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: ممخص
ألن أحداث الزمان متجددة، ويحتاج كل حدث منيا إلى فتوى تناسبو، ُتْسَتمد من قواعد اإلسالم 

. وأصولو
وفر ولما كان أمر الفتوى يدور بين السائل والمجيب أو بين المفتي والمستفتي، كان البد من ت

. بعض الشروط الالزمة لكل منيما حتى يستقيم أمر الفتوى
: وجعمتو في مقدمة وثالثة فصول ىي (أدب المفتي والمستفتي): وقد جعمت بحثي ىذا بعنوان

. تعريف الفتوى ومشروعيتيا وحكميا: الفصل األول
. منزلة الفتوى وأركانيا: الفصل الثاني
. اب المستفتيشروط المفتي، وآدابو وآد: الفصل الثالث

. وختمتو بجممة من النتائج والتوصيات الالزمة
والحمد  رب العالمين 

 
 

 
Abstract 

 

Because the events of the time is renewed, and each event needs a suitable 

Fatwa that is being derived from the rules of Islam and its principles, and 

because the issue of Fatwa is between the questioner and the respondent or 

between the Mufti and Mustafti (poller), it was necessary to have some 

conditions for both of the Mufti and Mustafti in order to get the correct 

Fatwa. 
My research is entitled (The Morals of Mufti and Mustafti) and I have 

structured it in an introduction and three chapters: 

Chapter one: The definition of Fatwa and its legitimacy and ruling. 

Chapter two: The position of Fatwa and its pillars. 

Chapter three: The conditions of Mufti and his morals, and the morals of the 

Mustafti. 

I concluded with some results and recommendations. 

And All Praise be to Allah, the Lord of the Universe. 
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 :مقدمة

الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ المفتيف، كسيد المرسميف، كأفضؿ الخمؽ   
. ف الطاىريف، كصحابتًو الغير المياميف، كمف تبعيـ بإحسافو إلى يكـ الديفأجمعيف، كعمى آلًو الطيبي

ُيْصِمْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر  (70)﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا  :يقكؿ اهلل تعالى
 .71-70: األحزاب  ﴾ (71)ُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيًما َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِ  المََّو َورَ 

ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر ﴿  :كيقكؿ سبحانو كتعالى ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواإلِْ
ْل ِبِو ُس   .33: األعراف  ﴾ْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَمى المَِّو َما اَل َتْعَمُمونَ اْلَح ِّ َوَأْن ُتْشِرُكوا ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزِّ

ال تخمك مف حكادث -كما ىك معمكـ-الحياة ؼ، (آداب المفتي كالمستفتي )فيذا بحثه عممٌي سميتو   
كف إلى العمماء كالفقياء لفؾ أكنكازؿ مستجدة، تجعؿ الناس يبحثكف عف حمكؿ لمشكبلتيـ، فيمج

، كاستبصار الحمكؿ ليـ، كمف رحمة اهلل تعالى عمى ىذه األمة أف جعؿ ليا أئمة ييدكف إلى ألغازىـ
 .البحث كاالجتياد لة شرعية عبريستنبطكف ليا األحكاـ مف أد االحؽ، كأعبلـن 
: مشكمة البحث 

 إٌف المشكمة الرئيسة التي دفعتني إلى كتابة ىذا البحث ىي أنو ال يخفى عمى كثير منا الخطر   
الذم ينتج عف كثير مف الفتاكل غير الصحيحة الصادرة عف بعض طمبة العمـ الشرعي الذيف لـ 

ييفتي، مما أدل إلى تفشي ظاىرة اإلفتاء ىذه  كدبَّن  كؿ مف ىبَّن  يصمكا إلى حد االجتياد، فنرل أفَّن 
. بيف كثير مف المسمميف، كنتج عنيا كثير مف األخطار كاآلثار كالمفاسد

ء ىذا البحث لييبيف لمناس مف يصمح لمفتكل، كمف ال يصمح ليا، كيبعد عنيـ مف أجؿ ذلؾ جا 
ـي  سيكلة انتشارىا في فتيف، كاختبلؼ الفتاكل كتعددىا، مع الحيرة كالشؾ التي حصمت مف كثرة ال

. المجتمعات اإلسبلمية
: أىداف البحث 

ف الصفات الكاجب بيا مف حيث :ىدؼى ىذا البحث إلى تناكؿ مكضكع الفتكل مف نكاح عديدة  
المفتي   المصادر التي يجب أف يأخذ، كتٌكرع السمؼ منيا، كبياف منزلة الفتكلكتكافرىا في المفتي، 

، كالعمؿ عمى األخذ الخطيرةالفتاكل في كقكع اؿ منيا، كالطريقة الصحيحة التي تحكؿ دكف فتكاه
 . اتبالفتاكل التي تصدر مف المجامع الفقيية لما فييا مف تكافر الخبر

: أسئمة البحث
مف الذم ييفتي؟ ما الفتكل ك: السؤاؿ األكؿ
منيا؟  -رضكاف اهلل عمييـ -لصحابة ما مكقؼ ازلة الفتكل كما مف: السؤاؿ الثاني
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ما آداب المفتي ك المستفتي؟ : ثالثالسؤاؿ اؿ
: أىمية البحث

المفتي، ل بيا في بياف الصفات كالشركط كاآلداب التي يجب أف يتحؿ :تتمخص أىمية البحث   
نما حسب النصكص القرآنية كالقكاعد الشرعية،  كأف ال تككف الفتكل تبعنا ليكل المفتي كالمستفتي، كا 

كتكمف أىمية الفتكل في خطكرة مف يعيف ليذا المنصب ممف ليس أىبلن لو، فنجده يعمؿ بأحاديث 
ؿ بأحاديث أجمع العمماء عامة ليا ما يخصصيا، أك يعمؿ بأحاديث منسكخة ال يعمـ ناسخيا، أك يعـ

. شيئنا عمى أنيا عمى خبلؼ ظاىرىا كال يدرم عف إجماع العمماء
: أسباب اختيار البحث 

التي جكد القنكات الفضائية ككثرتيا، كالسبب الرئيس ىك كجكد مستجدات في حياتنا بسبب ك   
نكعة، تا تيارات فكرية ـ، كالتي يقؼ كراءهالدينية التابعة لمذاىب كفرؽ عدةتبث العديد مف البرامج 

بتعد عما ألفناه في ديننا، حيث دخمت بيكتنا دكف إذف، كأثقمت كاىمنا بالفتاكل التي تجرفنا باتجاه م
سكء الفيـ ك انتشار الميفتيف الذيف ييحرِّمكف كييحًممكف دكف عمـ بالدليؿ كال عمـ بشركط الفتكل،ك

. ماعاتة مف قبؿ بعض األفراد كالجكالتطبيؽ ألحكاـ الشريع
: الدراسات السابقة

:  مف أىـ الكتب التي تحدثت عف الفتكل
قعيف عف رٌب العالميف- .  ، البف قيـ الجكزيةكتاب إعبلـ الميكى
. ، لمخطيب البغدادمالفقيو كالمتفقوكتاب -
  .كتاب تعظيـ الفيتيا، البف الجكزم-
  .كل كالمفتي كالمستفتي، البف حمدافصفة الفتكتاب -
. ، البف صبلحمفتي كالمستفتيأدب اؿكتاب -
.  كتاب المفتي كالمستفتي لمنككم-
. ليد كاإلفتاء كاالستفتاء لمراجحيالتؽكتاب -
. خالد المزيني، ؿدراسة تأصيمية تطبيقية في ضكء السياسة الشرعية: كتاب الفتيا المعاصرة -

: منيج البحث
: لي، كقمت بػ المنيج االستقرائي التحمي اتبعت في بحثي 

. المتعمقة بمكضكع البحث كعزكتيا إلى مكاضعيا مف كتاب اهلل الكريمة اآليات تجمع-
. األحاديث النبكية مف كتب السنة كعزكتيا إلى مصادرىا األصميةكما جمعت -
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نظرت في كتب الفتاكل كالفقو األصمية كالمعاصرة، كالتقطت منيا ما يمـز البحث، كعزكت كؿ نص -
. إلى مصدره األصمي

  :خطة البحث
، كجعمت كؿ فصؿ في عدة مباحث ككانت عمى النحك قسٌمتي ىذا البحث إلى مقدمة كثبلثة فصكؿ

 :التالي
: المقدمة

: ويتكون من مبحثين: الفصل األول
 ا: كؿالمبحث األ .  تعريؼ الفتكل لغةن كاصطبلحن
 السنةك ،القرآف الكريـ :مشركعية الفتكل مف :مشركعية الفتكل كحكميا، كيشتمؿ: ث الثانيالمبح ،

 .حكـ الفتكلثـ لمعقكؿ، اك كاإلجماع،
: يتكون من مبحثين: لفصل الثانيا
 منزلة الفتكل كتييب السمؼ منيا: المبحث األكؿ .
 أركاف الفتكل: المبحث الثاني .

: ويتكون من مبحثين: فصل الثالثال
 ب صفات المفتي، شركط المفتي، آدا: كيشتمؿ عمى .شركط المفتي كآدابو: المبحث األكؿ

  .المفتي
 آداب المستفتي: المبحث الثاني. 

 
 . لموضوعاتآخر لولمصادر والمراج ،ىا نتائج البحث وتوصياتو، م  فيرس لنييتو بخاتمة ضمنتوأ

 
كالحمد هلل رب العالميف 
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الفصل األول 

. تعريف الفتوى لغًة واصطالًحا: ولالمبحث األ

.    مشروعية الفتوى وحكميا: المبحث الثاني
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: المبحث األول
: تعريف الفتوى لغًة واصطالحاً 

ترتكز المصطمحات في معظميا عمى المعاني المغكية، كال انفكاؾ بيف المعنى المغكم كالمعنى     
. االصطبلحي، لذا لـز أف نتعٌرؼ إلى المعنى المغكم ثـ المعنى االصطبلحي

: كأفتاه في األمر .تيو إذا أىجابو كاالسـ الفتكلييقاؿ أىفتاه في المسألة ييؼ (فتٌ)ين يادة  : فالفىيىالغًةى
﴾:قاؿ اهلل سبحانو كتعالى. أبانو لو  .127: النساء ﴿َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساء ُقِل الّمُو ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ

َىا ﴿َيا َأيُّ  :، كمنو قكلو تعالىأفتيت فبلنان رؤيا رآىا إذا عبرتيا لو: كتأتي بمعنى تعبير الرؤيا فيقاؿ
ْؤَيا َتْعُبُروَن﴾  .43:يكسؼ اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإن ُكنُتْم ِلمرُّ

معناه تحاكمكا إليو كارتفعكا إليو  ،"تفاتكا إليو أٌف قكمنا: "كالفيتيا تيبيف الميشكؿ مف األحكاـ، كفي الحديث
.  (1) اسماف يكضعاف مكضع اإلفتاء: كفتى كفتكل. في الفيتيا

 ،الفتكل، بالكاك، تفتح الفاء كبالياء فتضـ كىي اسـ مف أفتى العالـ إذا بيف الحكـ: احكفي المصب
. (2)كاستفتيتو سألتو أف يفتى، كيقاؿ أف أصمو مف الفتى ىك الشاب القكم

: ذكر منياد عٌرفيا العمماء بتعاريؼ كثيرة افؽ:  أما الفتوى اصطالحاً 
 (3)"عف حكـ اهلل تعالى في إلزاـ أك إباحةالفتكل إخبار : "ما قالو القرافي في الفركؽ 
 (4)ىي اإلخبار عف حكـ شرعي ال عف كجو اإللزاـ: الفتكل فَّن كقيؿ إ .
  (5)بياف الحكـ الشرعي: كالفتكل في كتاب معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة.  
 كـ مف لسؤاؿ أك بياف ح ما يخبر بو المفتي جكابنا: ـ أحمدفي كتاب أصكؿ مذىب اإلماك

ف لـ يكف سؤاالن خاصن    .(6)ااألحكاـ، كا 

                                                 

طاىر أحمد الزاكم : ، تحقيؽ(3/114)ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، النياية في غريب الحديث كاألثر، : ينظر1-  
، لساف العرب،  ابف منظكر،. ـ1979ق، 1399ة، بيركت،كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة العممي ، دار صادر، (15/147)محمد ابف مكـر

مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة : ، تحقيؽ(1/1320)الفيركزأبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب، القامكس المحيط، . ىػ1414، 3بيركت، ط
الزبيدم، أبك الفيض محمد بف عبد الرزاؽ، تاج . ـ2005 -ق1426ناف، ط،الرسالة، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لب

كالحديث ركاه ابف أبي شيبة، أبك بكر عبداهلل بف  (ـ.ت، د.ط، د.د)مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، : ، تحقيؽ(39/212)العركس، 
، مكتبة 1كماؿ يكسؼ الحكت، ط: ، المحقؽ(22563)حديث رقـ  (4/504)محمد بف خكاستي العبسي، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، 

 .(ت.ط، د.د)، دار الدعكة، القاىرة، (3/673)مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، . ق1409الرشد، الرياض،
 (ت.دط، .د)، المكتبة العممية، بيركت،(2/462)الفيكمي، أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 2-

 .(ت.ط، د.د)، عالـ الكتب، (4/98)القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد، الفركؽ،   -3
4 
 .و1992 -ىـ 1412، 3دار انفكز،ط ،(1/32)، يٌاىب جهيم في شزح يختصز خهيم انُزعيني، أبٌ عبذ هللا شًس انذين يذًذ،  -

5 
 .ىـ1427، دار ابن انجٌسي، 5ل انسنت ًانجًاعت،طانجيشاني، يذًذ بن دسين بن دسن، يعانى أصٌل انفقو عنذ أه -

6 
 .و1990 -ىـ 1410، يؤسست انزسانت، 3، ط(725ص)انتزكي، عبذهللا بن عبذ انًذسن، أصٌل يذىب األياو أدًذ،  -
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إخبار : أف التعريفات االصطبلحية المتقدمة تؤدم إلى المفيـك ذاتو، كيمكف القكؿ بأنيا كيظير جمينا
. كىذا يشمؿ السؤاؿ في الكقائع كغيرىا ،بحكـ اهلل تعالى عف حكـ شرعي لمف سأؿ عنو في أمر نازؿ

