مركــب مــن العلــم بالنــصوص والعلــم بــالواقع, و
 .فاالجتهاد اجلامعي أقرب إىل السداد وأبعد عن اخلالف يف مثل هذه القضايا
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  الرابعبحثامل
 .يف الفتو)١(ضوابط التيسري

 .لرشعية, ومظاهرهاري األحكام ايستأدلة : املطلب األول: وفيه مطالب
ُيريد اهللاَُّ ﴿ : املقررة يف الرشيعة قال تعاىلاألمور من األحكام إن التيسري يف − ِ ُ

َبكم اليرس وال يريد بكم العرس﴾ َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ِ ْما يريد اهللاَُّ ليجعل عليكم من ﴿ ).١٨٥: البقرة (َ َ َ ِْ ِْ ْ َ ُ َُ َ َ ُ ِ
ٍحرج﴾ َ ْوما جعـل علـيكم﴿ ).٦: املائدة( َ ْ َُ َ ََ َ َ ٍ يف الـدين مـن حـرج﴾ َ َ َ ْ ِ ِ ِّ  ).٧٨: احلـج(ِ

ًيريد اهللاَُّ أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا﴿ ِِّ َِ ُ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ ُ ْ َُ َ َ َ ُ َ ُّيا أهيا النبـي ﴿. )٢٨: النساء (﴾ِ َِ َّ َ ُّ َ
ًإنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا ُ َ ِْ َِ ََّ َ ًَ ِّ ً ََ َ ْ َ ً وداعيا إىل اهللاَِّ بإذنه ورساج)٤٥ (ِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َ ًا منـريا ً ِ ُ)٤٦( 

ًوبــرش املــؤمنني بــأن هلــم مــن اهللاَِّ فــضال كبــريا  ِ َ ً ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َُ َّ َ ِ َ ْ ُْ ِ , )٤٧−٤٥: األحــزاب(﴾ )٤٧(ِّ
إن هـذا : , وقال عليه السالم)٢()يرسوا وال تعرسوا, وبرشوا وال تنفروا(: وقال

ين إن هذا الـد: , وقوله )٣ ()احلديث..حد إال غلبهأالدين يرس, ولن يشاد الدين 
فاإلنسان الذي  )٤ () أبقىًا قطع وال ظهرًارضأ فأوغل فيه برفق, فإن املنبت ال متني

 ينال السعادة والنجـاة يف ييأخذ هذا الدين كام أراده اهللا تعاىل باعتدال وفهم ووع
الدنيا واآلخرة, وأما الذي يشاد فيه ويتشدد يف غري موضع التشدد, وحيرم احلالل 

 .شقاء والعذاب يف الدنيا واآلخرةواملباح, فإنه ينال ال
                                                 

الضوابط مجع ضابط والضابط اسم فاعل من ضبط اليشء : للغةتعريف الضوابط يف ا: املراد بضوابط التيسري) ١(
ًإذا حفظه بـاحلزم حفظـا بليغـا, وأحكمـه وأتقنـه,  ويف ) املعجـم الوسـيط, والـصحاح, مـادة ضـبط: ينظـر(ً

: حكم يتعرف منه أحكام اجلزئيات الفقهية املتعلقة بباب واحد من أبـواب الفقـه مبـارشة, ينظـر: االصطالح
 )١/٤٠(لفقهيةالقواعد والضوابط ا

إفتاء السائل بـام ال مـشقة :  وتدور معاين التيسري يف اللغة عىل السهولة واخلفة, واللني, واالنقياد, ويف االصطالح
 .معجم مقاييس اللغة, ولسان العرب, مادة يرس:ينظر. عليه وال حرج

 ومسلم يف صحيحه, كتاب ,٦٩:أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب العلم, باب ما كان يتخوهلم باملوعظة, ح) ٢(
 .١٧٣٢:اجلهاد والسري, باب األمر بالتيسري وترك التنفري, ح

 .٣٩:أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب اإليامن, باب الدين يرس,ح) ٣(
 )..١٢٥٧٩(أخرجه أمحد يف مسنده ح )٤(
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ــسري −٢ ــاهر التي ــن :مظ ــرشيعة اإلســالمية وأعظــم إن م ــرب أ ســامت ال ك
 : وسهولتها, ومن أهم مظاهر التيسريأحكامهاخصائصها يرس 

 التي كانت عىل األمم السابقة, واألغاللصار آلاألمة اأن اهللا وضع عن هذه ) أ ( 
َ﴿الذين  :قال تعاىل يف وصف نبينا  ِ ِ يتبعون الرسـول النبـي األمـي الـذي َّ َّ َّ ِّ َّ ُ َّ َُ ْ ِ َِّ ََّ َ ُ

ِجيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف وينهـاهم عـن  َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ً ُْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ََ ْ َّ َ ْ ُ ُِ ِ َِْ ِ ْ ِِ ْ ْ َِ ْ ِ ِ َ
ُاملنكر وحيل هلـم الطيبـات وحيـرم علـيهم اخلبائـث ويـضع َ َ َ َ َ ََ ُ َُ ُ ْ ُ ِّ ِّ َُ ِ ِ َِْ ُِْ َ َُّ َّ َُ ِ َ ْ عـنهم إرصهـم ْ ُْ ََ ْ ِ ُ ْ

َواألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النـور  ُ َ ْ ُّْ َّ َّ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ َ َّ َ ََّ ِ َ َ َ ْ َ ْ
َالذي أنزل معه أولئك هم املفلحون﴾  ُ ُ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َُّ َُ ِ , وذكر سبحانه من )١٥٧: األعراف(ْ

َربنا ال ﴿دعاء املؤمنني قوهلم  َ َّ َتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناَ َ َْ َ ْ َ َُ َْ ِ ِْ ِ ْ , )٢٨٦: البقرة (﴾َ
: أن املؤمنني ملا قالوا ذلك, قال اهللا تعـاىل: خرج اإلمام مسلم يف صحيحهأو

  .)١(نعم: قد فعلت, ويف رواية قال
ًأن اهللا مل يكلف عباده ابتداء ما ال يستطيعون ومـا ال يقـدرون عليـه تيـسريا ) ب( ً

َال يكلـف اهللاَُّ نفـسا إال وسـعها﴿:  قال تعاىلعليهم ورمحة هبم, َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ َُ : البقـرة( ﴾ِّ
 التي تقع فيها مـشقة غـري هأن اهللا رشع الرخص يف األحوال الطارئ ،)٢٨٦
, وذلك أن العبادات إذا حلقتها مشقة غـري معتـادة لعـارض كالـسفر معتادة

ع احلـدث رفـ: واملرض وغريمها, فإن اهللا رشع التخفيف عن املكلف, مثـل
 . بالتيمم, وختفيف الصالة للمسافرواألصغر األكرب

َ﴿ ربنـا وال :ان ومـا اسـتكرهوا عليـهأن اهللا رفع عن املكلفني اخلطأ والنـسي) ت( َ ََّ َ
َحتمل علينا إرصا كام محلته عىل الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنـ َ َ َ َ ََ ْ َّ ْ َ َْ َ ََ َ ََ ِّ َ َْ ُْ ََ َّ ْ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ًَ ْ ا ِ

ِبه﴾  َمن كفر باهللاَِّ من بعد إيامنه إال مـن أكـره ﴿ :, وقال تعاىل)٢٨٦: البقرة(ِ ْ ْ َ ْ ِْ ْ َُ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ َ
ِوقلبه مطمئن باإليامن َ ِ ْ ِ ٌّ ُ ُ َِ َ ُْ ْ  ).١٠٦: النحل(﴾ َ

                                                 
 .١٩٩:كتاب اإليامن, باب بيان أنه سبحانه مل يكلف إال ما يطاق,ح )١(



 −٢١−

 :ضوابط تيسري الفتو: املطلب الثاين
إن املشقة :  التحقق من حصول املشقة التي تستدعي التيسري:الضابط األول

 واألحوال, واألزمان املضطربة التي ختتلف باختالف األشخاص األوصافمن 
 من حيث الرتخيص خمتلفة; إذ ليس كل مشقة وأحكامها متعددة, ومراتبها

 . مثل مشقة اخلوف عىل النفس واألطرافتستدعي التخفيف والتيسري, 
س  طلب التيسري من الوجه املرشوع إن عىل املكلف أن يلتم:الضابط الثاين

, ًالتيسري من الطريق املرشوع, فإن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف خمرجا
ًومن يتق اهللاََّ جيعل له خمرجا ﴿ :قال تعاىل ُ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ْ َ ِ ُ ويرزقه من حيث ال حيتسب﴾ )٢(َّ َ ْ ُ َِ َِ ْ َ َ ُ ْْ ْ َُ
ً﴿ومن يتق اهللاََّ جيعل له من أمره يرسا﴾ ,)٣−٢: الطالق ْ ُ ْ َ َِ ِِ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ْ َ ِ  .)٤: طالقال (َّ

ًوهذا الضابط يتطلب من املفتي أن يكون عاملا بأوجه وجماالت التيسري يف 
ًالرشيعة ليتحراها, وبناء عليه فإنه ال يصح أن يسلك الطرق غري الصحيحة كتتبع 
ًالرخص والبحث عن شواذ األقوال واحليل وغريها مما ليس مرشوعا إذ الغاية ال 

 .تربر الوسيلة
أنه متى :  خمالفة التيسري للنصوص الرشعية, وبيان ذلك عدم:الضابط الثالث

ورد نص من الشارع عىل حكم من األحكام ال حيل تركه بدعو الرتخيص 
قاعدة ال اجتهاد مع : والتيسري عىل الناس, ملخالفته القواعد الرشعية التي منها

, , إذ أن تقدير مصلحة التيسري أمر اجتهادي, ال يصح أن يعارض النص)١(النص
 . )٢(ألن اتباع املصالح عىل مناقضة النص باطل

ًوقاعدة نقض االجتهاد متى خالف النص, وبناء عىل هذه القاعدة فكل 
 . هباواإلفتاءفتو ختالف النص فإهنا باطلة حيرم نقلها 

 فيه املجتهد فخرجت فتياه عىل أفتىكل يشء : −رمحه اهللا– القرايف  اإلمامقال
 السامل عن املعارض الراجح, ال جيوز  أو القياس اجليل أو القواعداإلمجاعخالف 

ملقلده أن ينقله للناس, وال يفتي به يف دين اهللا تعاىل, فإن هذا احلكم لو حكم به 
                                                 

 )٢/١٠٩(يف الفروق للقرا) ١(
 .٢٢٠شفاء الغليل ص) ٢(



 −٢٢−

ً إذا مل يتأكد وهذا مل يتأكد فال نقره رشعا, والفتيا ًحاكم لنقضناه, وما ال نقره رشعا
 صدور التيسري ممن :لضابط الرابعا )١()بغري رشع حرام, فالفتيا هبذا احلكم حرام

هو أهل للنظر واالجتهاد, إن األصل يف املفتي أن يكون من أهل االجتهاد 
والنظر, إذ ال بد أن يتوفر يف املفتي العدالة واالنضباط حيث ال يعرف بالتيسري, 

 .)٢( الرخص, وأن يكون من أهل االجتهادوإتباع
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٢/١٠٩(الفروق للقوايف ) ١( 
 ).٢/١٣٥(القواعد للعز بن عبد السالم) ٢(



 −٢٣−

  اخلامسبحثامل
 ملفتيرشوط ا
 

 : ال جيوز أن ييل أمر اإلفتاء إال من تتحقق فيه مجلة من الرشوط من أمهها
 .اإلسالم −  ١
 .العقل −  ٢
 .البلوغ −  ٣
ن اإلفتـاء يتـضمن اإلخبـار عـن احلكـم ألالفاسـق; العدالة, فال تصح فتيا  −  ٤

