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 مقـــدمـــة
إن احلمد هللا نحمده, ونستعينه, ونـستغفره, ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا 

ده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي لـه, وأشـهد أن وسيئات أعاملنا, من هي
َ﴿يا أهيا الـذين . ًال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ِ َّ َ ُّ َ َ

ُآمن َ ُوا اتقـَ َق تقـَوا اهللاََّ حـَّ ُ ُاته وال متوتن إال وأنتم مسلمـَّ ْ ُ ِْ ِ ُِ ُْ َ َ َّ ََّ َِ ُ ). ١٠٢: آل عمـران(َون﴾ ـَ
َّهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث َأَ﴿يا َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ُّ

ْمنهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاََّ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاََّ كان علـيكم  ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ َ ََ َّ ََ َِ َ ِْ ًِ ِ ِ ِ ِِ َ ًَ َّ ُْ ً َ ُ
ًرقيبا﴾ ِ ً﴿يا أهيا الـذين آمنـوا اتقـوا اهللاََّ وقولـوا قـوال سـديدا ). ١: ءالنسا (َ َّ ُِ َِ َ ًَ ْ َ ََ ُ ُُ ََّ َ ُّ َ)٧٠ (

ًيصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام  َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ًْ ََ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُِ ُ ُ ُ ْ ُ ُُ َ
 ).٧١−٧٠:  األحزاب)١(﴾)٧١(

 : ُ أما بعد
ونة الفقه اإلسالمي وما يستجد عىل عـرصنا مـن مـستجدات يف كافـة إن مر

ًالنواحي جعلت عىل عاتق العلـامء املخلـصني واجبـا يقتـيض تبيـني حكـم تلـك 
ًاصـة يف وخ, فقـد اسـتجدت أمـور كثـرية, املستجدات وما تتطلبه مـن ضـوابط

, وقد تكـون بعـض هـذه النـوازل ممـا عمـت بـه البلـو النواحي املالية والطبية
, وبعضها بسبب تساهلهم يف احلرام وتقليدهم للكفـار, وقـد اج إليه الناسواحت

ِقال مالك  ِ حيدث للناس فتاو بقدر ما −ريض اهللاَُّ عنه  −َ ْ ََ َ ُِ َ ِ َّ ِ ِأحدثوا من الفجورْ ُ ُْ ُْ َ َ)٢(. 
 ًولكن نظرا ملا عليه حال عرصنا من انفتاح إعالمي عرب وسائله املتنوعة سواء

و املرئية أو املقروءة; وعىل أثرها وجدنا سحائب تتجـرأ وفرقـة أكانت املسموعة أ
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أحــدثتها كثــرة إصــدار الفتــاو واألحكــام مــن قبــل أنــاس ليــسوا مــن أهــل 
وقد نجد من يتصدر لفتو ختص األمة بأرسها دون أن يرجع فيها , االختصاص

ِوالفتـو شـأهنا جـسيم, إىل املشورة أو اهليئات واملجامع التـي أنـشئت لـذلك َ َ , 
ِوخطبها عظيم , وقد كان السلف يتدافعون الفتو, كل منهم حييلها عىل صاحبه,  ُ َّ َُ َ َ ُْ ََ َّ َ

ِطلبا للسالمة واخلالص من تبعاهتا ِ َ ِ َ ْ   إذا − ريض اهللا عنـه −وكان عمـر الفـاروق , ً
ْزبه أمـَح َ َور الفتو مجع هلا كبار الصحابة ـُن أمـِر مـَ َ  قال عبد الرمحن بن أيب ليىل. َ
ِّفام مـنهم حمـدث ملسو هيلع هللا ىلص كت عرشين ومائة من أصحاب النبي  أدر−ريض اهللا عنه  −

َّإال ود أن أخاه كفاه احلديث َّوال مفت إال ود أن أخاه كفاه الفتيا, , َ َ قال اإلمام أبـو ٍ
ِإن أحدهم ليفتـي يف : − ريض اهللا عنه −حصني عثامن بن عاصم األسدي الكويف  ْ ُ ََ