، كاإلخبار بحكـ اهلل تعالى بسؤاؿ مف غير ابغير سؤاؿ ييسمى إرشادن  حيث أف اإلخبار بحكـ اهلل تعالى
ـن  . اكقكع نازلة يسمى تعمي

المعنى االصطبلحي لمفتكل يتطابؽ مع المعنى المغكم ليذه الكممة، كأف  كالذم يتضح لي أفَّن 
مضمكنيما كاحد رغـ اختبلؼ عباراتيما، حيث إف االختبلؼ بينيما ظاىرم شكمي ال يستكجب 

عبارة عف »: م تتبيف مف خبلؿ أف الحكـ الشرعيكالعبلقة بيف الفتكل كالحكـ الشرع. كض فيوالخ
.  «ذكر الحكـ المسئكؿ عنو لمسائؿ» :كلكالفت.  (7)« تعالى المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيفخطاب اهلل

يف ات إلى كاقع معفالحكـ الشرعي ىك الحكـ المتعمؽ بأفعاؿ العباد عمى كجو العمـك مف غير التؼ
كالفتكل ىي تطبيؽ الحكـ .  ، كالقكؿ بكجكب الصبلة كحرمة شرب الخمر كىكذايرتبط بو الحكـ

كال تككف الفتكل صحيحة إال إذا كاف الحكـ الشرعي منطبقنا عمى الكاقع انطباقنا :  الشرعي عمى الكاقع
ا ال يتمكف المفتي كال ك: " لشرعي، يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل في بياف عبلقة الفتكل بالحكـ ا(8)صحيحن

، كاستنباط عمـ فيـ الكاقع كالفقو فيو: أحدىما: حكـ بالحؽ إال بنكعيف مف الفيـالحاكـ مف الفتكل كاؿ
ـن  فيـ الكاجب في : كالنكع الثاني.  احقيقة ما كقع بالقرائف كاإلمارات كالعبلمات حتى يحيط بو عم

، ثـ يطبؽ أحدىما لى لساف قكلو في ىذا الكاقعأك ع ، كىك فيـ حكـ اهلل الذم حكـ بو في كتابوالكاقع
فالعالـ مف يتكصؿ  ا،عمى اآلخرر فمف بذؿ جيده كاستفرغ كسعو في ذلؾ لـ يعدـ أجريف أك أجرن 

بمعرفة الكاقع كالتفقو فيو إلى معرفة حكـ اهلل كرسكلو، كما تكصؿ شاىد يكسؼ بشؽ القميص مف 
. (9)دبر إلى معرفة براءتو كصدقو

االستفتاء لغةن يعني السؤاؿ عف أمر أك عف حكـ مسألة، كىذا :" صاحب أصكؿ الدعكةكيقكؿ      
السائؿ ييسٌمى المستفتي، كالمسؤكؿ الذم ييجيب ىك المفتي، كقيامو بالجكاب ىك اإلفتاء، كما يجيب 

. (10)بو ىك الفتكل، فاإلفتاء يتضمف كجكد المستفتي، كالمفتي كاإلفتاء نفسو كالفتكل
 
 

                                                 
عبد الرزاق  : ، المحقق(1/95)اآلمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، اإلحكام في أصول األحكام،  -7

.عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، لبنان      

www.anasalafy.com/play.ph?catsmktba=46626 الشحات، عبد المنعـ ، -8   
محمد عبد : تحقيؽ ،(1/69) ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، -9

 .ـ1991 -ىػ 1411، دار الكتب العممية، بيركت،1ىيـ، طالسبلـ إبرا
ـ2001 -ىػ9،1421، مؤسسة الرسالة،ط(1/140)زيداف، عبد الكريـ، أصكؿ الدعكة،   - 10  
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: فتوىمشروعية ال
ثبتت مشركعية الفتكل بالكتاب كالسنة الشريفة كاإلجماع كالمعقكؿ، كلذلؾ أقبؿ عمماء اإلسبلـ     

عمى نصكص الكتاب كالسنة فحفظكىا، كاستنبطكا منيا األحكاـ الشرعية، كفجٌركا منيا ينابيع العمـ، 
 اسبلمي المتكفرة حالين كاجتيدكا في تطبيقيا عمى النكازؿ، فكاف مف آثار عمميـ ىذا كتب الفقو اإل

. فنجد فييا كؿ ما نريد، كتساعدنا عمى فيـ القرآف الكريـ كالسنة النبكية
 :األدلة من القرآن الكريم  -أوالً 
 اْلِكتَابِ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُيَدٰى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلمنَّاِس ِفي  :قاؿ تعالى* 

ِعُنوَن﴾  ُأولَِٰئَك َيْمَعُنُيُم المَّوُ     .159:البقرةَوَيْمَعُنُيُم الالَّ
صمى اهلل عميو  -لقد كاف أىؿ الكتاب يعرفكف مما بيف أيدييـ مف الكتاب مدل ما في رسالة محمد

هلل مف حؽ، كمدل ما في األكامر التي يبمغيا مف صدؽ، كمع ىذا يكتمكف ىذا الذم بينو ا -كسمـ
لغرض مف أغراض ىذه الدنيا فأكلئؾ الخمؽ يمعنيـ فيسكتكف عف الحؽ كىـ يعرفكنو،  ليـ في الكتاب

اهلل فيطردىـ مف رحمتو، كيطاردىـ البلعنكف مف كؿ صكب، فيـ ىكذا مطاردكف مف اهلل كمف عباده 
. (11)في كؿ مكاف

ْنُيْم َأَحًدا﴾: قاؿ تعالى*  صمى اهلل عميو _النبي  ركم أفَّن  كقد ،22:ؼالكو ﴿ َواَل َتْسَتْفِت ِفيِيم مِّ
في ىذا دليؿ عمى منع ف أصحاب الكيؼ فنيي عف السؤاؿ، كسأؿ نصارل نجراف ع _كسمـ

المسمميف مف مراجعة أىؿ الكتاب في شيء مف العمـ ،  فيذا الجدؿ حكؿ عدد الفتية ال طائؿ كراءه، 
نو ليستكم أف يككنكا ثبلثة أك خمسة أك سبعة، أك أكثر كأمرىـ مكككؿ إلى اهلل، كعمميـ عند اهلل،  ،كا 

لذلؾ يكجو القرآف الرسكؿ . صحيحةكعند القميميف الذيف تثبتكا مف الحادث عند كقكعو أك مف ركايتو اؿ
لى عدـ استفتاء أحد مف المتجادليف في  _ عميو كسمـصمى اهلل_ إلى ترؾ الجدؿ في ىذه القضية، كا 

، كبمناسبة النيي العقمية أف تبدد في غير ما يفيد م صيانة الطاقةشأنيـ، تمشِّينا مع منيج اإلسبلـ ؼ
عف الجدؿ في غيب الماضي، يرد النيي عف الحكـ عمى غيب المستقبؿ كما يقع فيو فاإلنساف ال 

 .(12)يدرم ما يككف في المستقبؿ حتى يقطع برأم فيو 
ى  176: سكرة النساء  َكاَلَلِة﴾ُيْفِتيُكْم ِفي الْ  َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل المَّوُ  ﴿ :قاؿ تعالى* 

                                                 

. ىػ 1412، 17، دار الشركؽ، بيركت، القاىرة، ط(1/150) قطب، سيد ابراىيـ، في ظبلؿ القرآف، - 11  
أحمد : ، تحقيؽ(10/384)ف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ب -12

. (4/2265)قطب، في ظبلؿ القرآف، . ـ1964 -ىػ  1384، 2قاىرة، طإبراىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، اؿالبردكني ك
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تَيفْستٌُنَي َي " ، كقيؿ أف الكبللة مف ال كلد لو كال نؾ يا محمد أف تفتييـ في الكبللةتأتي بمعنى يسألك" يَيسْس
. (13)كالد
ْؤَيا َتْعُبُروَن ﴾  :قاؿ تعالى*   43:سكرة يكسؼ﴿ َيا َأيَُّيا اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإن ُكنُتْم ِلمرُّ
ي أمم فسركا لي رؤيام ىذه كبينكا : أم« أفتكنى في رؤيام»األشراؼ كالعمماء مف قكمي : ا أىيُّيىا اٍلمىؤلى

كفى ؤٍ ٍنتيـٍ ًلمرُّ إٍف ؾي "لي ما تدؿ عميو  إف كنتـ تعرفكف تفسيرىا كتأكيميا معرفة سميمة، : أم" يا تىٍعبيري
(14)كتعممكف تعبيرىا عممان مستمران 

 .

دِّيُ  َأْفِتَنا ِفي َسْبِ  َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُمُينَّ َسْبٌ  ِعَجاٌف َوَسْبِ  ُيو ﴿ :كقكلو جٌؿ كعبل ُسُف َأيَُّيا الصِّ
 .46:يكسؼ ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َلَعمِّي َأْرِجُ  ِإَلى النَّاِس َلَعمَُّيْم َيْعَمُموَن ﴾

قاؿ : مف بديع اإًليجاز بالحذؼ في القرآف الكريـ، كالتقدير (...ييكسيؼي أىيُّيىا الصديؽ أىٍفًتنىا )كفي قكلو 
ليـ أنا أنبئكـ بتأكيمو فأرسمكف إلى مف عنده العمـ بذلؾ، فأرسمكه فجاء إلى يكسؼ في السجف فقاؿ 

صار الصدؽ دأبو كشيمتو في كؿ أحكالو،  مىك اإًلنساف الذ: كالصديؽ يا يكسؼ يأييا الصديؽ،: لو
أم فسر لنا تمؾ " أفتنا"ب منو الصدؽ التاـ أياـ أف كاف معو في السجف، كقكلو ككصفو بذلؾ ألنو جر

سىٍبًع بىقىرىاتو }الرؤيا التي رآىا الممؾ، كالتي عجز الناس عف تفسيرىا، كىى أف الممؾ رأل في منامو 
رى يىاًبسىاتو  ٍضرو كىأيخى سىٍبًع سينبيبلىتو خي اؼه كى ـٍ }قكلو ، ك{ًسمىافو يىٍأكيميييفَّن سىٍبعه ًعجى لعمي أىٍرًجعي ًإلىى الناس لىعىمَّنيي

  ._عميو السبلـ_تعميؿ لطمب الفتكل، كبياف ألىميتيا بالنسبة لو كليكسؼ  {يىٍعمىميكفى 
فسر لنا ىذه الرؤيا تأكيبلن مجردان بؿ يؤكليا تأكيبلن صادقان صحيحان، كمعو النصح كاإًلرشاد إلى ما : أم

 . (15) يجب عممو في مثؿ ىذه األحكاؿ
  .149: الصافات﴿َفاْسَتْفِتِيْم أَِلَربَِّك اْلَبَناُت َوَلُيُم اْلَبُنوَن﴾  :قكلو عٌز كجؿٌ *  

االستفتاء كالسؤاؿ يخرج عمى أربعة أكجو، إف كاف االستفتاء كالسؤاؿ مف عميـ خبير ألىؿ الجيؿ 
ذا كانكا أىؿ عناد فيك تس ذا كاف يككف تقريرنا كتنبيينا إذا لـ يككنكا أىؿ عناد، كا  فيو كتكبيخ ليـ، كا 

ذا كاف مف  االستفتاء مف جاىؿ مصدؽ طالب رشد لعميـ خبير، يككف استرشادنا كطمب الصكاب، كا 
ارىةن ًمفى السَّنمىاءً ): معاند مكابر، فيك يخرج عمى االستيزاء بو كالسخريةر كقكليـ مىٍينىا ًحجى ، (فىأىٍمًطٍر عى

. إنما قالكا ذلؾ استيزاءن بو
 

                                                 
أحمد محمد : ، المحقؽ(9/430)بياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، جامع اؿ -13

  .ـ2000  -ىػ 1420، 1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
/ 1، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة، القاىرة، ط(7/367)طنطاكم، محمد سيد، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ،  -14

  .الشاممة
.(7/370) كريـ،طنطاكم، التفسير الكسيط لمقرآف اؿ - 15  
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ًء إنما يككف تثـ ما ذكر  ؿَّن عى _هلل : سفييان منو ليـ في قكليـمف االستفتاء ليىؤيالى كلد،  _زَّن كىجى
كالمبلئكة بنات المَّنو سبحانو كنحكه مف الفرية العظيمة التي ال فرية أعظـ منيا كال كذب أكبر منو 

(16). 
ِإْن ُكْنُتْم اَل ِإَلْيِيْم َفاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر  ﴿َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي :كقكلو عٌز كجؿٌ * 

 .43: النحؿ ﴾َتْعَمُمونَ 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِإالَّ }: _صمى اهلل عميو كسمـ_لنبيو محمد  _سبحانو كتعالى_ يقكؿ اهلل

نيكًحي } .نساءمبلئكة بؿ رجاال كامميف ال لست ببدع مف الرسؿ، فمـ نرسؿ قبمؾ : أم {ِرَجااًلً 
حسانو عمى العبيد مف غير {ًإلىٍيًيـٍ  أف يأتكا بشيء مف  مف الشرائع كاألحكاـ ما ىك مف فضمو كا 

نبأ األكليف، كشككتـ  {ًإٍف كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى }الكتب السابقة : أم {فىاٍسأىليكا أىٍىؿى الذٍِّكرً }قبؿ أنفسيـ، 
لؾ الذيف نزلت عمييـ الزبر كالبينات فعممكىا كفيمكىا، ىؿ بعث اهلل رجاالن، فاسألكا أىؿ العمـ بذ

فإنيـ كميـ قد تقرر عندىـ أف اهلل ما بعث إال رجاالن يكحي إلييـ مف أىؿ القرل، كعمكـ ىذه 
، فإف اهلل أمر مف ال يعمـ أنكاعو العمـ بكتاب اهلل المنزؿ اآلية فييا مدح أىؿ العمـ، كأف أعمى

دث، كفي ضمنو تعديؿ ألىؿ العمـ كتزكية ليـ حيث أمر بسؤاليـ، بالرجكع إلييـ في جميع الحكا
كأف بذلؾ يخرج الجاىؿ مف التبعة، فدؿ عمى أف اهلل ائتمنيـ عمى كحيو كتنزيمو، كأنيـ مأمكركف 