 .الرشعي, وخرب الفاسق ال يقبل
ابه, واملطلق واملقيد, والعام واخلـاص, املحكم واملتش:العلم بكتاب اهللا تعاىل −  ٥

 . والناسخ واملنسوخ, واملجمل واملفصل, وما صح من سنة املصطفى
 . الفقهيةواآلراءالعلم بمواطن اإلمجاع واخلالف واملذاهب  −  ٦
 الفقه ومبادئه, وقواعده ومقاصـد الـرشيعة, والعلـوم بأصولاملعرفة التامة  −  ٧

 . والبالغة واللغة واملنطق وغريهاالنحو والرصف: املساعدة مثل
املعرفة بأحوال الناس وأعرافهم, وأوضـاع العـرص ومـستجداته, ومراعـاة  −  ٨

 .تغريها فيام بني عىل العرف املعترب الذي ال يصادم النص
الرجـوع إىل أهــل اخلـربة يف التخصــصات لتـصور املــسألة املـسئول عنهــا,  −  ٩

 .كاملسائل الطبية واالقتصادية وغريها
وهو بذل اجلهد يف اسـتنباط احلكـم الـرشعي مـن : أن يبلغ مرتبة االجتهاد −١٠

َقل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا ﴿ :األدلة املعتربة, لقوله تعاىل َ َ َ َ ََّ َ ِّ ََ َْ ِ َِ َ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ
ْبطن واإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا بـاهللاَِّ مـا مل  َ َ ْ َ َِ ُِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ ْ ْينـزل بـه سـلطانا وأن َ َ َ ً َ ْ ُ ُِ ِ ْ ِّ َ

َتقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمون﴾ ُ ََ ُْ ََ ََ َ ي ـافعــام الـشــال اإلمــ ق).٣٣: األعراف (ُ
ً عارفـا بكتـاب ً أن يفتي يف دين اهللا, إال رجالألحد ال حيل −ريض اهللا عنه -

ً, ومكية ومدنيـه, ويكـون بـصريا ومتشاهبة, وحمكمة ومنسوخةاهللا, ناسخة 



 −٢٤−

ــواتر بحــديث رســول اهللا  ــصحيح واآلحــاداملت ــب وال ــز والغري  والعزي
 )١( بام جر فيه اخلالفإطالعواحلسن, ويكون عىل 

, صحيح االسـتنباط, دقيـق الفهـم اإلصابةجودة القرحية, وأن يكون كثري  −١١
رشط : ملقاصد الكالم وداللة القرائن, صادق احلكـم, قـال اإلمـام النـووي

نفس, سـليم الـذهن, رصـني الفكـر, صـحيح النظـر املفتي كونـه فقيـه الـ
 .)٢(واالستنباط

 وثقافـة واسـعة, وخـربة وافيـة,  وفقـه دقيـق,, أن يكون لديه علـم عميـق−١٢
وجتارب كافية, وملكة فقهية, راقية يف فهم النص والواقع, وقـدرة رائـدة يف 

ربة جمال التنزيل وختريج املناط وحتقيقه, ودراية واسعة بمقاصد الرشيعة, ود
 .ولويات واملوازناته األجيدة يف نطاق فق

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 ).٤/٢٤٤(, املوافقات للشاطبي)٢/١٥٧(الفقيه واملتفقه) ١(
 ).١/٤١(املجموع رشح املهذب) ٢(



 −٢٥−

  السادسبحثامل
 يــة املفتــافـثق

 
ً, دقيق الفهـم, متفـتح الـذهن, حميطـا اإلطالعالبد للمفتي أن يكون واسع 

, وينـوب عـىل  ألن املفتي يوقـع عـن اهللا جـل وعـال العلامء;وآراءبمسائل الفقه 
ة متميزة أن يكون عـىل قـدر كبـري مـن العلـم , ومن الرضورة بمكاناملصطفى 
 بأدلة األحكام, والدراية بعلـوم العربيـة, مـع نفـاذ ةحاط, واإل وعلومهباإلسالم

 .البصرية, ودقة املعرفة باحلياة وبالناس, باإلضافة إىل ملكة الفقه واالستنباط
وال جيوز أن يتوىل الفتو من ليس لـه صـلة وثيقـة, وخـربة عميقـة بركنـي 

 تنزيل من فه الباطل من بني يديه وال من خلهالكتاب العزيز الذي ال يأتي: يعالترش
 .السنة املطهرةبام صح من محيد وحكيم 

وال ينبغي أن يفتي الناس من مل تكن له ملكة يف فهـم لغـة العـرب, ومعرفـة 
 علومها وآداهبا حتى يستطيع فهم القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية

 يف خمتلـف العلـوم وآرائهـم الفقهـاء, أقـوالفتاء من مل يعـايش وال يتوىل اإل
, واملعارف ليعرف منها طرائق االستنباط, ومواضـع اإلمجـاع ومـسائل اخلـالف

 .من مل يعرف اختالف الفقهاء مل يشم رائحة الفقه: وهلذا قالوا
ًوال يتوىل اإلفتاء من عاش منعزال عن الناس متقوقعـا قـد جعـل بينـه وبـني  ً

ًحجابا مستورا ال يراهم وال يرونه, وال يعـيش واقعهـم وال يتعـرف عـىل الناس  ً
 .مشكالهتم, وال يدرك مد حاجتهم لعالج قضاياهم وإزالة مشكالهتم

ينبغي للرجـل إذا محـل نفـسه عـىل الفتيـا أن : −رمحه اهللا–قال اإلمام أمحد 
ًيكون عارفا بالسنن عاملا بوجوه الكتاب, عاملا باألسانيد الصحي ً حة, وإنـام جـاء ً

, وقله معرفتهم بصحيحها خالف من خالف لقلة معرفتهم بام جاء عن النبي 
 .)١(من سقيمها

: ً أن يكون عارفـا بـأقوال الفقهـاء واملجتهـدين, وقـالًواشرتط اإلمام أيضا
أحـب أن : ًينبغي ملن أفتى أن يكون عاملا بقول من تقـدم, و إال فـال يفتـي, وقـال

                                                 
 ).٢/١٥٧(الفقيه واملتفقه ) ١(



 −٢٦−

ال ينبغـي للرجـل أن ينـصب نفـسه : لم فيه الناس, وقـاليتعلم الرجل كل ما تك
 : للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال

 .أن تكون له نية, حتى يكون عىل كالمه نور −١
 .أن يكون له حلم ووقار وسكينة −٢
 .ًأن يكون قويا عىل ما هو فيه وعىل معرفته −٣
 .الكفاية من العيش −٤
 .)١(الناسأحوال معرفة  −٥

الفقيه من يوائم بني الواجب والواقـع, فلكـل  : −رمحه اهللا–يم وقال ابن الق
زمان حكم, والناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم, قال هذا يف جواز استفتاء مستور 

ًاحلال,بل إن الفاسق إذا مل يكن معلنا بفـسقه, داعيـا إىل بدعتـه, وقـال وإذا عـم : ً
 وشــهاداهتم الفــسوق وغلــب عــىل أهــل األرض, فلــو منعــت إمامــة الفــساق

وأحكامهم وفتاوهيم ووالياهتم, لعطلت األحكام, وفسد نظام اخللـق, وبطلـت 
  .)٢(أكثر احلقوق, ومع هذا فالواجب اعتبار األصلح فاألصلح

املهـم أن يعـرف املفتـي مـن : −حفظـه اهللا–يوسف القرضـاوي / د.وقال أ
أن يكـون ا عن ظهر قلبـه, يكفـي , وال يلزم حفظهباألحكاماألحاديث ما يتعلق 

ًرسا هلا, عارفا بمظاهنا متونا ورشوحا, خبريا بنقدها, تعـديال وجترحيـا, قـادرا مما ً ً ً ً ً ًً
 .هام قدر عىل احلفظ فهو أحسن وأكملعىل مراجعتها عند احلاجة إىل الفتو, وم

, ما مل تكن لدية ملكة عىل التمييـز ًعىل أن احلفظ وحده ال جيعل احلافظ فقيها
, والصحيح واملعلول, وأن تكون لدية القدرة عىل االسـتنباط بني القبول واملردود

 وبـني املقاصـد والرتجيح, أو التوفيق بني النصوص بعـضها مـع بعـض, وبينهـا
 .)٣(الرشعية والقواعد الكلية

 
 

                                                 
 ).٤/١٩٩(إعالم املوقعني) ١(
 ).٤/٢٠٠(عني إعالم املوق)٢(
 .٣٣ الفتو بني االنضباط والتسيب, ص)٣(



 −٢٧−

  السابعبحثامل
 خـلـق املفتــي

إن حسن اخللق وسالمة السلوك, وسمو اإلنسان, وترفعه عـام ال يليـق هـو 
ــارة الــشخص وســالمة منهجــه, األصــل واألســا ــة األوىل يف طه س, والدعام

 تعـاىل , قالواستقامته عىل احلق هي التي تدفع الناس للثقة فيه واحرتامه وإجالله
ٍ﴿وإنـك لعـىل خلـق عظـيم﴾يف وصف نبينا عليه السالم  ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ , واملـؤمن )٤: القلـم( ِ

مـا مـن يشء يوضـع يف (: بقولـه  بنبيه يلبي دعوة نبيه املتأيس إيامنهالصادق يف 
 مني يوم القيامة أقربكمإن  (:, وقوله عليه السالم)١()امليزان أثقل من حسن اخللق

  : قال الشاعر .)٢()اأخالقحماسنكم 
 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا      خالق ما بقيتاألمم األإنام 

 :وقال أخر
         فقوم النفس باألخالق تستقم  صالح أمرك لألخالق مرجعه
ًأن يكون عاملا واسع اإلطالع مثقفاإذ ال يكفي لثقة الناس يف املفتي    فحـسبً

فال بد أن يقرتن العلم بالعمل, وهذا العلم ال بد فيه من خشية اهللا تبارك وتعاىل إذ 
ِإنام خيشى اهللاََّ من عبـاده ﴿: ال قيمة لكل علم خيلو صاحبه من خشية اهللا قال تعاىل ِ ِ َِ ْ َ َّْ َ َ ِ

ُالعلامء َ َ َ﴿وإذ أخذ اهللاَُّ ميثـاق الـذين أوتـوا الكتـاب : وقوله تعاىل. )٢٨: فاطر (﴾ُْ َ ََ ُ َِ ِ ِْ َُّ ََ َ َ ْ ِ
َلتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به ثمنا قلـيال فبـئس مـا  َ ْ َ ُ َِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ً َ ُ َ َّ َّ ُ ُِ َ ْ ًَ ُِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ُ ُ َ َ ْ َ ِ َ

َيشرتون﴾ ُ َ ْ ِ﴿إن الـذين يـشرتون بعهـد اهللاَِّ : تعاىلونقرأ قوله  ,)١٨٧: آل عمران (َ ِْ َ َِ َ َُّ َ ْ َ َّ ِ
ْوأيامهنم ثمنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللاَُّ وال ينظر إلـيهم  ْ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِْ َ ِّ َِ ُ ْ َ ًَ َ ْ ََ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َُ َ َ ََ ًَ ُ َِ َ

ٌيوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم﴾ ْ ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ٌ َ َ َ َْ َُ ِ ِّ َ َ  ).٧٧: رانآل عم (ْ
ِواتل عليهم نبأ الـذي ﴿ :قوله تعاىلوأسوأ مثلني يف القرآن ملن علم ومل يعمل  َّ َ َُ َ َ ََ ْ ِْ ْ

َآتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعـه الـشيطان فكـان مـن الغـاوين  َ ُ َ َ ُِ َ َ َّ ْْ َِ ِ َِ َُ َ ََ ْ َ َ ْْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ولـو شـئنا )١٧٥(َ ْ ِ ْ ََ
َلرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل ِ َ ْ َّ ََ َ ََ ُ َ ُ ِْ َ َِ ِ األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليـه َ ِْ َ َ َْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ِ َِ ََ َ َّ َ ْ

َيلهث أو ترتكه يلهث ذلك مثل القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا فاقـصص القـصص  َ ُ ُ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ْ ْْ َّ ْ ُ ْ ِْ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ِ َّ َ ِْ َ َ َ َُ ْ َ
                                                 

 ).١٩٢٦(أخرجه الرتمذي يف سننه, كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف حسن اخللق, ح ) ١(
 ).١٧٠٦٦(أخرجه أمحد يف مسنده, ح) ٢(
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َلعلهم يتفكرون  ُ َ َّْ َ َ ُ َّ  الـذين محلـوا ائيلإرسوبنو  ).١٧٦−١٧٥: األعراف (﴾)١٧٦(ََ
ُمثل الـذين محلـوا ﴿: التوراة ثم مل حيملوها ومل يعملوا بام فيها من اهلد قال تعاىل َّ ُِّ َُ ِ َ َ

ُالتوراة ثم مل حيملوها كمثل احلامر حيمل أسـفارا بـئس مثـل القـوم الـذين كـذبوا  َ ْ َ َ َّْ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ ُِ َ َ َ َُ ً ْ َ َّ َْ َِّ َ َ ْ َْ َ َِ َ ْ ِ ْ َ
َبآيات اهللاَِّ واهللاَُّ ِ َ َ َ ال هيدي القوم الظاملني﴾ِ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ  .)٥: اجلمعة (  َ
 علامء اإلسالم عىل اجلانب األخالقي للمفتي, ومل يكتفـوا منـه أكدومن هنا 

ل األخالق, يقو حتى يزين علمه بالتقو ومكارم , العلم والتبحر يفاألفق بسعة
يه كل الفقيـه?  بالفقأخربكمأال :  ريض اهللا عنه−عيل بن أيب طالباخلليفة الراشد 

من مل يوئس الناس من رمحة اهللا, ومل يرخص هلم يف معايص اهللا, أال ال خري يف علم 
 .)١(ال فقه فيه, وال خري يف فقه ال ورع فيه, وال قراءة ال تدبر فيها

الزاهد الورع, الذي ال : هل تدري ما الفقيه? الفقيه: ويقول احلسن البرصي
    .فوقهيسخر ممن هو دونه, وال هيمز من 

وقد قال اإلمام اجلليل سفيان الثوري بـشأن التيـسري يف الفتـو, إنـام الفقـه 
 .)٢(حدأشديد فيحسنه كل الرخصة من الثقة, أما الت

فأين هذا ممن يفتي الناس بمنع يشء وهو يامرسه, أو يفتـيهم بوجـوب فعـل 
َّ﴿أتأمرون النا  فقالإرسائيليشء, وهو تاركه, واهللا خاطب بني  ََ ُ ُ ْ َس بالرب وتنسون َ ْ َ ََ ْ َ ِّ ِ ْ ِ

َأنفسكم وأنـتم تتلـون الكتـاب أفـال تعقلـون﴾ َُ ْ ُِ ِْ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ َ َْ ْ َْ ُ خـرج اإلمـام أو .)٤٤: البقـرة (ُْ
 جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النـار فتنـدلق أقتابـه فيـدور كـام أنه( :البخاري

شأنك أليس كنت يدور احلامر برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فالن ما 
تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر قال كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن 

 )٣()املنكر وآتيه
; أ إذا تبني له, فاحلق أحق إن يتبعأن يرجع املفتي عن اخلط: ومن سمو األخالق

 )٤() فأخطأ فله أجر واحدإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهداحلاكم (ن أل
                                                 

 ).٥٩٥٤٦(كنز العامل ح) ١(
   ).١/٧٩(املجموع رشح املهذب ) ٢(
 ).٣٠٢٧(دء اخللق, باب صفة النار,حأخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب ب) ٣(
أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب أجر احلـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو اخطـأ, ) ٤(

 .ومسلم يف صحيحه كتاب األقضية, باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب
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ا يدل عىل سمو أخالق املفتي, وعلو مهته أن يصدع باحلق, ويقول ومم
ًسخط من الناس كائنا من كان, وقد امتحن أيبايل بمن يامري وال الصدق, وال 

ًام يراه حقا وصدقا غري أن سالم أمحد بن تيميه ملا أفتى باإلمام اجلليل شيخ اإل هذه ً
ن الصوفية واملتفقهني  قد جلبت عليه عداوة املتعصبني الضالني مالفتاو

, ومن واإلسكندرية القاهرة دخل سجونفكادوا له عند السلطان حتى اجلامدين 
 األقالم بدمشق, وبلغ هبؤالء الغل واحلقد حتى جردوه من القلعةثم يف سجن 

فكان يكتب بالفحم عىل اجلدران, إىل أن حلق بالرفيق األعىل يف  واألوراق
  .هـ٧٢٨/من شهر ذي القعدة/٢٨

 الـرشوط  عـن فيهـاحتـدثواقد صـنف علـامء اإلسـالم مجلـة مـن الكتـب و
 :, منهااإلفتاء ب التي ينبغي أن تتوافر فيمن يتوىل منصبوالواجبات واآلدا

 .صفة الفتو واملفتي واملستفتي, للعالمة ابن محدان احلنبيل −   ١
 .األحكام يف متييز الفتاو واألحكام, لإلمام القرايف املالكي −   ٢
 .الفقيه واملتفقه, لإلمام احلافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي −   ٣
 املوقعني عن رب العاملني, والذي طبقت شهرته األفـاق, لإلمـام أيب إعالم −   ٤

 .عبد اهللا شمس الدين ابن القيم
 . الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل اجلوزيأليبتعظيم الفتيا,  −   ٥
 .إلمام ابن قيم اجلوزيهمنهج اإلفتاء عند ا −   ٦
 .الفتو يف اإلسالم, جلامل الدين القاسمي −   ٧
٨   −  ورشوط املفتـي وصـفة املـستفتي وأحكامـه وكيفيـة الفتـو أدب الفتو

 . عمر عثامن بن الصالح الشهرزوريأليبواالستفتاء, 
 .أدب الفتيا, جلالل الدين السيوطي −   ٩

 .يوسف القرضاوي/ د.الفتو بني االنضباط والتسيب, أ −١٠
 ..ضوابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيها, حممد سعد اليويب −١١
 .أدب الفتو ملحمد الزحييل −١٢
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  الثامنبحثامل
كتب الفتاو 

 ويف كـل عـرص ومـرص, مذاهب أهل الـسنة,توىل كثري من الفقهاء الفتو يف 
لكتب يف الفتاو ورتبوها عىل أبواب الفقه, وذلك ملا يتضمنه وأصدروا عدد من ا

كتب الفتاو من واقعات عمليـة يعيـشها النـاس, ويامرسـوهنا يف واقـع حيـاهتم 
وتزداد أمهيتها ملا حتويه من عنارص التـشويق واإلثـارة, وملـا يـرد فيهـا مـن سـؤال 

 قارئ ا الفقه احلنفي يفوجواب, ومن أمثلة هذه الفتاو ١(هلدايةفتاو(,  والفتاو
 .وغريها ,)٣(هوالعقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدي)٢(اخلريية لنفع الربية

, وموسوعة املعيـار )٥(, وفتاو الشاطبي)٤(فتاو ابن رشد: ويف الفقه املالكي
 .)٦(نرشييساملعرب للو

                                                 
: هـ قال جامعهـا الكـامل بـن اهلـامم١٤٢٠ردن, سنه  طبع دار الفرقان يف األ٨٢٩للرساج عمر بن عيل املتوىف سنة) ١(

هذه سؤاالت سأهلا بعض احلكام لشيخنا فأجاب عنها بام هو املفتى به من املذهب, والعمل عليه فـيام فيـه اخلـالف 
 فتو, ويتسم بعدم اإلسهاب, وخلوه من الـدليل وهـذه ٢٨٠وفيام ال خالف فيه بني األصحاب, وهو عبارة عن 

 . مل ترتب عىل األبواب الفقهيةالفتاو مبعثرة
هـ مطبوع هبـامش ١٣١٠هـ املطبوع يف القاهرة املطبعة امليمنيه ١٠٨١خلري الدين الرميل بن أمحد بن عيل املتوىف سنة) ٢(

العقود الدرية يف جملدين, وهي عبارة عن نزر يسري, من جم غفري من أجوبة عن أسئلة سئل عنها, فأجاب عنها بـام 
تي به من مذهب أيب حنيفة أو بام صححه كبار أهـل املـذهب الخـتالف العـرص أو لتغـري أحـوال هو الصحيح املف

 .ًالناس رفقا بعباد اهللا
هــ يف جملـدين ١٣٠٠هـ القاهرة يف املطبعة األمريية عـام ١٢٥٢تنقيح حممد أمني بن عمر بن عابدين, املتوىف سنه ) ٣(

  الفتاو اخلرييةهـ مع١٣١٠وطبع يف املطبعة امليمنية يف القاهرة 
هـ حتقيق الدكتور املختار بن الطـاهر التلـييل, يف ثالثـة جملـدات وهـو ٥٢٠املتوىف ) اجلد(ملحمد بن أمحد بن رشد ) ٤(

 هـ ١٤٠٧رسالة دكتوراه, طبعة دار الغرب اإلسالمي, سنه
هــ ١٤٠٥عـة أوىل, هــ مجـع حممـد أبـو األجفـان طب٧٩٠أليب إسحاق إبراهيم بن موسى األندليس املتوىف سـنه ) ٥(

هـ بمطبعة الكواكب بتونس, مجعت من احلديقـة املـستقلة النـرضة, وفتـاو ابـن طركـاط, ١٤٠٦والطبعة الثانية 
 .واملعيار املعرب, وروضة األعالم بمنزلة العربية من علوم اإلسالم البن األزرق

 غريه من الضعيف واالعتامد عىل النص اختيار املشهور من األقوال دون: منهجه يف هذه الفتاو:وقال أبو األجفان  
فإن مل يكن فعىل االجتهاد املبني عىل النظر والتعليل, والتوجيه واحلرص عىل درء املشقة وجلب التيـسري, ومراعـاة 

ًأعراف املستفتني والثبات عىل ما رآه حقا وصوابا ً. 
اف الـدكتور حممـد حجـي, طبـع يف دار هـ خرجه مجاعة من الفقهاء بـإرش٩١٤ألمحد بن حييى الونرشييس املتوىف) ٦(

 هـ١٤٠١ سنة ١٣ً جملدا والفهارس يف املجلد ١٢الغرب اإلسالمي يف 
مجعت فيه من أجوبة متأخرهيم العـرصين ومتقـدميهم مـا يعـرس الوقـوف عـىل أكثـره يف أماكنـه : قال الونرشييس  

ألبـواب الفقهيـة ليـسهل األمـر فيـه عـىل واستخراجه من مكامنه لتبدده وتفريقه وانبهام حمله وطريقه ورتبته عىل ا
 .الناظر ورصحت بأسامء املفتني إال يف اليسري النادر
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 يف التفـسري واحلـديث ابـن الـصالحومـسائل فتـاو : ويف الفقه الـشافعي
 ., وغريها)٣(,والفتاو الفقهية الكرب)٢( السبكي, واإلمام)١( والفقهلواألصو