ُاملسألة ولو وردت عىل ع ْ َ ََ ْ ْمر جلمع هلا أهـل بـدرَْ َ ْ َ َ ومـن هنـا كانـت أمهيـة هـذه , )١(ََ
  العـامليؤمتراملـالكلامت التي أدوهنا يف هذا البحث الـذي أتقـدم بـه مـن خـالل 

 واعتمدت ,الذي ينظمه جممع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمة» لفتو وضوابطهال«
ِّفيه كثريا عىل أقوال سلفنا الصالح ألذكر به الفقيه الفاضل ُ وألسد عىل الـشيطان ,ً

ًنظرا ملـا , ًمسلكا قد يأيت منه البعض ويمأل به الصدور كي يصدهم عام به من خري
واهللا , نة علامئنا املـعـاصــرينـدود عام تطلقه ألسـوصل إليه حال البعض من ص

 إال جهـد − واهللا − فام هذا, أسـأل أن يوفقنـا وهيدينا إىل ما فيه خري البالد والعباد
  .   − سبحانه − الذي يرجو به رضا اهللاملقل 
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تعريف الفتو 
اســم مــصدر بمعنـى اإلفتــاء, واجلمــع الفتــاو والفتــاوي, : الفتـو لغــة

 .)١(تبيني املشكل من األحكام: أفتيته فتو وفتيا إذا أجبته عن مسألة, والفتيا:يقال
اجلواب : والفتو, أي سأله رأيه يف مسألة: وجاء يف املعجم الوسيط استفتاه

 .)٢(عام يشكل من املسائل الرشعية أو القانونية
عز وجـل−عند أهل العلم تعليم احلق والداللة عليه, قال اهللا  :والفتو  − :

ْ﴿يستفتونك قـل اهللاُّ يفتـيكم﴾ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ اهللا : يـستعلمونك قـل: يقـول): ١٧٦: النـساء  (َ
ُيوسـف أهيـا الـصديق ﴿: − عـز وجـل −وقول اهللا , ُيعلمكم احلق ويدلكم عليه ِّ ِّ َ ُّ َ ُ ُ ُ

َأفتنا ِ ْ   .)٣(فالفتو هي تعليم احلق والداللة عليه  ).٤٦: يوسف  (﴾َ
ًهي بيان احلكم الرشعي يف قضية من القضايا جوابا عن سؤال سائل, : وقيل

ًمعينا كان أو مبهام, فردا كان السائل أو مجاعة ً ًً َّ)٤(. 
, − تعـاىل − ويبني هلم حكـم اهللاَواملفتي هو من يتصد للفتو بني الناس, 

 .ويكشف هلم رأي الدين والرشع
 حكم اإلفتاء

اإلفتاء من األمور العظيمة وهو فرض كفاية وقد يصبح فرض عني يف حالـة 
 .عدم وجود غريه

وأدنى درجـات فـرض , إن اإلفتاء فرض كفاية مثل القضاء:  قال يف الكفاية
ًمن كان أهال لـذلك; ألن : مر اإلفتاء هوًإذا فاملندوب يف أ) املندوب: (الكفاية هو

ًفيه خطرا عظيام; وألجل ذلك هو بحر ال يصل إىل شواطئه كـل سـابح حتـى إذا  ً
 .)٥(كان هو بذاته يوصل الناس إىل بر السالمة
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واألصـح : قال النووي, متى خلت البلد من مفت حرم السكنى فيها: وقيل
 .)١(ال حيرم إن أمكن الذهاب إىل مفت

 )٢(فتيُرشوط امل
ال جيوز أن ييل أمر اإلفتاء إال من تتحقق فيـه الـرشوط املقـررة يف مواطنهـا, 

 :وأمهها 
 . , وما يتعلق هبام من علومملسو هيلع هللا ىلص ُ وسنة رسوله− تعاىل −العلم بكتاب اهللا  
ًأن يكون مكلفا ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق ومسقطات املروءة  ً ً. 
 رصني الفكر صحيح الترصف واالسـتنباط أن يكون فقيه النفس سليم الذهن 

 .ًمتيقظا
  .العلم بمواطن اإلمجاع واخلالف واملذاهب واآلراء الفقهية 
املعرفة التامة بأصـول الفقـه ومبادئـه وقواعـده ومقاصـد الـرشيعة, والعلـوم  