القرآف : بتزكية أنفسيـ، كاالتصاؼ بصفات الكماؿ كأفضؿ أىؿ الذكر أىؿ ىذا القرآف العظيـ أم
ًلتيبىيِّفى ًلمنَّناًس مىا }نيـ كدنياىـ الظاىرة كالباطنة، يو العباد مف أمكر دمالذم فيو ذكر ما يحتاج إؿ

كفى } كىذا شامؿ لتبييف ألفاظو كتبييف معانيو، {ؿى ًإلىٍيًيـٍ نيزِّ  ـٍ يىتىفىكَّنري لىعىمَّنيي فيو فيستخرجكف مف كنكزه  {كى
قباليـ عميو  .  (17)كعمكمو بحسب استعدادىـ كا 

ال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُيْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّيوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُيْم ِإَذا ﴿َفَموْ  :كقكلو عٌز كجؿٌ * 
 .122 :التكبةَرَجُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَذُروَن﴾ 

ٍؤـً }منبيا لعباده المؤمنيف عمى ما ينبغي ليـ : _سبحانو كتعالى_قكؿ اهلل  مىا كىافى اٍلمي كا نيكفى ؿً كى يىٍنًفري
لقتاؿ عدكىـ، فإنو يحصؿ عمييـ المشقة بذلؾ، كتفكت بو كثير مف المصالح  جميعنا: أم {كىافَّنةن 

بيا  تحصؿ {طىاًئفىةه }مف البمداف، كالقبائؿ، كاألفخاذ : أم {فىمىٍكال نىفىرى ًمٍف كيؿِّ ًفٍرقىةو ًمٍنييـٍ }األخرل، 
أٌف في إقامة المقيميف منيـ كعدـ خركجيـ مصالح لك  ، ثـ نبو عمىالكفاية كالمقصكد لكاف أكلى

عيكا ًإلىٍيًيـٍ }القاعدكف : أم {ًليىتىفىقَّنييكا}: خرجكا لفاتتيـ، فقاؿ ـٍ ًإذىا رىجى كا قىٍكمىيي ًلييٍنًذري . أم {ًفي الدِّيًف كى

                                                 
مجدم . د: ، تحقيؽ(590/ 8) ،(تأكيبلت أىؿ السنة) الماتريدم، أبك منصكر محمد بف محمد بف محمكد، تفسير الماتريدم -16

، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،   .ـ2005 -ىػ 1،1426ط باسمـك
عبد الرحمف بف : ، المحقؽ(1/441) ر كبلـ المناف،السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبداهلل، تيسير الكريـ الرحمف في تفسي -17

  .ـ2000 -ىػ 1420، 1ط معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة،
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ـ إذا رجعكا ليتعممكا العمـ الشرعي، كيعممكا معانيو، كيفقيكا أسراره، كليعممكا غيرىـ، كلينذركا قكمو
 .إلييـ

ففي ىذا فضيمة العمـ، كخصكصان الفقو في الديف، كأنو أىـ األمكر، كأف مف تعمـ عممان، فعميو 
، فإف انتشار العمـ عف العالـ، مف بركتو كأجره، كأما اقتصار ره كبثو في العباد، كنصيحتيـ فيونش

الحسنة، كترؾ تعميـ الجياؿ ما العالـ عمى نفسو، كعدـ دعكتو إلى سبيؿ اهلل بالحكمة كالمكعظة 
ال يعممكف، فأم منفعة حصمت لممسمميف منو؟ كأم نتيجة نتجت مف عممو؟ كغايتو أف يمكت، 

، كفي ىذه اآلية أيضان لمف آتاه اهلل عممان كمنحو فيمان فيمكت عممو كثمرتو، كىذا غاية الحرماف، 
رشاد كتنبيو لطيؼ، لفائدة ميمة، كىي ينبغي ليـ أف يعدكا لكؿ مصمحة مف أٌف المسمميف : دليؿ كا 

مصالحيـ العامة مف يقـك بيا، كيكفر كقتو عمييا، كيجتيد فييا، كال يمتفت إلى غيرىا، لتقـك 
مصالحيـ، كتتـ منافعيـ، كلتككف كجية جميعيـ، كنياية ما يقصدكف قصدان كاحدان، كىك قياـ 

ألعماؿ متباينة، كالقصد كاحد، مصمحة دينيـ كدنياىـ، كلك تفرقت الطرؽ كتعددت المشارب، فا
 .(18)كىذه مف الحكمة العامة النافعة في جميع األمكر 

 
:  األدلة من السنة النبوية -ثانياً 
 إٌف مشركعية الفتكل في الفقو اإلسبلمي عامة قضية مقررة ال خبلؼ فييا بيف المذاىب 

ىا، بأقكالو كأفعالو بابىك الذم فتح  _صمى اهلل عميو كسمـ_الفقيية المعركفةر ألٌف الرسكؿ 
: مف األدلة عمى ذلؾكتقريراتو ك

إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعان ينتزعو مف العباد، كلكف :" _ل اهلل عميو كسمـصؿ_قكؿ الرسكؿ *  
يقبض العمـ بقبض العمماء، حتى إذا لـ يبؽ عالمان اتخذ الناس رؤكس جياال، فسألكا، فأفتكا بغير 

. (19)"عمـ، فضمكا كأضمكا
كمف سئؿ عف عمـ فكتمو ألجمو اهلل يـك القيامة بمجاـ " :_صمى اهلل عميو كسمـ_كقكؿ الرسكؿ * 

. (20)"مف نار
تفترؽ أمتي عمى بضع كسبعيف فرقة أعظميا عمى " :_صمى اهلل عميو كسمـ_كقكؿ الرسكؿ * 

 .(21)"أمتي فتنة قكـ يقيسكف الديف برأييـ، ييحرمكف بو ما أحؿ اهلل، كيحمكف ما حٌرـ اهلل

                                                 

.(1/355)الرحمف في تفسير كبلـ المناف،  السعدم، تيسير الكريـ  18  
، (100)يث رقـ، حد(1/31) البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف أسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب العمـ، باب كيؼ يقبض العمـ، -19

 .ق1422، 1ط محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاح،: تحقيؽ
 ،(3608) ، حديث رقـ،(3/321) أبك داكد، سميماف بف االشعث بف إسحاؽ، سنف أبي داكد، كتاب العمـ، باب كراىية منع العمـ، -20

حديث حسف صحيح : لباني كقاؿحكـ عميو األ. (ت.ط، د. د) محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت،: تحقيؽ
. (96)، حديث(1/207) التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف،: في كتابو
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أرأيت إف عرض لؾ : عندما بعث معاذان إلى اليمف قاؿ _صمى اهلل عميو كسمـ_كأف النبي * 
رسكؿ اهلل  أقضي بكتاب اهلل، قاؿ فإف لـ يكف في كتاب اهلل، قاؿ فبسنة: قضاء كيؼ تقضي؟ قاؿ

: أجتيد رأيي كال آلك، قاؿ: فإف لـ يكف بسنة رسكؿ اهلل، قاؿ: ، قاؿ_صمى اهلل عميو كسمـ_
. (22)الحمد هلل الذم كفؽ رسكؿى رسكًؿ اهلل لما يرضي رسكؿ اهلل: فضرب صدره ثـ قاؿ

مف أفتى بفتيا مف غير ثبت فإنما إثمو عمى مف :"_صمى اهلل عميو كسمـ_ قكؿ الرسكؿ* 
.  (23)"أفتاه
ف أفتاؾ : "_صمى اهلل عميو كسمـ_قكؿ الرسكؿ  * كاإلثـ ما حاؾ في القمب كتردد في الصدر كا 
. (24)" اس كأفتكؾالف

يدعك إلى االجتياد في فيـ آيات القرآف اجتيادان يصؿ بنا إلى  _صمى اهلل عميو كسمـ_فالرسكؿ 
.   ما كراء ظكاىر النصكص
ف مأثكرات السنة النبكية  .م كثيرةق _صراحةن أك ضمنان _تيزكي مكضكع الفتكل كتحض عميو  كا 

 
: األدلة من اإلجماع: ثالثاً 
أنيـ كانكا يفتكف الناس، فإذا كقعت حادثة لـ يعرفكا  _ضكاف اهلل عمييـر_ت عف الصحابة ثب 

ليا جكابان فزعكا إلى كتاب اهلل عز كجؿ، فإف كجدكا فيو نصان ظاىران تمسككا بو كأخذكا بمقتضى 
ذا لـ يجدكا في القرآ ، فإف _صمى اهلل عميو كسمـ_ف الكريـ، فزعكا إلى سنة الرسكؿ الحكـ، كا 

ف لـ يجدكا ذىبكا إلى القياس، فإف لـ يجدكا عممكا برأم االجتيادكجدكا أخذكا بو . ، كا 
بف مسعكد، كعائشة أـ المؤمنيف   عمر بف الخطاب، كعبد اهلل : فمنيـ مف كاف مكثران في الفتيا مثؿ

. أبك عبيدة بف الجراح، كسعيد بف زيد كغيرىـ: ، كمنيـ مف كاف مقبلن مثؿ_رضي اهلل عنيا_
لـ يكف عنده عمـ فميقؿ مف كاف عنده عمـ فميقؿ، كمف ): قاؿ_ رضي اهلل عنو_فعف ابف مسعكد 

.  (25)(اهلل أعمـ
كىكذا منذ زمف الصحابة كالتابعيف إلى كقتنا ىذا ما زاؿ الناس يستفتكف العمماء، كيتبعكنيـ في 

 سبحانو_ئؿ كمسؤكؿ، فاهلل األحكاـ الشرعية، كالعمماء ييجيبكف الناس، فبل بد مف كجكد سا

                                                                                                                                            
أبي : تحقيؽ ،(1023) ، رقـ الحديث(2/890) ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد، جامع بياف العمـ كفضمو، -21

 . ـ1994 –ق 1414. 1المممكة العربية السعكدية، ط األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم،
 .ـ1987 -ىػ1404بيركت، دار ابف كثير، ،(6/2676) البخارم، محمد بف اسماعيؿ بف ادريس، الجامع الصحيح المختصر، -22

. ـ1991-ىػ1411 بيركت، دار الكتب العممية، ،(5/134) النسائي، أحمد بف شعيب، السنف الكبرل، :يينظر
 .محمد محي الديف عبد الحميد، دار الفكر، لبناف: ، تحقيؽ(3657) حديث رقـ ،(3/321) د، سميماف بف األشعث، السنفأبك داك -23
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، تحقيؽ(41980)النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم، صحيح مسمـ، رقـ حديث  -24

 .(ط. د) إحياء التراث العربي، بيركت،
 .(1/10) ابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،  -25
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نِي ﴿ :أمر بطاعة أكلي األمر مف العمماء، قاؿ تعالى _كتعالى ًْس أُ ًَي ُسٌلَي  أَيِطيُعٌا انزه ًَي َي  أَيِطيُعٌا هللاه

ِز ِينْسُكىْس  . 59: سكرة النساء﴾ األَييْس
 

: األدلة من المعقول: رابعاً 
اإلسبلـ خاتـ األدياف، كجعؿ شريعتو صالحة لكؿ زماف كمكاف،  _سبحانو كتعالى_جعؿ اهلل  
ص الديف كقكاعده جاء معظميا كيمٌيان دكف تفصيؿ، لكف الحكادث متجددة كغير متناىية كنصك

معاف نظر حتى نتكصؿ إلى الحكـ الشرعي كنعمؿ بمقتضاه . كىي بحاجة إلى اجتياد كا 
ؼ الجميع باالجتياد، كىك تكميؼ بما ال يطاؽ، فميس كؿ إنساف كلك كاف االستفتاء غير جائز لكيؿٌ 

 .286: لبقرة ا ﴿اَل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا﴾ :ذلؾ لقكلو عز كجؿ عنده القدرة عمى
كألدل ذلؾ إلى الفساد كتناقض العمماء كضياع مصالح الناس، كتعطيؿ الحرؼ كالصنائع، كمآلو 
ة خراب الدنيا، كىذا ال يجكز عقبلن كال شرعان، كفي ىذا مف الحرج ما لـ تأًت بو الشريعة اإلسبلمي

تَيبَياُكىْس ﴿ :فقاؿ اهلل تعالى ٌَي اجْس هَييْسُكىْس  ىُ مَي عَي عَي ا جَي يَي ينِ  فِي ًَي زَي ٍج  ِينْس  انذِّد  .78: الحج  ﴾ دَي
إٌف مما اتفقت عميو العقكؿ أال ييقبؿ قكؿ أحد في أمر إال إذا كاف مف ذكم االختصاص ىذا ك

مؿ عؿ _مثبلن _لعمـ بور فمف يممؾ سيارة ثمينة كا ل الميبتدئيف في يعز عميو أف يعرضيا عند الخى
الصيانة كاإلصبلح، بؿ تراه ال يرضى بغير ككبلئيا الصانعيف الميرة بديبلن، ككذا ما يعرض مف 

.   أمكر الدنيا المستجدة
 

:  حكم الفتوى
لمفتكل الصادرة عف أىميا أثر كبير في بياف حقائؽ اإلسبلـ، فالشريعة اإلسبلمية قادرة عمى 

، فعمى المستفتي أف يسأؿ العمماء فيما ال تـ كجو كأكمؿ صكرةم الحياة عمى أتنظيـ مختمؼ نكاح
ييجيب ، كعمى المفتي أف 43:النحؿ ﴿َفاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَمُموَن﴾ :يعمـ لقكلو تعالى

مف سئؿ عف عمـ فكتمو ألجمو اهلل يـك القيامة بمجاـ مف " :_صمى اهلل عميو كسمـ_لقكلو 
: كعمى ىذا فإف الفتكل تعترييا األحكاـ التكميفية الخمسة عمى النحك اآلتي  .(26)"نار
: (27)الفتوى فرض عين :أوالً 

: تيةرض عيف عمى المفتي في الحاالت اآلتككف الفتكل ؼ

                                                 