تقي الـدين أمحد ويف الفقه احلنبيل اشتهرت فتاو شيخ اإلسالم أيب العباس 
 الشيخ فضيلة من ًبن تيمية, التي طبقت شهرهتا األفاق, وتوىل مجعها وحتقيقها كال

 ابنـه فـضيلة وأعانه, هـ١٣٩٢ة املتوىف سنعبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي
 ً, وجاءت يف مخسة وثالثني جملدا عليهم رمحة اهللاهـ١٤٢١الشيخ حممد املتوىف سنه

الريــاض يف يف طبعــات عديــدة يف , طبعــت باإلضــافة إىل الفهــارس يف جملــدين
م, ثم ١٩٦٩هـ١٣٨٩م, ويف مطابع احلكومة يف مكة املكرمة عام ١٩٦١هـ١٣٨١

 وتكـررت د املغرب عىل نفقـة امللـك خالـد رمحـه اهللا,طبعت هذه الفتاو يف بال
 العقيـدة تناولـت هـذه الفتـاو , وقـدطباعتها وتوزيعها يف شـتى أنحـاء العـامل

واملنطق, والسلوك, والتصوف, والتفسري, واحلـديث, وأصـول الفقـه, والفقـه, 
 .أبواب الفقه عند املتأخرين من احلنابلةًمرتبا عىل 

من الرسائل التي سبق طبعها مفرده  عىل الكثري ةوسوع وقد اشتملت هذه امل
 الرسـائل , جمموعـةه, العقيدة الواسطيهالتوسل والوسيلة, الرسالة التدمري: منها

, جمموعة الرسائل واملسائل, رسـالة عـن رأس احلـسني ريض اهللا هواملسائل املنريي
 لقواعـد, اعنه, كتاب السياسة الرشعية, كتاب اجلواب الباهر, تفسري سورة سبح

ثالثــة يف العقــود د التــي كانــت حتــت عنــوان القاعــدة الالنورانيــة, نظريــة العقــ
 من الفتاو, وطبع نظرية العقد الشيخ حامـد ٢٩ من جملد ١٣والرشوط, يف ص

, ةينيدر عن منطق اليونان, رسالة املااألخواننقض املنطق, خمترص نصيحة الفقيه, 
مـن ٢٨ئمة اإلعالم, وقد جاء يف اجلـزء اب رفع املالئم عن األتكتاب اإليامن, وك

                                                 
عبد املعطي أمـني قلعجـي, / هـ, حتقيق الطبيب٦٤٣لتقي الدين أبو عمرو عثامن بن الصالح الشهرزوري املتوىف ) ١(

بن عثامن املغريب, ورتبهـا عـىل أربعـة هـ مجعها تلميذة الكامل إسحاق بن أمحد ١٤٠٦يف جملدين, طبع دار املعرفة ط
 .أقسام, اآليات ثم رشح األحاديث ثم العقائد واألصول ثم الفقه عىل ترتيب أبوابه

هذه آيات متفرقة وفتاو يف مسائل مـن الفقـه متعـددة : هـ قال جامعها٧٥٦التقي عيل بن عبد الكايف املتوىف سنه ) ٢(
ًمن كالم السبكي منقولة من خطه حرفا حرفا انتهى, فاعلم أن ذلـك كلـه : قال الشيخ اإلمام إىل أن نقول:  فإذا قلناً
 .كالمه نقل من خطه, ومل ينقل عنه يشء باملعنى

هـ رتبها جامعها عىل أبواب الفقه ثم اتبعه بالفتاو احلديثيه, مجعـت يف حيـاة ٩٧٤البن حجر اهليتمي املتوىف سنه ) ٣(
 .هـ يف أربعة جملدات وذيله املسمى بالفوائد احلديثيه يف جملد مفرد١٣٠٨ةابن حجر, طبعت يف املطبعة امليمنية سن
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 حديث أيب ذر, رسالة بيان اهلد والضالل , رشحالفتاو, رشح حديث النزول
 أوليـاءً حديثا, الفرقان بني أربعونيف أمر اهلالل, الفتاو املرصية, مناسك احلج, 

 الشيطان, تفسري سورة اإلخالص, جواب أهل العلـم واإليـامن, وأولياءالرمحن 
 العراقية, مقدمة التفسري, الصوفية والفقراء, تفسري سورة النـور, تفـضيل التحفة

 . االختياريةاألفعال القربصية, نقد مراتب اإلمجاع, الرسالة مذهب أهل املدنية,
واعتمد يف هذه الفتاو عىل الكتاب والسنة وعىل القواعد الرشعية ومبادئها 

ام املذاهب األخر, وله ريض اهللا عنه ب ما خيالف املذهب احلنبيل, ورًاالعامة وكثري
ً جـدا عاجلـت كثـريا مـن مـشكالت النـاس نفيسة واختيارات صائبة اجتهادات ً
وقد رضب املثل األعىل للعامل احلـق بمزاولـة االجتهـاد عـىل طريقـة , وقضاياهم

ًاملجتهدين يف القرون األوىل, فتكلم يف كثـري مـن املـسائل مـستنبطا مـن الكتـاب 
ً بني خمتلف املذاهب الفقهيـة متحـررا مـن القيـود ًالصحابة, وحاكاموالسنة وآثار 

املذهبية, مما انفتح به باب االجتهاد من جديد وتبني للناس هـذا الطريـق القـويم 
الستخدام القوة االجتهادية, وبجانب هذا كله جاء بعمـل جليـل, وذلـك ببيـان 

 .  الكتب السابقة قبلهحكمة الترشيع ومنهج الشارع يف الترشيع بام ال نظري له يف
 التزمًوإنام نسب إىل املذهب احلنبيل وإن بلغ مرتبة االجتهاد املطلق يقينا, ألنه 

تباع الـسلف, واقتفـاء اآلثـار يف العقيـدة والفقـه ا محد ومنهجه يفأأصول اإلمام 
 .والسلوك

ًوقد استطاع أن يبقى يف جل ما كتب يف الفقه يف دائرة مذهبـه احلنـبيل, نظـرا 
عدد الروايات واألقوال املروية عن اإلمام أمحد وأصـحابه يف املـسألة الواحـدة, لت

ًفريجح منها ما رآه أقو برهانا, وأرجح ميزانا, دون أن يضطر إىل اخلـروج عـن  ً
 .نطاق املذهب

تـاج وباجلملة فهذه املوسوعة فريدة يف باهبا, عظيمـة يف علومهـا, ونفعهـا حم
 .إليها كل مريد للحق

 : احلديث دون العديد من العلامء الكثري من الفتاو, ومن هؤالءويف العرص
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السعدي  الشيخ عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا فتاو السعدي لإلمام −١
 :هـ, ومنها١٣٧٦املتوىف سنه 

الفتاو السعدية, تصحيح فتحي أمني غريب ورشـاد كامـل كـيالين, طبـع ) أ ( 
 هـ١٩٨٣بمؤسسة السعيدية بالرياض سنة 

وليد املنيس, طبع يف /األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية, حتقيق الدكتور) ب(
 .هـ١٤٢٣مركز البحوث والدراسات الكويتية سنة

األجوبة السعدية عن املسائل القصيمية, اعتنى هبا هيـثم احلـداد والـدكتور ) ت(
 هـ١٤٢٦وليد املنيس, طبع بدار البشائر اإلسالمية بريوت 

 التفسري واحلديث والعقيـدة,كثري والكثري من الكتب يف لف الوهذا اإلمام أ
 العالمة الشيخ الفريـد حممـد بـن صـالح بـن عثيمـني, هبرز تالميذأ ومن والفقه

وحممد بن عبد العزيز املطوع, والشيخ عبد العزيز بن عيل املساعد, والعرشات من 
 .طالب العلم

التي كانت تنرش يف جملـه  فتاو العالمة املجدد الشيخ حممد رشيد رضا, −٢
, وقد مجعت يف ستة جملدات مرتبـة ًاملنار واستمرت عىل مد مخسة وثالثني عاما

 .حسب تواريخ نرشها يف املجلة
٣− الـشيخ أسـلوب لتوت الذي سـار عـىل مـنهج والشيخ حممود ش فتاو

  .رشيد رضا
 صدرت جمموعة فتاو من دار اإلفتاء املرصية التي تعاقب عليهـا نحـو −٤

/ د.عهـد أعهد حممد عبـده وإىل من هـ ١٣١٣من ثامنية عرش من العلامء من عام 
عىل / ً حاليا, وداألزهرأمحد حممد الطيب رئيس جامعة / د. وأ,نرص فريد واصل

 .ً وقد صدر منها نحو من ثالثني جملدامجعه,
توىل الكثري من العلامء إصدار فتاو تعـالج قـضايا العـرص ومـشكالته  −٥
 شـيخ اجلـامع األزهـر,  اإلمام األكـربو الشيخ جاد احلق عيل جاد احلقمنها فتا

وفتاو الشيخ الداعية حممد الغزايل, وهناك جمموعة من الفتاو للشيخ الداعيـة 
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 املتــوىف ســنة  وفتــاو الــشيخ حممــد حــسنني خملــوفحممــد متــويل الــشعراوي,
لمملكـة  لاألكـربفتـى امل وفتاو ورسائل الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم ,هـ١٤١٠

 الصالة وأديت م١٩٦٩هـ١٣٨٩/رمضان/١٤ الذي تويف يوم العربية السعودية
تـوىل فـضيلة الـشيخ و إىل مقربة العود, األعناقعليه يف اجلامع الكبري, ومحل عىل 

  مجع وترتيب وحتقيق فتاو الشيخ حممد−رمحه اهللا د الرمحن بن قاسمحممد بن عب
م, وذلـك عـىل مـد سـت ١٩٧٢هـ عـام ١٣٩٢عىل أبواب الفقه يف عام  مرتبة

هــ ١٤٠٥سنوات, ومتت طباعة هـذه املجموعـة مـن الفتـاو والرسـائل عـام 
 .ًام وجاءت يف ثالثة عرش جملد١٩٨٥
 فتاو سامحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بـن محيـد الـذي تـوىل القـضاء يف −٦

املـسجد أوائل النصف الثاين من القرن الرابع عرش اهلجري ثم توىل رئاسة شؤون 
احلرام واملسجد النبوي الـرشيفني , وتـوىل رئاسـة جملـس القـضاء األعـىل إىل أن 

هــ, وهـو ١٤٠٢صعدت روحه إىل الرفيق األعىل بعد مرض عضال وذلك عـام 
عـد النظـر وب الـسديدة واحلـصافة بـاآلراءعامل جليل بلغ مرتبة االجتهاد وامتـاز 

حليـاة الـسياسية واالجتامعيـة,  بـشؤون اوإحاطةوالفهم الدقيق, والفقه العميق, 
, وله مـنهج متميـز يف املعارصةالعلوم الرشعية والعلوم وهو واسع االطالع عىل 

 اإلذاعـة يف اإلفتاء يف برامج أوالفتو سواء يف الربنامج الشهري نور عىل الدرب, 
 الناس, وطبع يشء منهـا يف أسئلة من فتاو إليه عىل ما يرد واإلجابةوالصحافة, 

, وقد كتب القـايض ستة مجع الباقي منها, ويتوقع أن تأيت يف جملدات وجيريجملد 
وموضـوعها ) الـدكتوراه(ة هبا العامليـفضيلة الشيخ حممد املقرن رسالته التي نال 