  .النحو والرصف والبالغة واللغة واملنطق وغريها: املســــاعدة مثل 
اس وأعرافهم, وأوضاع العرص ومستجداته, ومراعاة تغريها املعرفة بأحوال الن 

  .فيام بني عىل العرف املعترب الذي ال يصادم النص
  .القدرة عىل استنباط األحكام الرشعية من النصوص 
الرجوع إىل أهل اخلربة يف التخصصات املختلفة لتصور املسألة املسؤول عنهـا,  

 .كاملسائل الطبية واالقتصادية ونحوها
 آداب اإلفتاء

وال ـالع بأحــىل اطــون عــو, وأن يكــص هللا يف الفتـي أن خيلـعىل املفت
ًوذا وقار وسكينة, ومتعففا وورعا يف نفسه, وملتزما , الناس وعاداهتم وتقاليدهم ً ً

ًدا عن مواطن الريـب, ومتأنيـا يف جوابـه ـرك, وبعيـل وتـن فعـه مـي بـا يفتـبم ً
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, ً املشكلة, وبعيدا عن كل فتو تسبب النزاع والتشويشعند املتشاهبات واملسائل
ٍوأن يكون مشاورا غريه مـن أهـل العلـم, وغـري متـبن لألقـوال الـشاذة أو غـري  ً

ًوأن يكون مداوما عىل القـراءة واالطـالع, وأمينـا عـىل أرسار النـاس, , املعروفة ً
علـم, أو فـيام حيتـاج ً أن يوفقه يف فتواه, ومتوقفا فـيام ال ي− سبحانه −ًا اهللا ـوداعي

 .للمراجعة والتثبت
 الفرق بني املفتي واحلاكم
تنـازع العلـامء يف مـسألة  إن املفتي بخصائصه يغاير ما خيتص به احلاكم; فإذا

ًوإذا مل يكن ألحد من القـضاة أن , ليس ألحد من القضاة أن يفصل النزاع بحكم
, دود عـىل قائلـهيقول حكمت بأن هذا القول هو الصحيح وأن القول اآلخر مـر

وكذلك احلاكم فيام يتنازع فيه علامء املسلمني أو أمجعوا عليه قوله يف ذلـك كقـول 
ًوإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة املقلدين; ألن املنصب , ًآحاد العلامء إن كان عاملا

ًوالوالية ال جيعل من ليس عاملا جمتهدا ً عاملا جمتهدا,ً ً . 
لم والدين بالوالية واملنصب لكان احلاكم أحق وكذلك لو كان الكالم يف الع

ُويرجعـوا إليـه فـيام أشـكل , بالكالم يف العلم والدين وبأن يستفتيه الناس كذلك
 وإن األحكـام ملسو هيلع هللا ىلص  قول إال بكتاب اهللا وسنة رسولهفال, )١(عليهم يف العلم والدين

ًالكلية التي يشرتك فيها املسلمون سواء كانت جممعا عليها أو متنازعـا  فيهـا لـيس ً
; للقضاة احلكم فيها بل احلاكم العامل كواحد من العلامء يذكر ما عنـده مـن العلـم

 .)٢(ًإذا حكم احلاكم بغري اجتهاد وال تقليد كان حكمه حمرما باإلمجاع بل
, وما جيوز أن حيكم به احلاكم جيوز أن يفتي به املفتي باإلمجاع; بل الفتيا أيرس

ُفإن احلاكم يلزم, واملفت  ,ُي ال يلزم; فام سوغ األئمة األربعة للحـاكم أن حيكـم بـهَّ
ومـن حكـم بمنـع , فهم يسوغون للمفتي أن يفتي بـه بطريـق األوىل واألحـر

فـام قـالوه هـو ,  فقد خالف األئمة األربعة وسـائر أئمـة املـسلمني,بذلكاإلفتاء 
 .)٣(املخالف لألربعة وسائر أئمة املسلمني
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 ترجيح أحد قويل العلامء
مفتي لو أفتى يف مسألة من املسائل واجتهد يف االستدالل عليهـا بأدلتهـا ولل

ًوافقا بذلك أحد قويل العلامء ح مـراجـو الـذا هـَّنة وبني أن هـاب والسـن الكتـم
إذا أفتى بام هو أحد قـويل علـامء : ُيلزم بقول غريه وال يمنع; قال شيخ اإلسالم ال