. (11ص)سبؽ تخريجو   -26
محمد : ، المحقؽ(1/6)حمداف، أبك عبد اهلل احمد بف حمداف بف شبيب النمرم الحنبمي، صفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي،  ينظر ابف 27-

     . ىػ1397، 1ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط
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أف يجتيد بحؽ نفسو إذا نزلت بو حادثة، فعميو أف يستنبط الحكـ الشرعي مف األدلة  .1
. جكز لو أف يقمد غيره في حؽ نفسو، كال في حؽ غيرهالشرعية، ألف المفتي المجتيد ال م

أف يجتيد في حؽ غيره إذا تعينت عميو الفتكل كلـ يكف في اإلقميـ أك البمد أك الناحية غيره،  .2
ككذلؾ إذا ضاؽ كخشي فكات الحادثة دكف بياف الحكـ الشرعي ليا فعندئذ يككف االجتياد 

ال عمى التراخي . كاجبان عميو عمى الفكر كا 
ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثَاَ  الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َلُتَبيُِّننَُّو ِلمنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُو َفَنَبُذوُه َورَاءَ : كلو تعالىلؽ  ﴿َواِِإ

 187:ؿ عمرافآ ُظُيورِِىْم َواْشَتَرْوا ِبِو َثَمًنا َقِميال َفِبْئَس َما َيْشَتُروَن﴾
 :(28)الفتوى فرض كفاية :ثانياً 

اـ بيا أحد المفتيف ممف تحتاج إلييـ األمة في التبصر بأحكاـ دينيا، سقط اإلثـ عف إف ؽ
رضي _قد ثبت عف الصحابةالباقيف لحصكؿ المقصكد منيا، كاألصؿ في حكـ الفتكل الجكاز، ؼ

. أنيـ كانكا يفتكف الناس، فبل بد لمناس مف عمماء يسألكنيـ كمفتيف يستفتكنيـ _اهلل عنيـ
أف الفتكل فرض كفاية إذا كاف في البمد ميفتياف فأكثر سكاء حضر أحدىما أـ  كذكر ابف حمداف

. (29)كبلىما كسئبل معا أك ال كالكرع إذف الترؾ لمخطر كالخكؼ مف التقصير كالقصكر
:  تكون الفتوى مكروىة :ثالثاً 

. قؿ المستفتي عف شيء قبؿ كقكعو، مما يككف صعب الكقكع كال يتكقع حدكثكذلؾ إذا سئ      
 .101:المائدة  ﴾ِإن تُْبَد لكم َتُسْؤُكم يا أييا الذين آمنوا ال َتسألوا َع ن أشياءَ ﴿ :لقكلو تعالى

 :تكون الفتوى مندوبة :رابعاً 
الفتكل مف األمكر العظيمة لمف ىك أىؿ ليا، لما فييا مف نشر العمـ، كبياف أحكاـ الديف، 

مف بمدانيـ أك ناحية مف ديارىـ نازلة تحتاج إلى  كيندب لممفتي اإلجابة إذا نزؿ بالمسمميف في بمد
نظر كبياف لمحكـ، ككاف ىناؾ عدد مف المؤىميف لمفتكل، كتصدل لذلؾ مف يتأٌدل بو فرض 

الكفاية منيـ، فإنو في ىذه الحاؿ يندب لمباقيف أف يجتيدكا أك يخبركا بالحكـ الذم يتكصمكف إليو، 
بحث فييا مف جميع المؤىميف، لذلؾ فقد يتفقكف عمى ألف مسائؿ االجتياد تحتاج إلى النظر كاؿ

حكـ كاحد فيككف إجماعان أك كسيمة إليو، أك تتبيف جكانب القكة كالضعؼ في استدالؿ كؿ منيـ، 
. فيستفيد غيره مف ذلؾ لبلختيار كالترجيح

بالسائؿ، كأيضان إذا لـ تكف النازلة قد نزلت لكف يتكقع نزكليا قريبان، سكاء أىكانت عامة أـ خاصة 
ففي ىذه الحالة تيندب الفتكل كاإلجابة عمى السؤاؿ، كلك امتنع المفتي عف ذلؾ حتى تىككف كتىقع 

. فبل حرج
 

                                                 

.(28-1/11)ابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،   -28  
  29- .(1/6)، صفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي، ابف حمداف 
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:  تكون الفتوى محرمة :خامساً 
. إذا كانت في مقابمة دليؿ قاطع مف نص أك إجماع، ألنو ال يعد اجتيادان      

َربَِّي اْلَفَواِحَش َما  ُقْل ِإنََّما َحرَّمَ ﴿ :ؿ تعالىكتيحـر الفتكل عمى المفتي الجاىؿ بصكاب الجكاب، قا
ْل ِبِو ُسلْ  ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَح ِّ َوَأْن ُتْشِرُكوا ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزِّ َطاًنا َوَأْن َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواإلِْ

 33:األعراؼ ﴾َتُقوُلوا َعَمى المَِّو َما اَل َتْعَمُمونَ 
إذا نزؿ بالحاكـ أك المفتي نازلة، فإما أف يككف عالمان بحؽ فييا، أك غالبان عمى : "كؿ ابف القيـكيؽ

ف لـ يكف عالمان بالحؽ فييا أك غالبان عمى ظنو لـ يىحٌؿ لو أف يىفتي، كال يقضي بما  ظنو أفتى، كا 
 .(30)"ال يعمـ، كمتى أقدـ عمى ذلؾ تعرض لعقكبة اهلل

لييا شر أكبر، ألف المفسدة ال تصح أف تزاؿ بمفسدة أعظـ منيا، أك كتحـر الفتكل إذا ترتب ع
يخشى أال يستكعب السائؿ الجكاب فيجحد الحؽ، كالذم أراه ك اهلل أعمـ أف الفتكل تأخذ قكتيا مف 

. قكة ارتباطيا بالشرع الحنيؼ العتمادىا في األساس عمى الكتاب كالسنة الشريفة
زؽ مف العمـ كالقدرة ما يستطيع كلما كاف المفتي عالمان بأحكاـ   الشريعة كبالقضايا كالحكادث، ك ري

ر فكجب عمى ا عمى الكقائع كالقضايا المستجدةبو استنباط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا كتنزيمو
. المستفتي الذم ال يعرؼ الحكـ لنازلتو أف يستفتي، ككاف حقان عمى المفتي أف يجيب

ىك عدـ خمك العصر أم  _في الحضارة اإلسبلمية_لفيتيا اكالذم جرل عميو الرأم في مكضكع 
. كؿ عصر ممف ينيض بأدائيا

: الترجيح
اهلل أعمـ أف الفتكل فرض كفاية، إذ ال بد أف يككف بيف المسمميف مف ييبيف ليـ كالذم أراه ك   

.  أحكاـ دينيـ كمف المعمكـ أنو ال ييحسف ذلؾ أم مسمـ، فكجب أف يقكـ بو مف يقدر عميو
ث إف االجتياد في النصكص الشرعية الستخراج الحكـ ىك فرض كفاية، إال أف طبيعة حي

النصكص مختمفة، فيناؾ نصكص ال يمكف االجتياد كاالختبلؼ فييا، فيي قطعية الثبكت 
، كال مجاؿ فييا لمتأكيؿ أك المعارضة لككف ىي المسائؿ الثابتة التي ال تتغيركقطعية الداللة، ك
المسائؿ العقائدية األصمية المتعمقة بأصؿ اإليماف باهلل : كاـ قطعية، مثؿداللتيا عمى األح

. كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر خيره كشره
 

 

 
                                                 

حسيف محمد، الفتكل نشأتيا كتطكرىا كتطبيقاتيا، . ، المبلح، د(4/132)ينظر ابف  القيـ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،   -30
 .ـ2001ىػ ػ 1422 بيركت،  ة العصرية، صيدا،، المكتب1، ط(2/639)
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الفصل الثاني 

. منزلة الفتوى وتييب السمف منيا: المبحث األول
 

. أركان الفتوى: المبحث الثاني
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: لف منيامنزلة الفتوى وتييب الس: المبحث األول
كلمكانتيا  ،إف مكضكع الفتكل عظيـ القدر، فيك أمر شريؼ كميمة جميمة، كمنزلة عظيمة  

 .(32)"إنيا تكقيع عف اهلل سبحانو كتعالى: "(31)العالية اعتبرىا ابف الصبلح
ُقِل  النَِّساءِ  ِفي َوَيْسَتْفُتوَنكَ ﴿:قاؿحيث  بنفسو،_ سبحانو كتعالى_الذم تكاله اهلل فيي المنصب 

 . 127:النساء﴾ المَُّو ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ 
ىذا المنصب في حياتو، ككاف ذلؾ بمقتضى  _عميو الصبلة كالسبلـ_كلى النبي ثـ ت 

َل  :رسالتو، كقد كمفو اهلل تعالى بذلؾ حيث قاؿ تعالى ﴿َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
 44:سكرة النحؿ َيَتَفكَُّروَن﴾ ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيمْ 
المفتيف بمقاـ الكرثة لعمـ الشريعة كلتبميغو لمناس، _ عميو الصبلة كالسبلـ_نبي كقد جعؿ اؿ

بينما أنا " :السبلـاف أف يفتي، لقكلو عميو الصبلة ككمكضكع الفتكل دقيؽ جدان، كال يجكز ألم إنس
يخرج مف أظفارم، ثـ أعطيت فضمي عمر نائـ أيتيت بقدح مف لبف فشربت حتى أني ألرل الرم 
أال " :_صمى اهلل عميو كسمـ_، كقكلو (33)"بف الخطاب، قالكا فما أكلتو يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ العمـ

. (34)"ليبمغ الشاىد منكـ الغائب
، كانكا مف ًعظـ المسؤكلية يكرىكف _رضكاف اهلل عمييـ_ا عرؼ السمؼ خطكرتيا كمكانتيا كلـٌ 

كيتدافعكنيا، كيكد كؿ كاحد منيـ أف يكفيو إياه غيره، فإذا رأل أنيا تعينت التسرع في إجابتيا، 
. عميو بذؿ اجتياده في معرفة حكميا مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ الخمفاء الراشديف ثـ بعد ذلؾ ييفتي

كؿ مف أراد أف ييفتي في مسألة،  _رحمو اهلل_دار اليجرة اإلماـ مالؾ بف أنس  كقد حٌذر إماـ
ليعرض نفسو قبؿ أف ييجيب عمى الجنة كالنار، ككيؼ يككف خبلصو في اآلخرة، ثـ ؼ: "فقاؿ

، فربما كاف ييسأؿ عف خمسيف مسألة فبل يجيب منيا في كاحدة حتى أنو إذا سئؿ عف "يجيب
فرة، كينكس رأسو كيحرؾ شفتيو بذكر اهلل لشدة عظمة األمر . مسألة تغير لكنو، ككاف أحمر ًبصي

. (35)"ما رأيت عالمان قط أكثر قكالن ال أدرم مف مالؾ بف أنس رحمو اهلل ":كقاؿ عنو أبك نعيـ
كينبغي لممفتي أف يككف ميتييئان لمفتكل ال يتجرأ عمييا إال حيث يككف الحكـ جمٌيان في الكتاب أك 

                                                 

يف في التفسير كالحديث ىك أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم الكردم الشرخاني، أحد الفضبلء المتقدـ :ابف الصبلح - 31         
 األعبلـ، لزركمي،ا :ىػ ينظر643، تكفي عاـ (الفتاكل، شرح الكسيط، صمة المناسؾ في صفة المناسؾ): مف كتبوكالفقو، 

. (208ػ4/207)
مكفؽ عبد اهلل عبد القادر،مكتبة . د:ابف الصبلح، أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم، أدب المفتي كالمستفتي، تحقيؽ - 32            

 .ـ2002ىػ 1423، 2العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة،ط
. (7006)، حديث رقـ (9/35)لمبف، البخارم، صحيح البخارم، كتاب التعبير، باب ا  - 33

 مسمـ ، أبك الحسف مسمـ بف الحجاج، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات، باب تغميظ تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ،  34- 
 .(ت.ط ػ د.د) محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت،: ، تحقيؽ(1679) ، حديث رقـ(3/1305)

أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، : ، تحقيؽ(1/88) ابف الجكزم، أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي، تعظيـ الفتيا،  -35
. ـ2006 -ىػ 1427، 2ط بدار األثرية ،
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السنة، أك يككف مجمعان عميو، أما فيما عدا ذلؾ مما تعارضت فيو األقكاؿ كالكجكه كخفي حكمو 
ضح لو تكقؼ ، كقد كاف الصحابة  يتريث كيتثبت حتى يتضح لو كجو الجكاب فإف لـ يتفعميو أف 

، فيما ال يدرم كينكركف عمى المتجرئيف عمييا "ال أدرم" يعظمكف مف قاؿ _رضكاف اهلل عمييـ_
كمف ىنا فقد ىاب الفيتيا مف ىابيا مف أكابر . مف غير اكتراث شعكران منيـ بعظمة التبعة فييا

لعامميف كأفاضؿ عمماء السمؼ كالخمؼ، ككاف أحدىـ ال تمنعو شيرتو كسمٌك قدره بيف العمماء ا
الناس مف أف يقكؿ ال أدرم لمف سألو، أك يؤخر الجكاب إلى حيف يدرم، كعمى كؿ مسمـ حريص 

يسأؿ أىؿ العمـ كال يمجأ لغيرىـ ممف يتظاىركف بالعمـك كىـ ليسكا مف  فعمى معرفة دينو أ
. يقع في المخالفات الشرعية فيسمـ في الدنيا كاآلخرةالعمماء حتى ال 

فيجب عمينا أف نرجع إلى أىؿ االختصاص كأف . (36)"ال أدرم نصؼ العمـ: "ككاف الشعبي يقكؿ
 .ال نىغتٌر بمف يٌدعي العمـ فيككف ضرره كبيران عمى البيت كأىمو كالمجتمع بشكؿ عاـ

 :أركان الفتوى: المبحث الثاني
بعضيـ قاؿ بأنيا ثبلثة أركاف، مف األركاف، اختمؼ العمماء في عددىا، ؼ يكجد لمفتكل عدد 