 .الفقهيةبن محيد ا الشيخ آراء
هناك جمموعة مقاالت وفتاو سامحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبـد  −٧

 إىل هــ١٣٩١مفتى عام اململكة العربية السعودية من عام  ,)١(هللارمحه ا–اهللا بن باز 
                                                 

ً عامـا, وأد ٩١هــ عـن عمـر ينـاهز ١٤٢٠/حمـرم/٢٧والذي صعدت روحه إىل الرفيق األعىل يوم اخلمـيس ) ١(
امحة املسلمون الصالة عليه يف املسجد احلرام بمكة املكرمة بعد صالة اجلمعـة, ودفـن يف مقـربة العـدل بجانـب سـ

الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد وسامحة الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني, وفـضيلة الـشيخ عبـد العزيـز بـن عـيل 
 .املساعد, األمر الذي يرس عىل الراغب يف زيارة هؤالء األعالم وجودهم متجاورين ريض اهللا عنه وأرضاه
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ن ءا مع كشاف بالفهارس جزًا ثالثني جملديفجاءت  والتي هـ١٤٢٠ أن تويف عام
 .يف جملد وهو احلادي والثالثني

 .ًا فتاو اهليئة الدائمة لإلفتاء يف ست وعرشين جملد−٨
صالح العثيمني, املتـوىف جمموعة فتاو ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن  −٩

هـ مجع وترتيب فهد بن نارص السليامن, يف دار الثريـا بالريـاض طبـع ١٤٢٣سنة 
 .ً جملدا٢٤هـ١٤٢٧منه حتى هناية عام 

يوسف القرضاوي جمموعـة مـن الفتـاو لعـالج / د. أصدر الشيخ أ−١٠
 . مرةةكثري من املشكالت املعارصة, طبعت إحد عرش

وهلذه الفتاو مزايا كثرية ومنافع عظيمة, ومعامل عـىل الطريـق, ونـور عـىل 
 :ثر بالغ يف عالج قضايا الناس وحل مشكالهتم, فهيأالدرب; ملا هلا من 

تعالج قضايا عرصية, ومشكالت واقعية يعيشها الناس, وحيتاجون إىل : ًأوال
 يف العبـادات  فيام جد من النوازل, وما حـدث للنـاس سـواءمعرفة حكم الرشع

من عقود املعاوضات, وعقود التوثيقات, وعقود اإلرفاق, وعقـود : واملعامالت
 . و يف فقه األرسةالتربعات,
 االستقالل العلمي, والتحرر مـن القيـود املذهبيـة,متتاز هذه الفتاو ب: ًثانيا
  وقواعدها الكلية ومبادئها إىل الكتاب والسنة وأصول الرشيعةفيها يرجع واملفتي

 .العامة, وما يتصل بتطبيق السياسة الرشعية
حتمـل روح اإلصـالح والـدعوة إىل اإلسـالم الـشامل هـذه الفتـاو : ًثالثا

املتوازن, فهي ليست جمرد جواب عابر عن سؤال طارئ, بل هي رسـائل تثقيـف 
سالم, وحتذير من دسائس الكائدين, وتوعية وتوجيه إىل هدي القرآن, وعدالة اإل

  وتتعاضـد, وتعبئة لألمة املسلمة لتستيقظ وتتأهـب, وتتـسانددينوتضليل احلاق
 . وترد كيد أعدائها وتستعيد أجمادها,بني حضارهتا,جدد شباهبا, وتلت

استفادت مـن وإذن فهي فتاو قد اعتمدت عىل الوحيني وتراثنا الفقهي, و
 .عاشت احلارض واسترشفت املستقبلاملايض و
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  التاسعبحثامل
 الفتاو الشاذة

  مطالبستةفيه متهيد وو
 :معنى الشذوذ يف اللغة وتعريفه يف االصطالحيف بيان : تمهيدال

املنفـرد : الشذوذ يف اللغة مصدر شذ يشذ شذوذا إذا انفرد عن غريه, والشاذ
 .)١(عن غريه, أو اخلارج عن اجلامعة

ًيطلـق عـىل مـا كـان مقـابال للمـشهور أو الـراجح أو :الشاذ يف االصطالح
 .أنه الرأي املرجوح أو الضعيف أو الغريب: الصحيح, أي

قد جيزم نحو عرشة من املصنفني بيشء وهو شاذ بالنسبة :  النووي اإلمامقال
 . )٢(إىل الراجح يف املذهب وخمالف ملا عليه اجلمهور

, ً الثقـة حـديثا خيـالف مـا رواه األوثـقأن يـروي: والشاذ عند املحدثني هو
 غريه, والذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ مـا وليس من ذلك أن يروي ما مل يرو

ليس له إال إسناد واحد, يشذ به ثقة أو غري ثقة, ويتوقف فيام شذ به ثقة وال حيـتج 
 .)٣(به ويرد ما شذ به غري الثقة

 يف ديـن اهللا ةلشذوذ عن فتاو علامء األمة هو اسـتحداث فتـاو خاطئـوا
أال وإن محـى اهللا (تحـام محـى اهللا تعاىل, تـؤدي باآلخـذين هبـا إىل اجلـرأة عـىل اق

 )٤()حمارمه
 وسائل اإلعالم: املطلب األول

إن وسائل اإلعالم سالح ذو حدين حيث يمكـن اسـتعامهلا يف اخلـري ويف   
الرش, ويف التوعية والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة, كام يمكن اسـتعامهلا 

ستعامر, وتكريس الباطـل واجلهـل يف التضليل, والتربير للظلم واالستبداد, واال
 .واحلرية لد الناسإشاعة الفتن والتخلف, ناهيك عن 

                                                 
 .لسان العرب, املعجم الوسيط, املصباح املنري, مادة شذ) ١(
 ).١/٨٣(املجموع للنووي) ٢(
 ).١/١٠١(دار الفكر بريوت, املجموع للنووي. , ط٣٤الباعث احلثيث ص) ٣(
 ).٥٠(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب اإليامن, باب من استربأ لدينه, ح) ٤(
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كرب أالربامج الدينية فإن إثمها يكون  إذا مل تضبط الفتاو الفقهية, وومن ثم
من نفعها, وآثارها السلبية تكون أعظم من فوائدها, ومفاسدها تصبح أكثـر مـن 

تصد هلذه الفتاو املبـارشة مـن لـيس مصاحلها, ومن أكرب هذه املشكالت أن ي
ًأهال للفتو, ويزيد الطني بله باإلجابة عن كل ما يعرض دون إن تسمع ولو مرة 

دري, التي كانت سمت السلف الصالح, وزينة العلامء الربـانيني أواحدة كلمة ال 
 جاء رجل إىل الفقيه القاسم بن حممد بن أيب بكر الـصديق, قدلعىل مر العصور, ف

إننـي جئتـك : ل الـسائلإين ال أحسن اجلواب عنها, فقا: لة? فقالأ عن مسهلأفس
ثـرة النـاس حـويل, ال تنظر إىل املظهر وك: عرف غريك? فقال القاسمأًقاصدا وال 

 .)١(اهللا ال أحسن اجلواب عام سئلت عنهفو
 إذا أفتـى يف − عىل ما هو عليـه مـن وعـي وفهـم وعلـم −وقال اإلمام مالك 

وملا سـئل عـن كيفيـة االسـتواء عـىل » ًإال ظنا وما نحن بمستيقننيإن نظن «مسألة 
االستواء معلوم, والكيف جمهول, واإليامن بـه واجـب, والـسؤال «: العرش, قال
   .)٢(دريأال : لة فقال يف ست وثالثني منهاسئل مالك عن أربعني مسأ, و»عنه بدعة

أال : يل له فقدريأال : عن مسألة فقال إمام أهل العراقوسئل الشعبي
إن املالئكة مل : −رمحه اهللا –فقال إمام العراق? وأنتدري أتستحي أن تقول ال 

َأنبئوين بأسامء هؤالء إن كنتم صادقني ﴿ : من اهللا عز وجل عندما قالتستح ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْ ُُ ْ ِ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ)٣١( 
َقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت َ َ َْ َّ ََ َ َِ ِْ َ َ َُّ َ ْ َُ َ َّْ َِ ُ العليم احلكيم َ ُِ َِْ َ : البقرة(﴾ )٣٢(ْ

وهذا من متام األدب مع اهللا تبارك وتعاىل وتواضع العلامء .)٣(  )٣٢−٣١
 .وشعورهم بثقل األمانة وعظم املسؤولية

ألسف نعيش اليوم يف عرص مع شباب حدثاء األسنان سفهاء مع ا ناولكن
صلية, ومل يستمعوا األحالم, مل يأخذوا العلم عن الثقات وال عن مصادره األ

                                                 
 ).٤/٢٠١(إعالم املوقعني) ١(
 .بد العزيز املنري,صفة االستواء لع)٤/٢٠١(, إعالم املوقعني)٨/٢٣٨(البحر املحيط: ينظر) ٢(
 ).٤/٢١٨(, وينظر القول يف إعالم املوقعني٣٢اآلية / سورة البقرة) ٣(
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َ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾﴿:لقول اهللا تعاىل ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ , كام أن )٤٣: النحل ( َ
و مجلة من عدد من اآليات هؤالء مل يرجعوا إىل الراسخني يف العلم, وإنام قرأوا 

جيهلون , فأخذوا يكفرون األمة ويفسقوهنا وللفتواألحاديث ثم نصبوا أنفسهم 
العلامء ويسفهوهنم, وخيوضون يف أعراضهم, ويسعى هؤالء الشباب يف تضليل 
الناس ووصفهم باالبتداع, ويصدرون من الفتاو ما يؤدي إىل الفتنة والبلبلة 
واالضطراب, وخيوضون يف القضايا الكرب لألمة ومصاحلها العليا, وهذا من 

 والرأي أن علامء وأويل األمرالفتن العظيمة ومن الرش املستطري فيجب عىل ال
هم عن الساحة, ليسلم الناس من هذا اهلراء وال يتصد يتصدوا هلؤالء ويبعدو

ًللفتو إال الراسخون يف العلم, ومن وهبهم اهللا فقها دقيقا وفهام عميقا ً ًً.  
ويف عاملنا الذي توسعت فيـه العلـوم واملـدارك والثقافـات حتـى أصـبحت 

قرن املـايض عموميـات يف عـرصنا احلـارض, فنجـد أن اجلزئيات املتخصصة يف ال
الشخص الواحد جييب عىل أسئلة يف الدماء والفروج, كام يمكـن أن تـأيت يف أدق 

وراثيـة, وعلـم  اهلندسـة ال والطـب وملعامالت املاليـةاألمور وأحدثها يف نطاق ا
نـساخ, االستعضاء ونقلها يف احلاالت املتعددة واملتنوعـه,  وألاجلينات, وزراعة ا

واملشكالت االجتامعية, والقضايا السياسية واالقتصادية, ويف القضايا التـي هتـم 
 .األمة بأرسها

 عنهـا اخلليفـة عمـر بـن اخلطـاب ومع خطورة هذه املوضوعات التي لو سئل
 .)١())فأجرأ الناس عىل الفتو أجرأهم عىل النار((ريض اهللا عنه جلمع هلا أهل بدر, 

 : الفتاو الشاذة خماطر: الثاينطلبامل
ذهب عامة العلامء إىل أنه ليس للمفتي تتبع رخص املذاهب, بأن يبحث عـن 

من القولني أو الوجهني ويفتي به, خاصة إن كان يفتـي بـذلك  األيرسأو  األسهل
ض  بعـقـد ذهـبون عـداهم, ملـمن حيبه من صديق أو قريب, ويفتي بغري ذلك 