، الفتكل) :منيـ صاحب أصكؿ الدعكة الذم ذكرىا عمى النحك األتيك ، مستفتو   .(مفتو
، ) :أما الدكتكر محمد أحمد لكح فذىب إلى أنيا أربعة أركاف رتبيا كاآلتي مفتو ، مستفتو

. (مستفتىن عنو، الفتكل
: ميؿ إليو ك اهلل أعمـ فيي أربعة أركاف عمى النحك اآلتيكىذا ما أ

. (37)كىك اسـ فاعؿ مف أفتى، كىك الذم يبيف الحكـ الشرعي لممستفتي: المفتي. 1
. (38)كىك السائؿ عف حكـ شرعي عممي في نازلة ما: المستفتي. 2
. (39)كىي حكـ الشرع الذم يخبر عنو المفتي بإفتائو: الفتكل. 3
. (40)ىك المسألة المسؤكؿ عنيا: قالمستفتى عف. 4

كبعد معرفة ىذه األركاف أقكؿ إٌف عمؿ المفتي ىك اإلخبار بالحكـ الشرعي عف دليمو، فإذا  
ما ، كذلؾ بالتعرؼ عمى صفاتو كشركطو كآدابو ـق يستمـز أمكران في غاية األىميةعمـ ذلؾ فإف

، بمكاف إذا كاف الئقان لمكانتورة كبيذا يككف عممو مف الضرك _إنشاء اهلل_سكؼ يأتي الحقان 
. نة نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، ممتزمان بنصكص كتابو العزيز كسالن  لمسؤكليتومتحـ

 
                                                 

مؤسسة (2/61)رعية، ابف مفرج، أبك عبد اهلل شمس الديف المقدسي محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، اآلداب الشرعية كالمنح الـ  -36
 .ـ1999الرسالة، بيركت، ط الثالثة 

 .ـ2003 -ىػ1424، دار األمة، بيركت، لبناف،  (ط.د )،(1/236)النبياني، تقي الديف، الشخصية اإلسبلمية،   -37
 .المكتبة الشاممة ./ـ2011ػ1432مصر، ،2، ط(1/234) المنياكم، أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ،  -38
 .ـ2011 -ىػ9،1421ط ، مؤسسة الرسالة،(1/167) زيداف، عبد الكريـ، أصكؿ الدعكة،  -39
. http://drmalo.com/spip.php?article153لكح، محمد أحمد، الفتكل كضكابطيا،  -40
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 :شروط المفتي وآدابو: المبحث األول
  :صفات المفتي

، فبلبد أف تتكافر فيو _سبحانو كتعالى_ ابقان أف المفتي ىك المخبر بحكـ اهللكما ذكرنا س 
. الشركط حتى يككف أىبل لمفتكل، كحتى يناؿ تمؾ المنزلة الميمة، كالخطيرة في الكقت نفسو

ال ينبغي لمرجؿ أف يينصِّب نفسو لمفيتيا حتى يككف فيو خمس : "يقكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ
: خصاؿ
. ككف لو نية، فإذا لـ يكف لو نية لـ يكف عميو نكر كال عمى كبلمو نكرأف ت :أوليا
. أف يككف لو عمـ كحمـ ككقار كسكينة :الثانية
. أف يككف قكيان عمى ما ىك فيو كعمى معرفتو :الثالثة
ال مضغو الناس :الرابعة . الكفاية كا 

. (41)"معرفة الناس :الخامسة
: النية -أوالً 

ركحيا كأساسيا إخبلص النية هلل عز كجؿ ال لجاه كال لسمطاف، إف عماد التقكل كلبيا ك 
كالذم يبيف لمناس حكـ اهلل تعالى في القضايا كالنكازؿ كالمعضبلت الشائكة عمييـ، كىك يرجك ما 

فقو كسدد خطاه، لقكؿ رسكؿ ، فتح اهلل عميو في كبلمو، كأليمو البصيرة في دينو كعممو ككعند اهلل
نما لكؿ امرئ ما نكل، فمف كانت ىجرتو : "_كسمـصمى اهلل عميو _اهلل  إنما األعماؿ بالنٌيات، كا 

. (42)"إلى دنيا يصيبيا أك إلى امرأة ينكحيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو
فباإلخبلص يعظـ أجر الفتكل، فإف الكممة التي تخرج لكجو اهلل تصعد إلى اهلل كعمييا نكر، 

اِلُح َيْرَفُعوُ  ُد اْلَكِمُم الطَّيِّبُ ِإَلْيِو َيْص َ ﴿ :كذلؾ لقكؿ اهلل عز كجؿ فيؤجر ، 10:فاطر ﴾َواْلَعَمُل الصَّ
تصغي  _تعالى سبحانو ك_فتكاه في حبلؿ، كأف المخمص هلل عمى الخير كتزيد حسناتو ما دامت 

لو اآلذاف، كترتاح لو القمكب، كتطمئف لكبلمو النفكس، كييعمؿ بفتكاه، بخبلؼ المرائي الذم يناؿ 
 .لذؿ كالميانةالمقت كا

: العمم والحمم والوقار والسكينة -ثانياً 
. كىي ضد الطيش كالعجمة كالحدة كالتسرع كعدـ الثبات

                                                 
الكتب العممية، ، دار 1محمد عبد السبلـ إبراىيـ، ط: ، تحقيؽ(4/152)ابف القيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،   -41

. ـ1991-ىػ 1411بيركت، 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث :: ، المحقؽ(3/1515)النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم، صحيح مسمـ،  -42

.  ىك ثمث اإلسبلـ: ، كأجمع العمماء عمى صحتو كقاؿ الشافعي(ط.د). العربي، بيركت
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ٌف مف أفتى بغير عمـ، فقد تكعده اهلل بالعذاب الشديد  أما العمـ فالحاجة إليو ظاىرة كميمحة كا 
قان بما يبٌمغ، مرضٌي لآليات كاألحاديث المتقدمة الذكر، كبالمقابؿ يجب أف يككف المفتي صاد

. السيرة، متشابو السر كالعبلنية، في جميع أحكالو كشؤكنور ألف ذلؾ ييديو إلى البرِّ كالتقكل
، ألف صاحب العمـ كالفتيا أحكج مف أم شخص إلى "أف يككف لو حمـ ككقار كسكينة"كأما قكلو 

ذا فقدىا كاف ع لمو كالبدف العارم مف الحمـ كالسكينة كالكقارر فإنيا كسكة عممو كجمالو، كا 
.  (43)ما قرف شيء إلى شيء أحسف مف عمـ إلى حمـ: المباس، كقاؿ بعض السمؼ

فالسكينة فعيمةه مف السككف، كىك طمأنينة القمب كاستقراره، كأصميا في القمب، كيظير أثرىا عمى 
في  الجكارح فيستشعر مراقبة اهلل لو في كؿ عمؿ مف أعمالو، بحيث ال يككف المفتي متسرعان 

الحكـ عمى األمكر، كال يعجؿ كال تستفزه أكائؿ األمكر كظكاىرىا حتى يعمـ أكاخرىا كبكاطنيا 
. فيخرج بالحكـ الصحيح

: أن يكون قويًا عمى ما ىو فيو وعمى معرفتو -ثالثاً 
أم أف يككف ضميعان في العمـ، أم متمكنان منو، متمرسان فيو، لو فيو قدرة عمى التصرؼ بيسر 

مارس التطبيؽ عمى الكاقع كعمى الحكادث، كأف يككف لو في العمـ ىكاية تجعمو دائمان  كسيكلة، قد
، كاألىـ مف ذلؾ أف يككف عممو لمكتى في آثارىـ العممية الخالدةمتصبلن بأىؿ العمـ األحياء كا

.  مبنيان عمى الكتاب كالسنة النبكية
ال مضغو الناس -رابعاً   :الكفاية واِإ

المفتي مستغنيان عف الناس، لو مصدر دخمو الخاص بو لئبٌل يرتيف ألحد، كالمقصكد ىنا أف يككف 
. أك يستمؼ مف أحد، فعمى المفتي أف يككف حران اقتصاديان لئبٌل ييناؿ مف دينو كعرضو كاستقبللو

: معرفة الناس -خامساً 
دقيقة، عمى المفتي أف يتصؼ بالفطنة كالذكاء كالحنكة كالتيقظ حتى يستطيع معرفة الناس معرفة 

فبل يقدر أحد أف يقمب الحقائؽ كيظير بصكرة أخرل مقابؿ أف يحصؿ عمى الفتكل التي تناسبو 
كتتبلءـ مع كضعو، فقد يككف الغرض مف كراء السؤاؿ إحداث فتنة، فعمى المفتي أف يتيقظ لذلؾ 

. جيدان 
لـ يكف فقييان فيذا أصؿ عظيـ يحتاج إليو المفتي كالحاكـ، فإف " :_رحمو اهلل_كقاؿ ابف القيـ 

ال كاف ما يفسد أكثر مما يصمح،  فيو، فقييان في األمر كالنيي، ثـ يطبؽ أحدىما عمى األخر، كا 
فإنو إذا لـ يكف فقييا في األمر لو معرفة بالناس تصكر لو الظالـ بصفة المظمـك كعكسو، 

زنديؽ بصكرة كالمحؽ بصكرة المبطؿ كعكسو، كراج عميو المكر كالخداع كاالحتياؿ، كتصكر لو اؿ
الصديؽ، كالكاذب بصكرة الصادؽ، كلبس كؿ مبطؿ ثكب زكر تحتيا اإلثـ كالكذب كالفجكر، كىك 

                                                 

(4/153)، عف رب العالميف ابف القيـ،إعبلـ المكقعيف   -43  
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بجيمو بالناس كبأحكاليـ كعكائدىـ كأعرافيـ، فإف الفتكل تتغير بتغير الٌزماف كالمكاف كالعكائد 
دعائـ الفتكل، كأم فإف ىذه الخمسة ىي " :، كقاؿ ابف القيـ(44)"كاألحكاؿ، كذلؾ كمو مف ديف اهلل

. (45)"شيء نقص منيا ظير الخمؿ في المفتي بحسبو
 :شروط المفتي

، يطبؽ ما _عز كجؿٌ _ إف المفتي ىك ذاؾ الذم يبذؿ ما يممؾ مف الجيد لمعرفة حكـ اهلل  
ال يتأتى  ،بذؿ ىذا الجيد الذم ال بٌد منو تدؿ عميو مصادر الشريعة اإلسبلمية، كمف المعمكـ أفٌ 

امتبلؾ أدكات ميعان، كذلؾ لتفاكت الناس في القدرات الذىنية كالممكات العممية، كمف الناس ج
كالناظر في كتب األصكؿ يجد أٌف العمماء اتفقكا كأجمعكا عمى شركط ثبلثة ، المعرفة كاالستنباط

: ىي
، كأضافكا شركطان أخرل، كىذا إف دٌؿ فيك يدٌؿ عمى عظـ األمر، (التكميؼ، كالعدالةاإلسبلـ، ك)

. فكمما عظـ العمؿ زادت شركطو، شريطة أف ال تككف مستحيمة
: ومن أىم ىذه الشروط

فبل تصح فيتيا الكافر، كىذا الشرط ال بٌد منو، ألف المفتي مخًبر عف حكـ اهلل تعالى،  :  اإلسالم1
أف يككف مؤمنان باهلل كبشرعًو  فبل بدٌ  كمبمِّغ شرعو كيطبؽ أحكامو عمى ما يستجد مف أمكر،

. كمؤمنان برسكلو عميو الصبلة كالسبلـ  _انو كتعالىسبح_
، كبحسبيما يتكيؼ في جميع شؤكنو لقكلو بالكتاب كالسنة كعمى ضكئيما يعيشفيتقيد المفتي 

  7: الحشر ﴾﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا :تعالى
 ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى المَُّو َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُيُم اْلِخَيَرُة ِمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ﴿ :وقولو

 .، فاإلسبلـ عصبة األمة، كمف ال يديف بو فبل يجكز لو التصدم لمفتيا36: األحزاب َأْمرِِىْم﴾
نيما غير البد أف يككف المفتي بالغان عاقبلن، فبل اجتياد لصبٌي كال لمجنكف، أل :  التكميف2

مكمفيف في حؽ نفسييما، فكيؼ يكمفاف في استنباط األحكاـ كتبميغيا لآلخريف، كألف العقؿ يككف 
نعداـ قاصران عف فيـ الخطاب، كالصبٌي يحتاج إلى نمك مداركو كحكاسو، كالمجنكف غير مكمؼ ال

حتى يستيقظ، عف النائـ : رفع القمـ عف ثبلث" :_صمى اهلل عميو كسمـ_العقؿ، كذلؾ لقكؿ النبي 
كمف المؤكد عميو ىنا أف العقؿ كالبمكغ . (46)"كعف الميبتمى حتى يبرأ، كعف الصبٌي حتى يكبر

. متبلزماف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر

                                                 

. (4/157)إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،ابف القيـ الجكزية،     -44    
. (152ص)المصدر السابؽ  -45
 (4398)، حيث رقـ(4/139)سحاؽ بف بشير بف شداد األزدم، سنف أبي داكد، إ، أبك داكد سميماف بف األشعث بف السجستاني -46

 .لباني بأنو صحيح، حكـ عميو األ(ت.ط  ػ د.د) د الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت،محمد محيي الديف عب: تحقيؽ
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كىي محافظة المفتي عمى دينو بأف يككف تقيان قائمان بالفرائض كالكاجبات كاألركاف،  :  العدالة3
أمانة، مبتعدان عف الكذب كالفسؽ، مجتنبان لمريب، ىاجران ما متخمقان باألخبلؽ اإلسبلمية مف صدؽ ك

يؼ الذم يشيد يخـر المركءة، فالعدالة مطمكبة فيمف يشيد عمى الناس في المعامبلت الدنيكية، فؾ
أك أكجبى أك رخص، كيجب عمى المفتي أف يكتمؿ  ،أنو أحٌؿ أك حٌرـ _عٌز كجؿٌ _عمى اهلل 

. أكصاؼ العدالة في الديف
:  نا بعض أقكاؿ العمماء بالنسبة لعدالة المفتيكنذكر ق

ذىب الحنفية إلى أف الفاسؽ يصمح ألف يككف مفتيان، ألف الفاسؽ يجتيد حذران عف النسبة إلى * 
 .(47)الخطأ 

ذىب اإلماـ الشافعي إلى أف الفاسؽ ال تصح فتكاه، كيجب عميو إذا كقعت لو كاقعة أف يعمؿ * 
ىك الذم ظاىره العدالة، كلـ تختبر عدالتو باطنان، ففيو كجياف باجتياد نفسو، كأما المستكر ك

يصعب معرفتيا عمى غير القضاة، كالثاني ال يجكز  جكاز فتكاه، ألف العدالة الباطنة أصحيما
.  (48)كالشيادة كالخبلؼ، كالخبلؼ في صحة النكاح

ستمع لمفتكل أف المجتيد الفاسؽ إذا كاف دليمو صحيحان ككاف الـ: "الميذب"ذىب صاحب * 
عالمان مدركان لصحة الدليؿ، حينيا يؤخذ بفتكاه اعتمادان عمى الحديث الصحيح الذم أظيره، أما إذا 

كاف المستمع إلى ىذه الفتكل ال يعمـ كال يدرؾ صحة الدليؿ الذم أظيره ذلؾ المجتيد الفاسؽ، 
. (49)فإنو ال يعمؿ بفتكاه

إلى أف فتيا الفاسؽ تصح، إال أف يككف معمنان " إعبلـ الميكقعيف"كذىب ابف القيـ في كتابو * 
بفسقو كداعيان إلى بدعتو، كذلؾ إذا عـٌ الفسكؽ كغمب، لئبٌل تتعطؿ األحكاـ، فالكاجب اعتبار 

. (50)األصمح فاألصمح
: الترجيح

حيث إنو . (51)أف العدالة شرط لكجكب الفتكل (صفة الفتكل)أرجح ما ذىب إليو ابف حمداف في 
. أعمـالحرية كالذككرة كما في الراكم كاهلل تعالى أعمى كلمفتي لـ يشترط في ا

كىك بذؿ الجيد في استخراج األحكاـ التي لـ يرد فييا نصه صريح ال يحتمؿ إال  :  االجتياد4
. عند أكثر األصحاب" ال يفتي إال مجتيد"كاحدان مف الكتاب كالسٌنة، كقيؿ معنى 

                                                 

  .ـ2000-ق 1420، 1، ط، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف(9/7) ،ة شرح اليداية، البنامالعييني، أبك محمد محمكد بف أحمد 47 - 
 (ت.ط ػ د.د) ، دار الفكر،(1/42) ذىب،النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى، المجمكع شرح الـ   -48
-ق 1420، 1ط مكتبة الرشد، الرياض، ،(5/2326) النممة، عبد الكريـ بف عمي بف محمد، الميذب في عمـ أصكؿ الفقو،  -49
 .ـ1999ػ

 .(4/169) ابف القيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،   -50
 .(1/13)فتي، ابف حمداف، صفة الفتكل كالمفتي كالمست  - 51
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صمى _ان لقكلو بأصكؿ الفقو أصبلن كفرعان خبلفان كمذىب كيجب عمى الفقيو المفتي أف يتصؼ بالعمـ
. (52)" مف يرد اهلل بو خيرا فقيو في الديف" :_اهلل عميو كسمـ

كأف يككف عارفان بآيات األحكاـ، كال يعني ىذا أننا نيمؿ ما جاء في القرآف الكريـ مف قصص 
 176: األعراؼ ﴾َيَتَفكَُّرونَ  ﴿َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعمَُّيمْ  :كعبر كمكاعظ كدركس قاؿ تعالى

﴿َوِتْمَك اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم  :كأيضا العناية باألمثاؿ الكاردة بالكتاب العزيز لقكلو تعالى
 43:العنكبكتَيَتَفكَُّروَن﴾ 

يحتاج  كال بدَّن مف معرفة آيات الترىيب كالترغيب، فآيات القرآف الكريـ تنكعت أنكاعان بحسب ما
العالـ كالمتعمـ، كال بدَّن مف معرفة الناسخ كالمنسكخ، مخافة أف يقع في الحكـ بالمنسكخ المتركؾ، 

، فقاؿ لو أتعرؼ الناسخ " :كال يشترط حفظ ذلؾ جميعو، فقد كقؼ عمي بف أبي طالب عمى قاصو
. (53)"ىمكت كأىمكت: "ال،  قاؿ: مف المنسكخ، قاؿ

فيعرؼ المفتي مقاصد الشارع العامة مف تشريع األحكاـ،  :عة  أن يكون عالمًا بمقاصد الشري5
سعادىـ في الدنيا كاآلخرة، كىذه المصالح  ألف ىذه األحكاـ شرعت لتحقيؽ مصالح العباد كا 

، التي (حفظ الديف كالنفس كالنسؿ كالعقؿ كالماؿ) تتحقؽ بتحقؽ الضركريات الخمس المعركفة
. بدكنيا تستحيؿ الحياة كتتعطؿ المصالح

كمعنى ذلؾ جكدة القريحة بأف يككف المفتي كثير اإلصابة،  :(54)  أن يكون صاحب قريحة 6
صحيح االستنباط، فبل تصح فتيا الغبي، كال مف كثر غمطو، بؿ يجب أف يككف بطبعو شديد 

. الفيـ كالذكاء
مف أفتى بغير ثبت " :_كالسبلـ الصبلة عميو_لقكؿ النبي  :  أن يكون عالمًا باألحكام الشرعية7

﴿َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمَ  َواْلَبَصَر  :كقاؿ عٌز كجؿٌ ، (55)"فإنما إثمو عمى مف أفتاه
كأف عممو بيذه اإلحكاـ يشتمؿ عمى عممو  ،36 :اإلسراءَواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل﴾ 

: ؿ األحكاـ في الشرع أربعة ىيبأصكليا كبفركعيا كأصك
.  عمى الكجو الذم تصح بو معرفة ما تضمنو مف األحكاـ: _عٌز كجؿٌ _العمـ بكتاب اهلل  (1

: كقد اختمؼ العمماء في عدد اآليات الكاجب معرفتيا

                                                 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، : ، تحقيؽ(1/80)القزكيني، ابف ماجة أبك عبداهلل بف محمد بف زيد، سنف ابف ماجة،  - 52 
في الزكائد قمت ركاه الترمذم مف حديث ابف عباس كقاؿ : تعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي، (ف.د -ط.د)عيسى البابي الحمبي،  فيصؿ

 .حيححسف ص
 ، مؤسسة الرسالة،3حاتـ صالح الضامف، ط: ، المحقؽ(1/9)الدكسي، قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز، الناسخ كالمنسكخ،   -53

لعزيز كما فيو مف الفرائض ينظر اليركم، أبك عبيد القاسـ بف سبلـ بف عبداهلل، الناسخ كالمنسكخ في القرآف ا .ـ1998 -ىػ 1418
 . ـ  1997   -ىػ 1418/الرياض/ شركة الرياض/ ، مكتبة الرشد2ط ،محمد ببف صالح المديفر: ، تحقيؽ(1/4) ،كالسنف

 .(ت.د-ط.د)، دار الفكر، (7/259)ابف ىماـ، كماؿ الديف محمد، فتح القدير،   - 54
. (12ص)سبؽ تخريجو   - 55
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فذىب اإلماـ الغزالي، كابف قدامة كغيرىـ إلى أف المقدار ىك خمسمائة آية كال يشترط حفظيا  -
بؿ أف يككف عالمان بمكاضعيا بحيث يىطمب فييا اآلية المحتاج إلييا في كقت  عف ظير قمب

.  (56)الحاجة
إف استنباط األحكاـ إذا حقؽ " :كذىب اإلماـ القرافي إلى عدـ الحصر في خمسمائة آية، كقاؿ -

".  ال تكاد تعرل عنو آية
: الترجيح

. ة في كؿ آيةكأيرجح ما ذىب إليو القرافي ألف األحكاـ تكاد تككف مكجكد
الثابتة مف أقكالو كأفعالو، كطرؽ مجيئيا في  _صمى اهلل عميو كسمـ_رسكؿ اهلل العمـ بسٌنة  (2

كأيضا يشمؿ العمـ . (57)التكاتر كاآلحاد، كالصحة كالفساد، كما كاف منيا مف سبب أك إطبلؽ
. برجاؿ الحديث كأحكاؿ الركاة كصحة الحديث كضعفو كقكاعد الجرح كالتعديؿ

حتى ال يفتي بخبلفيا كلكف ال يمزمو حفظ جميع مكاقعو بؿ كؿ : لعمـ بمكاضع اإلجماعا (3
مسألة يفتي فييا فينبغي أف يعمـ أٌف فتكاه ليست مخالفة لئلجماع إما بمكافقة مذىب عالـ أك تككف 

.  (58)الكاقعة متكلدة في العصر ليس ألىؿ اإلجماع فييا خكض
ع المسككت عنيا إلى األصكؿ المنطكؽ بيا، كالميجمع عمييا، لرد الفرك العمـ بالقياس المكجب (4

قاؿ اإلماـ . (59)حتى يجد المفتي طريقان إلى العمـ بأحكاـ النكازؿ، كتمييز الحؽ مف الباطؿ
ال يستغني أحد عف " :، كقاؿ اإلماـ أحمد"مف ال يعرؼ القياس فميس بفقيو" :الشافعي
. (60)"القياس

لتسييل، كاّفًا ليا عن الترخيص، حتى يقوم بح  ا تعالى في   أن يكون ضابطًا نفسو من ا8
فالشريعة اإلسبلمية تتميز بالكسطية كاليسر كقاؿ اهلل  :(61)إظيار دينو ويقوم بح  مستفتيو

فيجب عمى المفتي أف يحمؿ السائؿ ، 107:األنبياء ﴾﴿َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ  :تعالى
 .ب إليو الجميكر، فبل يتشدد كال يتساىؿ، كال إفراط كال تفريطعمى ما ذه

                                                 
، 1ـ عبد الشافعي، دار الكتب العممية، طمحمد عبد السبل: ، تحقيؽ(1/342)الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد، المستصفى،  -56

. 1993-ىػ1413
أبك عبيدة، مشيكر بف حسف آؿ : ، تحقيؽ(1/68)ابف الجكزم، أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي، تعظيـ الفتيا،  -57

. ـ2006 -ىػ 2،1427سميماف، الدار األثرية، ط
. ـ1995-ىػ1416، دار  الكتب العممية، بيركت، (3/255)لمنياج، السبكي، أبك الحسف تقي الديف عمي، اإلبياج في شرح ا -58
. (2/331)، البغدادم، الفقيو كالمتفقو، الخطيب  - 59
. (1/400)النممة، الميذب في عمـ األصكؿ،   -60
 سماعيؿ، دار الكتبإمحمد حسف : ، تحقيؽ(2/353)صكؿ، السمعاني، أبك المظفر منصكر بف محمد، قكاطع األدلة في األ -61

. ـ1999 -ىػ 1418، 1العممية، بيركت، لبناف، ط
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عمـ العربية لغةن، كنحكان، كتصرفان بالقدر الذم يفيـ بو خطاب العرب،  :  العمم بالمغة العربية9
كعاداتيـ في االستعماؿ إلى حد يميز بو مف صريح الكبلـ، كظاىره كمجممو كمبينو كحقيقتو 

. غير ذلؾ كمجازه كعاٌمو كخاٌصو إلى
َنَزَل ِبِو ﴿ :كشٌرؼ اهلل ىذه المغة بأف اختارىا لتككف المساف الذم نزؿ بو كتابو الكريـ، قاؿ تعالى 

وُح اأْلَِمينُ  َمْت آَياُتُو ُقْرآًنا َعَرِبيِّا ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ  :كقاؿ تعالى، 193: الشعراء﴾ الرُّ  ﴾﴿ِكتَاٌب ُفصِّ
لنقؿ كبلمو كخطابو إلى البشرية كاٌفة،  _عٌز كجؿٌ _اهلل  فيي لغة شريفة اصطفاىا .3: فيٌصمت

كلف نفيـ ديننا إذا لـ نتقنيا، فيجب أف نبتعد عف لغة الغرب كأف تككف . ككفى بذلؾ منزلةن كعظمةن 
. لغتنا فصيحة قكية في كؿ المياديف

رؼ عمى كاآلف بعد أف تعرفنا عمى الٌشركط الميمة الكاجب تكافرىا في المفتي ننتقؿ إلى التع
. بعض آدابو

:  آداب المفتي
لممفتي آداب تيقٌكم ضكابط فتكاه بحيث ال يدخميا الخمؿ، كىي أمكر مستحبة يجب أال        

أف يتحمى بيا، حتى تمقى فتكاه في  _عٌز كجؿٌ _جدر بو ككنو مسؤكالن أماـ اهلل يغفؿ عنيا، كم
. القمكب قبكالن كاستحسانا

. شتى يدكر أىميا عمى طريقة تٌفيـ السؤاؿ كاإلجابة عميو كقد تحدث عنيا الفقياء في نكاحو 
: وىذه اآلداب تقسم إلى قسمين

: آداب المفتي م  نفسو: أوالً 
 ،في ذلؾ، فيراعي الطيارة كالنظافةينبغي لممفتي أف يهحًسف زيو، مع التقيد بأحكاـ الشريعة . 1

كلك لبس مف الثياب العالية لكاف  ،لثياب التي فييا مف شعارات الكفاكاجتناب الحرير كالذىب كا
ْزِ    :، لقكلو تعالىأدعى لقبكؿ قكلو ﴿ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

ِلَك نُ  لُ ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة  َكذَٰ  ﴾اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ  َفصِّ
 .(62)كألف تأثير المظير في عامة الناس ال ينكر، 32:األعراؼ

األصؿ  :(63)ينبغي لممفتي أف يككف ظاىر الكرع مشيكران بالديانة الظاىرة كالصيانة كالعبادة. 2
كف مٌدعيان مغركران في المفتي أف يككف مميزان في كرعو كتقكاه كخمقو، كفي حركاتو كسكناتو كال يؾ

حيث كانكا يتكرعكف عف  _م اهلل عنيـرض_اس إليو، كلنأخذ عبرة مف السمؼ بعممو كبحاجة الف