; ألن الراجح يف نظـر سلوب يف الفتوفسق من يامرس هذا األب العلامء إىل القول
                                                 

 ).١/٧٠(, وإحياء علوم الدين )١٦٨, ١٢٧(, إعالم املوقعني )٥/٤١٦(ينظر سري أعالم النبالء ) ١(



 −٤٠−

ممـا يـدل اهلو,  بغريه ملجرد  واألخذ عنهفاإلعراضاملفتي هو يف ظنه حكم اهللا, 
, وألنه شـبيه برفـع التكليـف  الرشعية واالنسالخ من الدينباألمورعىل التهاون 

  يف هذا املفتي املـاجن أخذذًإذ األصل أن يف التكليف نوعا من املشقة, فإبالكلية, 
تباع اهلو والقول عىل اهللا بغري علم فهو هبذا ال يتورع ا ملجرد باألخفكل مسألة 

, وزكـاة  مـن الزكـاةمال الصغري بإعفاءفيقول ,  ما شاء من التكاليفإسقاطعن 
رشب , وجييـز  النكاحمتعةيبيح ملعرشات, وفلوس وما شاهبها, وزكاة كثري من اال

 حنيفـة يف عـدم اشـرتاط الـويل ومـن أيب بمـذهب يأخـذ,ويف باب النكاح النبيذ
ث املذهب املالكي عدم اشرتاط الشهود فيتم العقد يف نظره بال ويل وال شهود بحي

 .ال يكون بينه وبني السفاح فروق
هيـدم اإلسـالم زلـة : −ريض اهللا عنـه −قال اخلليفه الراشد عمر بن اخلطاب

 .عامل, وجدال املنافق بالكتاب, وحكم األئمة املضلني
 عليكم زلة العامل, وجـدال أخشىإن فيام :−ريض اهللا عنه −ل أبو الدرداءوقا

 . الطريقكأعالماملنافق بالقرآن, والقرآن حق, وعىل القرآن منار 
زلـة عـامل, : نـتم عنـد ثـالثأ كيف :−ريض اهللا عنه −وقال سلامن الفاريس

 فـال , فأمـا زلـة العـامل فـإن اهتـدأعنـاقكموجدال منافق بالقرآن, ودنيا تقطع 
 عنـه فـالن, تقلدوه دينكم, تقولون نصنع مثل ما يصنع فالن, وننتهي عام ينتهـي

 .ياسكم منه فتعينوا عليه الشيطانوإن أخطأ فال تقطعوا إ
: قيـل:  مـن عثـرات العـامللألتباعويل : −ريض اهللا عنهام −وقال ابن عباس

 منـه, ول اهللا , ثم جيد من هو أعلم برسه برأيًيقول العامل شيئا: كيف ذلك? قال
 .)١(األتباعفيرتك قوله ثم يميض 

: ًاق مخـسانجتنب مـن قـول أهـل العـر: −رمحه اهللا -وقال اإلمام األوزاعي 
, واألكـل عنـد الفجـر يف رمـضان, وال مجعـة إال يف سـبعة أمـصار, النبيذرشب 

وتأخري العرص حتى يكون ظل كل يشء أربعة أمثاله, والفرار يوم الزحف, ومـن 
                                                 

 .وما بعدها)٢/١٣٥(جامع بيان العلم: ينظر) ١(



 −٤١−

استامع املالهي, واجلمع بـني الـصالتني مـن غـري عـذر, : ً مخسااحلجازقول أهل 
, وإتيان النساء يف ًيدا بيدواملتعة بالنساء, والدرهم بالدرمهني, والدينار بالدينارين 

 .)١(أدبارهن
بقول أهل الكوفة يف النبيذ, : ًلو أن رجال عمل بكل رخصة: أمحداإلمام قال 

 .)٢(ًمكة يف املتعة, كان فاسقا وأهلوأهل املدينة يف السامع, 
 إىل دوأ )٣( قـانون الـسياسة الـرشعيةأنخـرم كل أحد بـام يـشتهي أفتىوإن 
 .وضياع احلقوق والوقوع يف املظاملالفوىض 
بعد أن ذكر تتبع املفتي الرخص ملـن أراد : −رمحه اهللا − ابن القيم اإلمامقالو
فيها, وال مفـسدة لتخلـيص فإن حسن قصد املفتي يف حيلة جائزة ال شبهة : نفعه

رشـد اهللا نبيـه أيـوب عليـه أ من حرج جاز ذلك, بل استحب, وقـد املستفتي هبا
ًالسالم إىل التخلص من احلنث, بأن يأخذ بيده ضـغثا فيـرضب بـه املـرأة رضبـة 

 .)٤( ما أوقع يف املحارموأقبحهافأحسن املخارج ما خلص من املآثم, : واحدة, قال
 قد يزل وال بد, إذ ليس بمعصوم, فال جيوز قبول كل ما إن العامل: ًوقال أيضا

ينزل منزلة املعصوم, فهذا الذي ذمه كل عامل عـىل وجـه األرض وحرمـوه فيقوله 
ومن املعلـوم أن املخـوف يف زلـة ...صل بالء املقلدين وفتنتهمأوذموا أهله وهو 

ه, فـإذا عـرف أهنـا العامل تقليده فيها, إذ لوال التقليد مل خيف من زلة العامل عىل غري
تباع للخطـأ عـىل عمـد, ومـن مل ابعه فيها باتفاق املسلمني, فإنه زلة مل جيز له أن يت

 .)٥(يعرف أهنا زلة فهو أعذر منه, وكالمها مفرط فيام أمر به 
ال جيوز للمفتي أن يعمل بام يشاء من األقوال والوجوه من غـري : ًوقال أيضا

ًيكتفي يف العمل بمجرد كـون ذلـك قـوال قالـه نظر يف الرتجيح, وال يعتد به, بل 
                                                 

)١ ( السنن الكرب)٧/١٢٥(الء, سري إعالم النب)١٠/٢١١( 
 )٢/٤٦٦(لوامع األنوار البهية للسفاريني) ٢(
التي هي فعل من احلاكم يكون الناس معه أقـرب إىل الـصالح, وأبعـد عـن الفـساد, والـذي يقـوم عـىل العـدل ) ٣(

 والتسوية
, املجمـوع )٤/٢٢٢(, إعـالم املـوقعني٢٧٢,إرشاد الفحـول ص)٦/٣٢٤(, البحر املحيط)٤/١١٨(املوافقات) ٤(

عـيل / د., الفتـاو املبـارشة, أ٥, مسؤولية الفتو الـرشعية,ص)٣٢/٣٥(, املوسوعة الكويتية الفقهية )١/٥٥(
 .حميي الدين القره داغي, موقع إسالم أون الين

 )٢/١٧٣(إعالم املوقعني) ٥(



 −٤٢−

ًإمام أو وجها ذهب إليه مجاعة, فيعمل بام يشاء مـن الوجـوه, حيـث رأ القـول 
 وغرضه العمل به, فإرادته وغرضه هو املعيـار وهبـا الرتجـيح, وهـذا إرادتهوفق 

 يف ديـن اهللا بالتـشهي واإلفتـاءوباجلملة فـال جيـوز العمـل ...حرام باتفاق األمة
لتخري وموافقة الغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من حيابيـه, وا

يه بضده, وهـذا مـن أفـسق فيعمل به ويفتي به وحيكم به, وحيكم عىل عدوه ويفت
 .)١(كرب الكبائرالفسوق وأ

: وقال اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة نكاح الرجل ابنتـه مـن الزنـا
 املـسلمني ال أئمـةس ألحد أن حيكيها عن إمام مـن ومثل هذه املسألة الضعيفة لي

ًعىل وجه القدح فيه وال عىل وجه املتابعة له فيها فإن يف ذلك رضبا من الطعـن يف 
 .)٢( األقوال الضعيفة تباعاواألئمة 

كل يشء أفتى فيه املجتهد, خرجت فتيـاه : وقال اإلمام شهاب الدين القرايف
أو النص أو القياس اجليل السامل عن املعـارض فيه عىل خالف اإلمجاع أو القواعد 

 ال جيوز ملقلده أن ينقله للناس وال يفتي به يف ديـن اهللا تعـاىل, فـإن  لراجحاملقاوم
ًهذا احلكم لو حكم به حاكم لنقضناه, وما ال نقره رشعا بعد تقرره بحكم حـاكم 

ًأوىل أن ال نقره رشعا إذا مل يتأكد, وهذا مل يتأكد فال نقره رشعا , والفتيا بغـري رشع ً
ًحرام, فالفتيا هبذا احلكم حرام, وان كان اإلمام املجتهد غري عـاص بـه بـل مثابـا 

 .)٣(عليه; ألنه بذل جهده عىل حسب ما أمر به
 فقد رق تبع رخص املذاهب وزالت املجتهدينومن ت: وقال احلافظ الذهبي

ملتعـة, والكـوفيني يف من أخذ بقـول املكيـني يف ا: و غريهدينه, كام قال األوزاعي 
 مـن النبيذ, واملدنيني يف الغناء, والشاميني يف عصمة اخللفاء, فقد مجع الرش, وكذا

طالق ونكاح التحليل بمـن توسـع ل عليها, ويف الأخذ يف البيوع الربوية بمن حيتا
 .)٤( فقد تعرض لالنحالل , وشبه ذلكفيه

                                                 
 ).٢/١٧٣(إعالم املوقعني ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)٣٢/١٣٧.( 
 .)٢/١٠٩(الفروق ) ٣(
 ).٨/٨١(ء سري إعالم النبال) ٤(



 −٤٣−

,  وحـسن وسعة علـمًوال ريب أن كل من أنس من نفسه فقها, : ًوقال أيضا
 الغري مذهب واحد يف كل أقواله, ألنه قد تربهن له مذهبقصد, فال يسعه التزام 

ن, ويقلـد  وقامت عليه احلجة, فال يقلد فيها إمامة بل يعمل بـام تـربهيف مسائل,
مامه إال بمذهب إض لكنه ال يفتي العامة ال بالتشهي والغراإلمام اآلخر بالربهان 
 .)١( عليه دليلهأو ليصمت فيام خفي 

ر صـوابه وعلـم حتريـه الكبري من أئمة أهل العلـم إذا كثـثم إن : ًوقال أيضا
تباعـه يغفـر لـه احه, وورعـه, و صـالللحق, واتسع علمه, وظهر ذكائه, وعرف

وال نقتدي به يف بدعته وخطئه ونرجـو , وال نضلله ونعزله وننسى حماسنه, ـهلـزل
 .)٢(التوبة من ذلك

املسألة اخلالفيـة إذا وقعـت فيهـا : −رمحه اهللا−بن إبراهيموقال الشيخ حممد 
الـذي فيـه رضورة جاز للمفتي أن يأخذ بالقول اآلخر مـن أقـوال أهـل العلـم ال
 .)٣(خصةر

, قـال عبـد الـرمحن بـن يشء يف شواذ ليس من العلـمال أن تتبع املعلوم ومن
 العلم من رو عن ً وال إماما يفبالشاذ, يف العلم من أخذ ً إماماال يكون(: مهدي

 )٤( )كل ما سمعب حدثًكل أحد, وال يكون إماما من 
أن يعترب الشذوذ يف هذه  والرش املستطري اخلطر العظيمن أن يعلم أوينبغي 

ًاأليام اجتهادا, واجلرأة عىل اإلفتاء يف دين اهللا تعاىل جتديدا, ثم يعرض لذلك  ً
َوال ﴿ :مع الغفلة عن قوله تعاىلوس وتقبله العقول, ــة النفـيغـسـتـارات تســبعب َ

َّتقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن  ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ْ َُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٌَ َ َُ َ ٌَ َ ُ َ ُ
َالذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون  َُ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ََ َ ْ ََّ ُ َ متاع قليل وهلم عذاب أ)١١٦(َ ٌ َ َ ٌَ ْ ََُ ٌ ِ َ ٌليم َ ِ

                                                 
 .املرجع السابق) ١(
 ).١٤/٤٠(سري إعالم النبالء ) ٢(
)٣ ( الفتاو)٢/٢١.( 
 ).٢/٥٣(جامع بيان العلم ) ٤(



 −٤٤−

 مقعده فليتبوأًمن كذب عيل متعمدا : وقوله ).١١٧−١١٦: النحل ( ﴾)١١٧(
 )٢()أفتاه عىل من إثمهمن أفتى بفتيا غري ثبت فإنام (:  وقوله)١ ()من النار

 الشاذة البواعث عىل الفتاو :ثالثاملطلب ال
, ءحب الشهرة والظهور, حيث يدعي هذا املفتي اإلحاطه بكل يش −١

ٌ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ل يشء ومل يسمع لقول اهللا تعاىلوالعلم بك ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ : يوسف (َ
ً﴿وما أوتيتم من العلم إال قليال﴾  )٧٦ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ْ َ َْ َُ  حينام حتى الرسول  ).٨٥: اإلرساء (ُ

سئل عن الروح, وأهل الكهف, وعن ذي القرنني مل جيب, وأراد اهللا أن يؤخر 
 .رتوي والصرباجلواب حتى يكون قدوة يف ال

اجلهل بالـضوابط والـرشوط الـصعبة للفتـو, وبالـضوابط واملبـادئ  −٢
 . احلاكمة يف علم أصول الفقه بشأن التفسري والتأويل

الضغوط السياسية واالجتامعية وضـغوط أعـداء اإلسـالم مـن توجيـه  −٣
االهتامات لإلسالم يف خمتلف املجاالت, فنجد بعض املفتني يقومـون بـيل أعنـاق 

 . غري مقبولًنصوص وتأويلها تأويالال
 .ضعف جهات الفتو و عدم القناعة هبا لد الكثري من املجتمعات −٤
عـن  الغفلـةمما يعرض املفتي للخطـأ  : عنهاالغفلةاجلهل بالنصوص أو  −٥

النصوص الرشعية أو اجلهل هبـا, وعـدم اإلحاطـة هبـا وتقـديرها حـق قـدرها, 
 من اجلرآء املتعجلني, كالذين يريـدون أن كان من يتعرض للفتو  إذاًوخصوصا

املجالت بأي يشء, دون أن جيشم نفسه عناء الرجوع إىل  يملئوا أهنار الصحف أو
مظاهنـا, ومراجعـة الثقـات مـن  , والبحث عن األدلة يفاألصيلة العلمية املصادر

 نصوص السنة, فقد فشا اجلهل هبا يف: وأكثر ما تقع الغفلة عنه هنا هو.أهل العلم
يحني أو بعضهم ليفتي بام يناقض أحاديث الصح , حتى أنًهذا العرص فشوا خميفا

 .سمعهايقرأ هذه األحاديث ومل ي ه ملأحدمها مناقضة رصحية ظاهره, ألن
                                                 

 ).١٠٤(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب العلم, باب إثم من كذب عىل النبي عليه السالم, ح) ١(
 ).٥٢(أخرجه ابن ماجة يف سننه, املقدمة ح) ٢(



 −٤٥−

ومن أسباب اخلطـأ يف الفتـو عـدم فهـم : عدم فهم الواقع عىل حقيقته −٦
 اخلطـأ يف , ويرتتـب عـىل ذلـكًالـسائل فهـام صـحيحا الواقع الـذي يـسأل عنـه

 عىل الواقعة العمل , أعني يف تطبيق النص الرشعي))التكييف((
من جيازف بالفتو يف أمور املعامالت احلديثة, مثل التـأمني  ومن الناس −٧

 والـسندات, وأصـناف الـرشكات, فيحـرم أو , واألسهمبأنواعه, وأعامل البنوك
مهـام يكـن علمـه و. ً جيـدا, ويدرسـهاحيلل, دون أن حييط هبـذه األشـياء خـربا

 هذا ال يغني مـا مل يؤيـد ذلـك بمعرفـة الواقـع , فإنبالنصوص, ومعرفته باألدلة
 .املسئول عنه, وفهمه عىل حقيقته

  عىل املفتي أن يتبع اهلوًطراومن أشد املزالق خ: لألهواءاخلضوع  −٨
عطاياهم, وختشى  وبخاصة أهواء الرؤساء وأصحاب السلطة, الذين ترجى

ألحكام,  ًقرب إليهم الطامعون واخلائفون, بتزييف احلقائق, وتبديالرزاياهم, فيت
اهتم, أو مسايرة  ألهوائهم, وإرضاء لنزوًتباعااوحتريف الكلم عن مواضعه, 

 .لشطحاهتم
 اهللا تعاىل لرسوله  اهلو, يقولتباعاهذا مع حتذير اهللا تعاىل أشد التحذير من 

َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َأَفَرَأْيَت َمِن اتَّ﴿ يف سورة اجلاثية
َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللَِّه َأَفَلا 

ْثم جعلناك عىل رشيعة من األم﴿ :وقال تعاىل ).٢٣: اجلاثية (﴾َتَذآَُّروَن ََّ ْ َ َ َ َ َِ ٍ ِ َ َُ َ َ َر فاتبعها ْ ْ ِ َِّ َ
َوال تتبع أهواء الذين ال يعلمون  ُ ََ َّْ َ َ ْ ْ ََ َِ َ َ ِ َّ َ إهنم لن يغنوا عنك من اهللاَِّ شيئا وإن الظاملني )١٨(َ ِِ َِّ َّ ِ َِ َ َ ْ ًَّ ْ ُْ ُ ْ َُ َ ْ َ

َبعضهم أولياء بعض واهللاَُّ ويل املتقني  ُِ َِّ ُْ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ُ َ َْ ويف سورة املائدة  .)١٩−١٨: اجلاثية (﴾)١٩(ُ
ِوأن ﴿  بقوله سبحانهًاملدين ـ خياطب رسوله أيضا من أواخر ما نزل من القرآنوهي  َ َ

َاحكم بينهم بام أنزل اهللاَُّ وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل  ََ ُ َّ َ َ َْ ْ َُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ َ ِ َ َ ِ ُ
َاهللاَُّ إليك﴾ ْ َ ُيا داوود ﴿: فقاليف سورة طه اود كام خاطب اهللا نبيه د ).٤٩: املائدة ( ِ ُ َ َ

ْإنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلو فيضلك عن  َ َ َ َ ْ َ ََ َّ ِْ ُِ ْ ْ َْ ََْ ِ ِ َّ َ َّ َ ََ ِّْ َْ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ً َ َ ِ
ُسبيل اهللاَِّ إن الذين يضلون عن سبيل اهللاَِّ هلم عذاب شديد بام نسوا ْ َ َ ََ َ ِ ٌ ِ ِ َِ ٌ َ ْ َ ََ َُ ِ ِِ َِ َُّّ َّ ِ يوم احلساب﴾ ِ َ َ َِ ْ ْ

 ).٢٥: ص(



 −٤٦−

, وقع بسبب اجلهل به ًهذا فصل عظيم النفع جدا :يقول العالمة ابن القيم
, أوجب من احلرج واملشقة, وتكليف ما ال سبيل إليه ما عىل الرشيعةغلط عظيم 

الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به, فإن الرشيعة مبناها  يعلم أن الرشيعة
احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد, وهي عدل كلها, ورمحة  ىلوأساسها ع

كلها, ومصالح كلها,وحكمة كلها, فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور, 
إىل املفسدة, وعن احلكمة إىل العبث,  وعن الرمحة إىل ضدها, وعن املصلحة

 عباده, فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل,فالرشيعة عدل اهللا بني
 وعىل صدق رسوله  ورمحته بني خلقه, وظله يف أرضه, وحكمته الدالة عليه

 .أتم داللة وأصدقها
  يف هذا العرصذج من الفتاو الشاذةنام :املطلب الرابع

فتاو نابعة من اجلهل بالنصوص الرشعية, مثل الفتاو التي صـدرت  −١
 .الرأس والعنقاملرأة شف كة اإلمامة يف الصالة بالرجال, وأتويل املربشأن 
 وأعـرافهم مـن واقعهـم ًفتاو تصدر ألهل بلـد ال يعلـم املفتـي شـيئا −٢

 .العلممن درجة مل يبلغ ومشكالهتم, وظروفهم املحيطة هبم, أو أنه 
 بنـاء عـىل قولـه  اعتناق املسلم النرصانية واليهوديةجوازبفتاو تصدر  −٣
دِّينِ ﴿تعاىل امت مـن أهـل , وفتاو تزويج املسل )٢٥٦: رةالبق (﴾َلا ِإْآَراَه ِفي ال

الكتاب, أو بقاء املرأة املـسلمة عـىل الـزواج مـن غـري مـسلم, وإن كـان يف هـذه 
 .مقبولةالصورة األخرية وجهة نظر قد تكون 

 كجـواز  الـرشعيالتأصيل إظهار دون للبيئة والتقاليدالفتاو اخلاضعة  −٤
 .التأمني بشتى صوره

 .الدولةة رئاسة أالفتيا بتويل املر −٥
 .الفتيا بأن من أركان احلج طواف النساء −٦
٧− الفتيا بالتلقيح الصناعي من رضة إىل رحم أخر. 
الفتيا باالكتفاء يف التشهد يف الصالة عىل الشهادتني والصالة عـىل النبـي  −٨
 حممد 
 . األمهاتلبانالفتيا بجواز إنشاء بنوك  −٩



 −٤٧−

 .الدعوة إىل تقارب األديان −١٠
 .إجازة مواالة بعض الكفار −١١
 .إباحة الزواج من غري ويل −١٢
 .االستشهاديةحتريم العمليات  −١٣
 .إباحة التدخني إال إذا حرمه الطبيب عىل املريض −١٤
١٥−  عقوبة الـرجم يف حـق املحـصنني مـن بأن القول الشاذةومن الفتاو 

 د وعقوبـة الزنـارجم مـن رشيعـة اليهـوالرجال والنساء عقوبة غري رشعيـة, فـال
 هـي اجللـد فقـط, وأن الـرجم ال حمـل لـه يف الـدين اإلسـالميةحسب الرشيعة 

 .كان قبل نزول الترشيع بشأن الزنا  وأن ما طبق منه يف عهد الرسول اإلسالمي
حسن الرتايب إن شهادة املرأة العاملة تعادل شهادة أربعـة /  دًوقال أيضا −١٦

 هادة امرأتني تساوي شهادة رجل واحد لـيسرجال من اجلهلة, وأن القول بأن ش
من الدين أو اإلسالم بل جمرد أوهام وأباطيل وتدليس أرادوا هبا تغييـب وسـجن 

 .العقول يف األفكار املظلمة التي ال متت لإلسالم بصله
 زواج املرأة املسلمة من الرجل الكتايب سـواء إجازة: ًأيضاومن فتاويه  −١٧

ً نرصانيا أو هيوديا,أكان  وأن منع زواج املرأة املسلمة مـن غـري املـسلم لـيس مـن ً
 مل حيرمه وال توجد آية أو حديث حيرم زواج املسلمة مـن واإلسالمالرشع يف يشء 