                                                 
، دار الفكر، (1/41)ينظر النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، المجمكع شرح الميذب، مع تكممة السبكي المطيعي،   -62
 .، الشاممة(ط.ت ػ د.د)

.(1/41)النككم، المجمكع شرح الميذب،  -  63  
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ذا سئمكا طرقكا كؿ أبكاب العمـ كاالجتياد في البحث كالتنقيب كاالستنباط، كىـ في  الفتكل، كا 
. أنفسيـ يشعركف بالتقصير

ـ عالمان حتى يعمؿ في خاصة نفسو ما ال يمزمو ال يككف العاؿ" :_رحمو اهلل_قاؿ اإلماـ مالؾ 
ما مف الناس أعزُّ " :، قاؿ سفياف الثكرم"الناس كال يفتييـ بو، بما لك تركو لـ يكف عميو فيو إثـ

.  (64)"ال خير في فقو ال كرع فيو: "_رضي اهلل عنو_بف أبي طالب ، كقاؿ عمي "مف فقيوو كرع
حتى يميمو الٌصكاب كالٌدعاء  _سبحانو كتعالى_ عمى المفتي أف يفتقر إلى اهلل كينبغي. 3

في كٌؿ األحكاؿ،  _ٌؿ كعبلج_مجتيديف أف يتقربكا إلى خالقيـ كالتكفيؽ، كىناؾ دعكة لممفتيف كاؿ
. كالمحافظة عمى العبلقة قكية لينالكا التكفيؽ في الدنيا كاآلخرة

عالو، ألنو قدكة لمناس فيما يقكؿ ينبغي أف ييحًسف سيرتو بتحرم مكافقة الٌشريعة في أقكالو كأؼ. 4
كيفعؿ، فيحصؿ في فعمو قدر عظيـ مف البياف، ألف األنظار إليو مصركفة، كالنفكس عمى 

. (65)االقتداء بيديو مكقكفة
كبذلؾ يجب عميو أف يمتـز بما يدعك الناس إليو كيفتييـ منو، كال يخالؼ فعمو فتكاه، عامبلن بما 

المستفتي عنو، كيينٌزؿ مف  عنو مف المحٌرمات، ألف ذلؾ يصديفتي مف خير، منتييان عٌما نيى 
   .قدره كمقامو، كيعرضو لمغيبة كاالستيزاء بو

َأتَْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن ﴿ :كقد ذـٌ الٌشرع الفاعؿ بخبلؼ ما يقكؿ، بقكلو تعالى
 .44: البقرة ﴾نَ َأَفاَل َتْعِقُمو َوَأنُتْم َتْتُموَن اْلِكتَابَ  َأنُفَسُكمْ 

ال فمف  البدَّن مف تطبيؽ األحكاـ عمى المفتي نفسو حتى يككف قدكةن لغيره، كيستحؽ ثقة الناس، كا 
 .ييجدم أم قكؿ إذا لـ يطبؽ المفتي أكالن 

: قاؿ أبك األسكد الدؤلي
ابدأ بنفسؾ فانييا عند غييا            فإذا انتيت عنو فأنت حكيـ 

ـ ػمػػع التعؿػػػػؾ كينؼػػػرأم مفػباؿ           فيناؾ ييسمع ما تقكؿ كيقتدم
ـي   (66)ال تنو عف خمؽو كتأتي مثموي            عاره عميؾى إذا فعمتى عظي

مف آداب المفتي أال ينسب الحكـ إلى اهلل إال بنص فبل يشيد عمى اهلل كرسكلو بأف أحٌؿ كذا . 5
ق كذلؾ مما نصَّن اهلل كرسكلو عمى إباحتو أك حٌرـ كذا أك أكجبو أك كرىو إال لما يعمـ أف األمر في

 .(67)أك تحريمو أك إيجابو أك كراىتو

                                                 
. (340ػ339ػ2/160)قو، الخطيب البغدادم، الفقيو كالمتؼ  -64
ـ، دار السبلسؿ، الككيت، 1427ىػ ػ1404، ط(32/37)كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية،  -65
  ..، الشاممة(ت.د)

. ـ1998ىػ 1418، دار مكتبة اليبلؿ، بيركت، لبناف،ػ2، ط(1/404)السكرم، أبك سعيد الحسف، ديكاف أبي األسكد الدؤلي،  -66
. (4/131)ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،  -67
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 40:يكسؼ﴾ َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ  ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلمَّوِ ﴿ :قاؿ تعالى
﴿َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما  :_عٌز كجؿٌ _فض الحكـ بالٌشريعة فيقكؿ اهلل كمف صكر ذلؾ حكـ مف ير

 44:المائدة﴾ َفُأْوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ َأنَزَل المَُّو 
إف كاف عند المفتي مف يثؽ بعممو كدينو فينبغي لو أف يشاكره، كال يستقؿ بالجكاب : المشاكرة. 6

ِإَذا ﴿َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر فَ  :تساميان بنفسو عف المشاكرة لقكلو تعالى
 159:ؿ عمرافآَعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى الّمِو ِإنَّ الّمَو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّميَن﴾ 

فالمنقكؿ مف  _رضي اهلل عنو_شدكف كخاصة سيدنا عمر بف الخطاب كعمى ىذا كاف الخمفاء الرا
ا ما مشاكرتو الٌصحابة أكثر مف أف يحصر ك يرجى بالمشاكرة أف يظير لو ما قد يخفى عميو، ىذ
لـ تكف المشاكرة مف قبيؿ إفشاء السر، فينبغي عمى المفتي أف يشاكر الفقياء الحاضريف في 

  .مكضكع االستفتاء إذا رأل حاجة لذلؾ
المفتي كالطبيب يٌطمع عمى عكرات الناس كأسرارىـ عمى ما ال يٌطمع عميو غيره، كقد يضر . 7

لمستفتيف، كلئبٌل يحكؿ إفشاؤه ليا بيف بيـ إفشاؤىا أك يعرضيـ لؤلذل، فعميو كتماف أسرار ا
.  (68)المستفتي كبيف البكح بصكرة الكاقعة إذا عرؼ أف سره ليس في مأمف

فشاء السر في غاية الخطكرة كقد حٌرمو اهلل لقكلو تعالى يا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُخوُنوا المََّو ﴿ :كا 
 27:األنفاؿ ﴾ْنُتْم َتْعَمُمونَ َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوأَ  َوالرَُّسولَ 

أما الذم يحفظ السر فيك رجؿ قكم اإلرادة، صمب العزيمة، استطاع أف يجاىد نفسو، كيقير 
. شيطانو، كمف ىنا يستطيع اإلنساف أف يستريح إليو في معاممتو معو

يجب عمى المفتي أف يبلحظ عيرؼ البمد كعادات أىمو، كىذا ليعرؼ مقصكد  :العرؼ. 8
م، فيجب عميو أف يككف عمى دراية بالعادات كالتقاليد السائدة في بمد المستفتي حتى يتـ المستفت

فيـ فتكاه بالشكؿ الصحيح، فمثبلن إذا كاف المفتي جاىبلن ببعض الكممات المستخدمة في بمد معيف 
. فقد يكقع المستفتي في خطأ عظيـ دكف أف يدرم كىذا أمر خطير

قمبو بشدة غضب أك فرح أك جكع أك عطش أك إرىاؽ أك تغير  أف ال يفتي في حالة انشغاؿ. 9
خمؽ، أك كاف في حالة نعاس، أك مرض شديد، أك حٌر مزعج أك برد مؤلـ، أك مدافعة األخبثيف 
كنحك ذلؾ مف الحاجات التي تمنع صحة الفكر كاستقامة الحكـ، فإذا حصؿ لديو شيء مف ذلؾ 

بو كيرجع إلى حاؿ االعتداؿ، فإذا أفتى في حاؿ  يجب عميو أف يتكقؼ عف الفتكل حتى يزكؿ ما
انشغاؿ القمب بشيء مف ذلؾ في بعض األحكاؿ ىك يرل أنو لـ يخرج عف الصكاب صٌحت 

. (69)فتكاه

                                                 
. (32/37)كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية، : ينظر  -68

.(1/46)، المجمكع شرح الميذب، النككم: ينظر   - 69  
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كأستنتج ىنا أف ىذا األدب يجب أف يمتـز بو المستفتي أيضان، ك أف ال يسأؿ المفتي كىك قائـ أك 
. مشغكؿ بما يمنعو مف تماـ الفكر

جٌؿ _لطاف باذالن نفسو هلل ال يككف مف عمماء السبلطيف كاألمراء كأصحاب الجاه كالسأف . 10
َسُتْكَتُب َشَياَدُتُيْم ﴿ :ال يخاؼ منو لكمة الئـ، ذاكران قكلو تعالى في كتابو العزيز _كعبل

 18: ؽ ﴾ يٌب َعِتيدٌ ﴿َما َيْمِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو َر ِ  :كقكلو جٌؿ كعبل. 19:الزخرؼ ﴾َوُيْسأَُلونَ 
أف يككف مقصده إصابة الحؽ، كعدـ اتباع اليكلر ألٌف إتباع اليكل ميحٌرـ في الفتكل في . 11

 :الٌشريعة اإلسبلمية، كأف ال يتطٌمع في فتكاه إلى إرضاء أحد مف الناس أك إسخاطو قاؿ تعالى
ْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَح ِّ َواَل َتتَِّبِ  اْلَيَوٰى َفُيِضمََّك َعْن ﴿َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحكُ 

 .26:ص َسِبيِل المَِّو ِإنَّ الَِّذيَن َيِضمُّوَن َعْن َسِبيِل المَِّو َلُيْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب﴾
، إذا تعيف لو مف قبؿ المسؤكليف ا،لممفتي أف يأخذ األجرة عمى عممو ىذ: أخذ المفتي لؤلجرة. 12

ذا لـ يكف لو مكرد  كالييئات المختصة، كذلؾ حتى يتمكف مف التفرغ ليذا العمؿ بشكؿ كامؿ كا 
َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة  َمن﴿ :_سبحانو كتعالى_فيو لقكؿ اهلل أما إذا كاف لو مكرد رزؽ يؾ. رزؽ يكفيو

، فاألفضؿ لو أف يزىد 15 :ىكد ﴾َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا اَل ُيْبَخُسونَ الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم 
كأعظـ لما يقـك بو مف ميمة صعبة، لقكؿ اهلل  في أخذ األجرة في الدنيا كلو عند اهلل أجر أكبر

ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َعَمْيِو َأْجرًا  َيا َقْوِم اَل َأْسأَُلُكمْ ﴿: عف سيدنا ىكد عميو السبلـ_ سبحانو كتعالى_
 .51 :ىكد ﴾الَِّذي َفَطَرِني َأَفاَل َتْعِقُمونَ 

ينبغي عمى المفتي لسبلمة الفتيا كصدقيا كصحة اإلنتفاع بيا أف يراعي تحرير لفظ الفتكل . 13
. ، لئبٌل يقع السائؿ في حيرة(70)لئبل تيفيـ عمى كجو باطؿ، بحيث ال تككف الفتكل بألفاظ مجممة

، بحضرتو أف يقدـ _األكراؽ التي تكتب فييا الفتكل_ل المفتي عند اجتماع الرقاع عؿ كيجب
األسبؽ فاألسبؽ كما يفعمو القاضي في الخصـك أك بالقرعة إذا صار االختبلؼ، كأف يتأمؿ رقعة 

االستفتاء تأمبلن شافيان، كممة بعد كممة، لتككف عنايتو بتأمؿ آخرىا أكثر، ألٌف في آخرىا يككف 
ؿ، كما ييستحب أف يقرأ ما فييا عمى مف ىك بحضرتو ممف ىك أىؿ لذلؾ، كعميو أف يحذر السؤا

أف يكتب في : مف الميؿ في فتياه مع المستفتي أك مع خصمو، ككجكه الميؿ كثيرة ال تخفى كمنيا
. (71)جكابو ما ىك لو، كيسكت عما ىك عميو

 
 
 

                                                 
  .(137-1/135)، بف الصبلح، أدب المفتي كالمستفتيا  -70
مكفؽ عبداهلل عبد القادر، مكتبة العمـك كالحكـ، .د: ، تحقيؽ(1/83)الصبلح، عثماف بف عبد الرحمف، فتاكل ابف الصبلح،  ابف -71

 . ىػ 1407، 1عالـ الكتب، بيركت، ط



31 

 

: ياآلداب التي ينبغي لممفتي مراعاتيا م  المستفت: ثانيا
االنتباه ليا، أذكر ىناؾ العديد مف األحكاؿ الميمة لممستفتي كالتي يجب عمى المفتي مراعاتيا ك

: منيا ما يأتي
صمى اهلل _جكاب، كذلؾ لقكلو تعالى، لنبيو ػ أف يتكاضع المفتي مع مف جاءه يسأؿ كينتظر اؿ1

 215 :الشعراء ﴾ِنينَ ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤمِ : _عميو كسمـ
ػ أف ال يقتصر في فتكاه عمى قكلو في المسألة خبلؼ أك قكالف أك كجياف أك ركايتاف أك يرجع 2

ق فينبغي أف إلى رأم القاضي كنحك ذلؾ، فيذا ليس بجكاب، كمقصكد المستفتي بياف ما يعمؿ ب
. (72)، فإف لـ يعرؼ تكقؼ حتى يظير أك يترؾ الفتكليجـز لو بما ىك راجح

ػ يجب عمى المفتي حيث يجب عميو الجكاب أف يبينو بيانان مزيحان لئلشكاؿ، ثـ لو أف يجيب 3
ذا لـ يعمـ لساف المستفتي أجزأت ترجمة الكاحد ألف طريقو الخبر . (73)شفاىان بمسانو، كا 

لفظ الذم فيذا مما يقطع بو السامع لو بمراد المتكمـ، فإذا أخبر عف مراده بما دٌؿ عميو حقيقة اؿ
خبارىـ كأما إذا تأٌكؿ الكبلـ بما ال يدؿ عميو، فإخباره بأف ىذا مراده ضع لو، كاف صادقان في إك

.  كذب عميو، كىك تأكيؿ بالرأم كتكىـ باليكل
ػ أما إذا كاف المستفتي بعيد الفيـ، فينبغي لممفتي أف يككف رفيقان بو صبكران عميو، حسف التأني 4