ًالكتايب مطلقا وان احلرمة التي كانت موجودة كانت مرتبطة باحلرب والقتال بـني 
 .املسلمني وغريهم تزول بزوال السبب

املمكن للمـسلمني أن يعتنقـوا النـرصانية فـاهللا مل واعترب الرتايب أن من  −١٨
 يف أن نكون مسلمني أو نصبح أحراريرسل املالئكة ليفرضوا علينا أي يشء نحن 

 .غري مسلمني ونعود مسلمني
 إىل القول بـأن مـن حـق املـرأة املـسلمة أن تـؤم الرجـال ًأيضاوذهب  −١٩

الـدين مـن الرجـال, ً علـام وفقهـا يف أكثـر كانـت إذاوتتقدم الصفوف للـصالة 
 الــصحابيات العاملــات إلحــد بأنــه قــد ســمح  واستـشهد بالرســول حممــد 
 يف الصالة بمن يف ذلك الرجال, سواء كان يتها بأهلواملتبحرات يف الدين أن تؤم 



 −٤٨−

 يلتـصق الرجـال أالزوجها أو ابنها, وأنه ليس هناك ما يمنـع ذلـك فقـط جيـب 
 . ال حتدث الشهوة واالنرصاف عن الصالة يف الصفوف حتىً قوياًبالنساء التصاقا

 عقديـه أمـوررق إىل ـل تطــد بــومل تقف فتاو الرتايب عند هذا احل −٢٠
شـجرة النخيـل  ملـاذا مل تـذكر: ًى ال وجود هلا, قائالـدرة املنتهـ بأن سأفتىد ـفق

ًبدال من شجرة النبق التي يوجد حتتها عرش الرمحن, وقال عن احلور العني إهنن 
جات الصاحلات الاليت تزوجهن املسلم يف الـدنيا, وأنـه لـيس هنـاك خلـق الزو

 بعـد ًخاص باملؤمنني يعرف باحلور العني, باملفهوم السائد بـني املـسلمني خلفـا
 .سلف
 التـي ذكـرت األحاديث وأن نكر رجوع املسيح عيسى عليه السالمأو −٢١

المي ترسبت إىل كتـب  الثقافة النرصانية عىل الرتاث اإلسآثارثر من أرجوعه هي 
 .أهلهااحلديث دون وعي من 

بـأن هـذا : نكر القول بوجود منكر ونكري وعذاب داخل القرب وقالأو −٢٢
 حني يموت تصعد روحه هللا سبحانه وتعـاىل, أمـا اجلـسد فاإلنسانغري صحيح, 

فيتآكل وينتهي وال يبعث مرة أخر, وإنام يقوم اهللا بخلق جسد جديد من الطني, 
 . للروح نفسهااإلنسان منه الذي خلق
 القول بأن التـدخني ال يبطـل الـصيام, وأن أيضاومن الفتاو الشاذة  −٢٣

 .ئ من قبيل االجتهاد البرشي وهو اجتهاد خاطبإبطالهالقول 
ر واالخـتالط واملـصافحة للمـرأة القـول بـأن النظـ: ًأيـضاومن ذلك  −٢٤
 .رضا زوجها حالل حالل, وخروج املرأة متعطرة ومتربجة بال األجنبية
 صدور فتو عن دار اإلفتاء املرصية بتاريخ ًأيضاومن الفتاو الشاذة  −٢٥

 بكــارة الفتــاة إعــادةجتيــز  م٢٠٠٧/فربايــر/١٣هـــ املوافــق ١٤٢٨/حمــرم/٢٥
إن ارتكـاب :  سبب كان واستندت إىل القاعدة الفقهية التـي تقـولأليباجلراحة 

 وهو عدم السرت حيث أكد أن شداأل من الرضر أفضل وهو السرت األخفالرضر 
 املفتي أن عىل تلك الفتاة أال خترب خطيبها بأهنا فقدت وأضاف, اإلسالم يبيح ذلك

عذريتها, كام أن األمر ينطبق عىل املرأة الزانية حيث ال جيـوز هلـا أن ختـرب زوجهـا 
  مثل هذه العمليات من باب ترفيهإجراء أجاز, حتى أنه بأهنا ارتكبت جريمة الزنا



 −٤٩−

 كـل حـرام أصبحً طاملا ال تؤثر صحيا عىل املرأة وبذلك أزواجهنالزوجات عىل 
 .ًمباحا حتت مسمى السرت

فتي األمانة واالستقامة ولزوم التقـو وأن  امللوم أن من أخالقياتومن املع
ال إثم عليـه يف خطـأ غـري يرجع عن اخلطأ إذا تبني له, فالرجوع إىل احلق فضيلة و

 . له أجر واحدأجتهد فأخطأجران ومن أصاب له أد فن من اجتهألمتعمد, 
ً رفضا من عدد كبري من معظم أساتذة ًثارت هذه الفتو جدال والقتأوقد 

اجلامعات وال سيام جامعة األزهر;ألن هـذه الفتـو منافيـة لألحكـام الـرشعية 
رس ألد من املشكالت داخل الكثري من اواألخالقيات الطبيه كام أهنا أثارت العدي

 .ًملرصية بعد أن فتحت بابا للشك خاصة لد الشباب املقبل عىل الزواجا
وير املعارضون أن الفتو ساوت الفتاة الرشيفة بالفتاة الوضيعة, ورضب 
بأعرق مبدأ يقوم عليه املجتمع املرصي عرض احلـائط وهـو الـرشف املتمثـل يف 

فتاة أن تعيد غشاء عفاف ورشف الفتاة وال سيام أن هذه الفتو تفتح املجال ألي 
بكارهتا مرة أخر. 

كراه إلوزالت بكارهتا باولو كانت هذه الفتو عينيه ملن وقع عليها االعتداء 
ً مقبوال, ويؤكد املعارضون للفتو أن هذا يشجع الفتيات عىل ممارسـة ًلكان أمرا

الرذيله, ويعطي الفتاة املنحرفة فرصة للظهور مظهر التصون والعفـاف, ويفـسح 
ًال للغش والتدليس , ويفتح بابا واسعا للبغي وممارسة الرذيلةاملج ً. 

 مالحظات عىل هذه الفتاو: املطلب اخلامس
ًتسييس الفتو, أي استعامل الفتو لصالح جهة معينة بعيدا عن مـنهج  −١

 .العدل, وعن عدم االنحياز إىل احلق
 اإليامنيـة ًالـروح القوميـة, أو القبليـة, بعيـدا عـن روح األخـوةإشـاعة  −٢

ٌ﴿إنام املؤمنون إخوة﴾  يف قوله تعاىلالواردةاخلالصة هللا  َ ْ ُِ َِ ِ ْ ُْ َ وقولـه  ).١٠: احلجرات (َّ
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثـل اجلـسد (صىل اهللا عليه وسلم

 فنر رأيـني )الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
باملنع, األمـر  أحدمها خيص بلده باجلواز, والثاين لبلد آخر املفتنيمتضادين ألحد 



 −٥٠−

البلبلة واالرتباك, وعدم الثقة يف الترشيع الـذي يوجـد التفـاوت يؤدي إىل الذي 
 .بني الناس يف احلكم

 . بني ميزان العبادات وميزان العادات واملعامالتالتفرقةعدم  −٣
دون النظـر يف و وحمتـواه, يقتـه حقفهـماالعتامد عىل ظاهر السؤال دون  −٤

 .مؤد جوابه ومآالته ونتائجه
تشدد وسد األبواب كلها إال مـا , أو ال بني املذاهبتتبع الرخص والتلفيق −٥
 .الرشوط اإلباحةوالعقود  بدليل, يف حني إن األصل يف العادات واملعامالت وثبت

 
 آثار الفتاو الشاذة: املطلب السادس

 .ة بني املسلمنيرياحلبلبلة وحصول ال −١
و نزاهتهم, مـن خـالل والتشكيك يف قدراهتم , هز الثقة يف رجال العلم −٢
 . مربرات الهتامات عامة باطلةإجياد

 إسـقاطأو حتليـل احلـرام, قد ينشأ عن الفتاو الشاذة حتـريم احلـالل و −٣
 الذي يعد من الكبائر بل قد خيرج باإلنسان عن دائـرة الساقط, وإجيابالواجب, 

 .إلسالما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 −٥١−

 اتـــوصيــالت
التواصــل والتنــسيق بــني هيئــات الفتــو يف العــامل اإلســالمي رضورة  −١

 .لإلطالع عىل مستجدات املسائل وحادثات النوازل
جياد مرجعية مجاعية من خالل املجامع الفقيهة أو املؤمترات والنـدوات  إ−٢

يث يتعني التزام املفتني بام يصدر عـن واالحتاد العاملي لعلامء املسلمني, حالفقهية, 
 هذه املجامع واهليئات

أسس الفتو ورشوطها وصفات املفتي, والقواعد التي يتعني كون أن ت −٣
ًااللتزام هبا يف الفتو علام قائام, يدرس يف   . العلياواملعاهدالرشيعة كليات ً

 .أن تقام ندوات للتعريف بأمهية الفتو وحاجة الناس إليها −٤
صل رشعي وال تعتمـد عـىل أدلـة أاحلذر من الفتاو التي ال تستند إىل  −٥

 واألعـرافًمعتربة رشعا, وإنام تستند إىل مصلحة نابعة مـن األهـواء واألحـوال 
 . الرشيعة ومقاصدهاوأحكاماملخالفة ملبادئ 

ــالعلامء الثقــا −٦ ــاو, وتقويتهــا ب ت, إصــالح املؤســسات الرســمية للفت
, مع التوسع يف إقامـة دور اإلفتـاء يف العواصـم وؤهلني للفتوترشيح العلامء امل

 .الكرب يف البالد, دون االكتفاء بدار الفتو يف الرياض فقط
ًله وصحبة وسلم تسليام كثريا آم عىل نبينا حممد وعىل وصىل اهللا وسل ً 

             
               

 
 
 

 
 
 



 −٥٢−

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 −٥٣−

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكريم −١
  إحياء علوم الدين−٢
 إرشاد الفحول  −٣
 إعالم املوقعني −٤
 دار الفكر بريوت,. الباعث احلثيث ط −٥
 البحر املحيط −٦
 جامع بيان العلم −٧
 .سنن ابن ماجة −٨
 سنن أيب داود −٩

  سنن الرتمذي−١٠
١١− السنن الكرب 
 سنن النسائي −١٢
  سري أعالم النبالء −١٣
 .لغليلشفاء ا −١٤
  الصحاح −١٥
  صحيح البخاري −١٦
  صحيح مسلم −١٧
  فتاو الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ −١٨
 عيل حميي الدين القره داغي/ د. الفتاو املبارشة, أ −١٩
  الفتو بني االنضباط والتسيب−٢٠
  الفروق للقرايف−٢١
 . الفقيه واملتفقه−٢٢
 القواعد للعز بن عبد السالم −٢٣
 لقواعد والضوابط الفقهية ا−٢٤
 كنز العامل −٢٥



 −٥٤−

  لسان العرب−٢٦
 لوامع األنوار البهية للسفاريني −٢٧
٢٨−جمموع الفتاو  
  املجموع رشح املهذب−٢٩
  مسؤولية الفتو الرشعية−٣٠
  مسند أمحد−٣١
  املصباح املنري−٣٢
  املعجم الوسيط−٣٣
  معجم مقاييس اللغة−٣٤
  املوافقات−٣٥
  الكويتية الفقهية املوسوعة−٣٦
 .موقع إسالم أون الين −٣٧

 .لفتاو الواضحة ملحمد باقر الصدر ا−٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  