إلقباؿ عميو، السٌيما إذا كاف ضعيؼ الحاؿ، محتسبنا أجر ذلؾ في التفيـ منو، كالتفيـ لو، حسف ا
.  (74)فإنو جزيؿ

ػ إذا كاف بحاجة إلى تفييمو أمكران شرعية لـ يتطرؽ إلييا في سؤالو، فينبغي لممفتي بيانيا لو 5
، _رضي اهلل عنيـ_لعمماء ذلؾ مف حديث بعض الصحابة كقد أخذ ا. زيادة عمى جكاب سؤالو

ىك الطيكر ماؤه الحؿ : "عف الكضكء بماء البحر فقاؿ_ ـصمى اهلل عميو كسؿ_بي عندما سألكا الف
.  كذلؾ لمنصح كاإلرشاد إلى الطريؽ األفضؿ (75)"ميتتو

نما : ػ التمييد لمحكـ المستغرب6 بان مما لـ تألفو النفكس، كا  إذا كاف الحكـ المسؤكؿ منو مستغرى
. ت تناسبوألفت خبلفو، فينبغي لممفتي أف ييميد لو بمقدما

خراج الكلد منو بعد انتياء عصر الشيبة كبمكغو السف الذم  كخير شاىد عمى ذلؾ قصة زكريا كا 
ال يكلد فيو لمثمو في العادة، فذكر قصتو مقدمة بيف يدم قصة المسيح ككالدتو مف غير أب، فإف 

                                                 
.  (1/47)النككم، المجمكع شرح الميذب،   - 72
 .(1/134)صبلح، أدب المفتي كالمستفتي، ابف اؿ - 73

.(135/  1)نفس المصدر السابؽ،     
-74  
، (69)حديث برقـ (1/125)الترمذم، الجامع الكبير سنف الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ،  -75

حديث : ـ، كأخرجو الترمذم مف حديث أبي ىريرة، كقاؿ1998، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، (ط.د)بشار عكاد معركؼ، : المحقؽ
. حسف صحيح
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يؽ بكالدة كلد النفكس لما آنست بكلد مف بيف شيخيف كبيريف ال يكلد ليا عادة سىييؿ عمييا التصد
. (76)مف غير أب، ككذلؾ ذىكىرى سبحانو قبؿ قصة المسيح مكافاة مريـ رزقيا مف غير كقتو

 
: آداب المستفتي: المبحث الثاني

مؽ    ككما أٌف المفتي يتحٌمى بصفات كآداب كذلؾ المستفتي، كاليدؼ مف ىذه اآلداب خى
كالعكف عمى القضايا المستجدة كالنكازؿ عبلقة انسجاـ كتكافؽ تدؿ عمى الكٌد كاالحتراـ المتبادؿ 

. كالتكصؿ إلى حكميا الشرعٌي الصحيح
نىزؿ بو مف كاقعة ال يعرؼ حكميا، فالمستفتي كما ذكرنا سابقان ىك السائؿ عف الحكـ الشرعي ًلما 

كيجب عميو االستفتاء كمعرفة حكميا، فيك لـ يبمغ درجة المفتي لذلؾ ىك فيما يسأؿ عنو مف 
. عية مستفتو كمقمد لمف ييفتيواألحكاـ الشر

: كىنالؾ مجمكعة مف اآلداب التي يجب أف يتحمى بيا المستفتي، نذكر منيا ما يأتي
: آداب المستفتي م  نفسو :أوال
ػ مف آداب المستفتي مع نفسو أنو إذا نزلت بو نازلة أف يطمب المفتي، ليسألو عف حكـ نازلتو، 1

مضي إلى المكضع الذم يجده فيو، فإف لـ يكف ببمده لزمو فإف لـ يكف في مىحٌمتو كجب عميو أف م
ف بىعيدت داره . (77)الرحيؿ إليو، كا 

ػ عمى المستفتي أف يسأؿ مف يثؽ بدينو كيسكف إلى أمانتو، كمف ىك أعمميـ كأتقاىـ كي 2
. (78)يقصده، فميس كؿ مف ادعى العمـ أحرزه كال كؿ مف انتسب إليو كاف مف أىمو

عرفة الحكـ ليمتـز بو، كيختار مف يطمئف لدينو كفتكاه، كأمانتو كسعة عممو فالمستفتي يبحث عف ـ
كذىب جميكر الفقياء الحنفية، كالمالكية، كبعض الحنابمة، . كقدرتو عمى الفتكل المشيكد لو بذلؾ

ٌيران بيف أقكاؿ المفتيف بأخذ ما شاء كترؾ  كالسمعاني كالغزالي مف الشافعية إلى أف العامي ليس ميخى
شاء، فذىب األكثركف منيـ إلى اعتقاد المستفتي في الذيف أفتكه أييـ أعمـ كأتقى، فيأخذ بقكلو ما 

. كيترؾ قكؿ مف عداه كىك األصح كاألظير كاهلل أعمـ
فعمى المستفتي الذم يخاؼ اهلل تعالى أف ال يستمع إلى الفتاكل المتعارضة ك المتناقضة التي لـ 

عف  _صمى اهلل عميو كسمـ_ط لدينو، فقد نيى الرسكؿ أف يحتاتصدر عف أىؿ الفتكل فيجب 
. سؤاؿ أىؿ الجيالة

َفِإْن ﴿ :ألف تتبع الرخص ينافي قكلو تعالىػ أف ال يتتبع ريخص العمماء كزالتيـ، 3
ِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآل َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَّوِ  ِفي َتَناَزْعُتمْ 

                                                 
. (4/125)ـ المكقعيف عف رب العالميف، قيـ، إعبلأبف اؿ  - 76

.(2/375)الخطيب البغدادم، الفقو كالمتفقو، : ينظر   - 77   
. (2/375) ،نفس المصدر السابؽ  - 78
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نما ييرٌد إلى  ،59: النساء ﴾تَْأِوياًل  كىذا مكضع تنازع ال يصح أف ييرٌد إلى أىكاء النفكس، كا 
: الشريعة كىنا نذكر بعض أحكاـ العمماء عمى مف تتبع الرخص

لقاضي، بييقي، عف إسماعيؿ ا، كقاؿ اؿ"بنكادر العمماء خرج مف اإلسبلـ مف أخذ: "قاؿ األكزاعي
دخمت عمى الميعتضد ففزع إلٌي كتابان ألنظر فيو، كقد جمع فيو الرخص مف زلؿ العمماء، : "قاؿ

ألـ تصح ىذه األحاديث عمى ما : مصنِّؼ ىذا زنديؽ، فقاؿ: كما احتٌج بو كؿ كاحد منيـ فقمت
لغناء، كلكف مف أباح المسكر لـ يبح المتعة، كمف أباح المتعة لـ يبح المسكر كا: ركيت، فقمت

كما مف عالـ إال كلو زلة، كمف جمع زلؿ العمماء ثـ أخذ بيا ذىب دينو، فأمرى الميعتضد بإحراؽ 
.  (79)"ذلؾ الكتاب

في ألسنتنا كأقكالنا، كأف ال نتبع عكرات الناس  _عٌز كجؿٌ _يجب بعد عممنا ىذا أف نتًؽ اهلل ك
ذا الديف الحنيؼ كيبينكه لنا، كمف تتبع كزالتيـ فكيؼ بالعمماء الذيف نقمكا كما زالكا ينقمكف لنا ق

. زلؿ العمماء اجتمع فيو الشرؾ كمو كاهلل أعمـ
: آداب المستفتي م  المفتي: ثانيا

ػ ينبغي في المستفتي حفظ األدب مع المفتي كيجمو كيعظمو، كأف يككف مؤدَّنبان في استفتائو فيك 1
ظير التكاضع كأف يراعي األمكر ،  فعميو أف يمتـز األدب كأف م(80)يسأؿ أىؿ العمـ كالفضؿ

: اآلتية
. أف يظير تكاضعو أماـ المفتي كاحترامو لو، فبل ييعمي صكتو عميو، كال يكممو بميجة قاسية*  
. أف يمتـز أدب اإلسبلـ في الكبلـ كالخطاب كالحديث مع العمماء* 
ؿ بغيره، كال يسألو أف يتخٌير المكاف المناسب كالزماف المناسب لسؤالو، فبل يستفتيو كىك مشغك* 

. عند ىـ أك ضجر، كال يطرؽ بابو في كقت القيمكلة، إلى غير ذلؾ مف مظاىر االحتراـ
. أف يستأذف بالسؤاؿ كالجمكس*  
... أفتاني فبلف أك أفتاني غيرؾ بكذا ككذا، أك كذا قمت أنا :أف ال يقؿ لممفتي*  

المفتي، فميحرص المستفتي عمييا كأذكر أف كؿ ىذه األمكر تدؿ عمى ضركرة التزاـ األدب مع 
. حتى يحصؿ عمى مراده بالشكؿ المرضي كالمناسب

ػ ينبغي لممستفتي تجنب األسئمة الصعبة، كىي التي يقصد مف كرائيا التعجيز الذم يككف 2
حراجو كليس العمـ بالحكـ الشرعي كما ظيار عجزه كا   الغرض منو تصغير شأف المفتي كتحقيره كا 

السؤاؿ، كالسؤاؿ عما ال ينفع في الديف، ككذلؾ يكره السؤاؿ بعدما يأخذ مف  لممستفتي كثرة يكره
. (81)العمـ حاجتو

                                                 
. ، الشاممة (ط.ـ ػ د.ت ػ د.د)، (1/151)الراجحي، عبد العزيز بف عبد اهلل، التقميد كاإلفتاء كاالستفتاء،   - 79
. (1/161)د الكريـ، أصكؿ الدعكة، ينظر زيداف، عب - 80

 81-   . (2/635)المبلح ،الفتكل نشأتيا كتطكرىا كتطبيقاتيا ، : ينظر 
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يا أييا الذين آمنوا ال َتسألوا ﴿ :ػ تجنب السؤاؿ عف األمكر غير محتممة الكقكع لقكلو تعالى3
 . 101:المائدة  ﴾ِإن ُتْبَد لكم َتُسْؤُكم َع ن أشياءَ 

أحسف اهلل إليكـ، كجزاكـ )مفتي في بداية سؤالو كفي النياية، مثؿ ػ يستحب لممستفتي أف يدعك لؿ4
. ، فيذا داللة عمى احتراـ المتعمـ لمعالـ كرفع قدره(اهلل خيرا، كنفع اهلل بعممكـ، ما تقكلكف في كذا

فبل يناديو عف بعد بألفاظ منفردة بصيغة األمر، بؿ يسميو في غيبتو باسمو مع ما يشعره 
. ؿ شيخنا، أك قاؿ مكالنا كنحك ذلؾقا: بالتعظيـ، نحك

ػ ينبغي لممستفتي أف يكضح سؤالو تكضيحان تامان سكاء سأؿ مشافية أك عف طريؽ الكتابة مع 5
. (82)الحرص عمى اختصاره عمى أف يككف االختصار غير ميًخؿ بالمعنى
المفتي،   المستفتي نفسو أك مع مما سبؽ تبيف لنا أف آداب المستفتي عديدة كميمة سكاء كانت مع

. كيجب أخذىا بعيف االعتبار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  82- .(1/136)ابف الصبلح ، أدب المفتي كالمستفتي ، : ينظر     
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الخاتمة 
ة التي تكصمت إلييا، فيي ليست جدير كيطيب لي في خاتمة ىذا البحث أف أذكر بعض النتائج

: بااللتفات إلييا
تقـك عمى بياف األحكاـ المتعمقة  الفتكل جزء ال يتجزأ مف الشريعة اإلسبلمية، فيي -1

. يع نكاحي الحياة، كىي مف األعماؿ الدينية الجميمةبالنكازؿ كالمستجدات في جـ
. تستمد الفتكل مشركعيتيا مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ -2
باحة ككراىة كتحريـكندب األحكاـ التكميفية الخمسة مف كجكب  تعترم الفتكل -3  ...كا 

ىا لمفتكل خطكرة بالغة، كىيبة عظيمة في نفكس العمماءر حتى أنيـ كانكا ييربكف مف -4
 .كييابكنيا

 .إٌف لمفتكل أربعة أركاف كىي المفتي كالمستفتي كالفتكل كالمستفتى عنو -5

، أبرزىا النية كالكرع كالكقار كالسكينة ال بد مف تكفر جممة مف الصفات في المفتي -6
 ...كمعرفة الناس كالكفاية 

ـ اإلسبل: الفتكلحؽ كي يستطيع القياـ با يجب أف تتكفر فيو شركط كما أف لممفتي -7
 .كالتكميؼ كالعدالة كغيرىا مف الشركط

 .المستفتي ىك الذم يطمب الفتكل ممف لـ يبمغ درجة المفتي -8

لممستفتي آداب ينبغي لو التحمي بيا، منيا ما يتعمؽ مع نفسو مثؿ أف يسأؿ عمف يثؽ  -9
 ...بدينو، كمنيا ما يتعمؽ مع المفتي مثؿ حفظ األدب كالتكاضع كاالحتراـ

المفتي عمى عبلقتو بخالقو جؿ كعبل، كأف يمجأ إليو في كؿ أمر  كمف ىنا يجب أف يحرص
كأف يجدد النية كالعيد دائمان مع اهلل سبحانو كتعالى، كأف يبقى في كؿ أمر عمى عمـ خالص 

. حتى ال يقع في كسكاس الشيطاف
: التوصيات

:  أكصي في نياية بحثي ىذا إلى ما يمي
. ليذا المنصب ػ تعييف المفتي مف ذكم الخبرة كالكفاءة1
. ػ تأسيس لجنة إشراؼ كمراقبة خاصة بيذا المكضكع2
. ػ نشر الكعي بيف الناس بأىمية استفتاء العمماء3
ػ المبادرة إلى إصدار فتاكل جماعية صحيحة لمكاجية ما يصدر مف الفتاكل الشاذة، إلرجاع 4

. البسطاء إلى جادة الصكاب
. ل، تتخذ قراراتيا باألكثرية، كبمبدأ الشكرلكاألكلى أف يككف لممسمميف ىيئة عامة لمفتك

كالحمد هلل رب العالميف 
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