وذكر أن هذا القول هو الذي يـدل , السنةواستدل عىل ذلك بالكتاب و, املسلمني
سواء كان ذلـك مـن مـسائل , عليه الكتاب والسنة دون القول اآلخر يف أي باب

البيوع والنكاح والطالق واحلـج والزيـارة وغـري ذلـك مل يكـن ألحـد أن يلزمـه 
بالقول اآلخر بال حجة من كتاب أو سنة وال أن حيكم بلزومه وال منعه من القول 

ًفكيف إذا منعه منعا عاما وحكم بحبـسه? فـإن هـذا مـن أبطـل , مجاعاآلخر باإل ً
 .)١(األحكام بإمجاع املسلمني

خطأ املفتي يف الفتو 
أما إذا أخطأ املفتي يف فتواه بعد أن اجتهـد يف اسـتنباط احلكـم وأمل بالـدليل 

إنه لو قدر أن العامل الكثـري : قال شيخ اإلسالم, فليس عليه جرم, وقصده ومناطه
ًمل يكن ذلك عيبا وكل من سـو الرسـول يـصيب , لفتاو أخطأ يف مائة مسألةا

ًمطلقا وحكم بحبسه لكونـه أخطـأ يف مـسائل  اإلفتاء ًومن منع عاملا من, وخيطئ
فكيـف إذا , فاحلكم باملنع واحلبس حكم باطل باإلمجاع, ًكان ذلك باطال باإلمجاع

 !)٢(ول علامء أمته وقملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهللا كان املفتي قد أجاب بام هو سن
األجرة عىل الفتو 

ًوللمفتي أن يأخذ مقابال ماديا من بيت املال خيصصه له اإلمـام; ألن  اإلفتـاء ً
وال جيوز للمفتـي أن يأخـذ مـن املـستفتي , والقضاء, من املصالح العامة كاألذان

 .)٣(هبل اإلمام خيصص له ما يغنيه ويسد حاجت, أجرة لفتو أفتاه إياه
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 ا ال جيوز للمفتيما جيوز وم
َ﴿يـسألونك  جيوز للمفتي العدول عن جواب املسؤول عنه إىل ما هو أنفع للسائل  َ ُ َ ْ َ

ِّعن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج﴾ َ َ ََْ ِ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ  ).١٨٩: البقرة  (ِ
:  وقد سئل عن ماء البحر فقالملسو هيلع هللا ىلص  جييبه بأكثر مما سأله عنه لقولهوجيوز للمفتي أن 

َهو ال« ُطهور ماؤه احلل ميتتهُ ْ ُ ُُ َ َ َ ُُّ ِ ْ ُ َّ«)١(. 
وأن ينهـاه عـام جيـب ,  وجيوز للمفتي أن يدل املستفتي عىل عوض مـا منعـه عنـه 

ًوإذا كـان احلكـم مـستغربا , االحرتاز عنه; ألن ذلك من قبيل اهلداية لدفع املضار
ًمهد له; فذكر للحكم شيئا يوضح ويبني   .هبه احلكم املذكور ليزيل استغرابََ

ُ﴿قل إي وريب إنـه  :− تعاىل − ًحللف عىل ثبوت احلكم أحيانا قالوجيوز للمفتي ا  ِّ ََّ ِ َِ ْ ُ
ٌّحلق﴾  .)٢( )٥٣: يونس  (ََ

أن يقــول يف مــسألة يف :  أن يلقــي الــسائل يف احلــرية; مثــلجيــوز للمفتــيوال  
أي املـسألة التـي سـئل :  أو يقول فيهـا− تعاىل –الفرائض تقسم عىل فرائض اهللا 

 .)٣(عنها قوالن ونحوه
وال تتبع الـرخص ملـن , وال لغريه تتبع احليل املحرمة واملكروهةجيوز للمفتي وال  

 .)٤(أراد نفعه
وليحذر املفتي أن يميل يف فتياه مع املستفتي أو مع خصمه بأن يكتب يف جوابه ما  

لة للمستفتي ويسكت عام هو عليه ونحوه; كأن حياول يف جواب املـسأ: هو له أي
 .)٥(هوجيعله كاملعمى فينفر بسبب ذلك السائل أو خصم

ِجيوز للمفتي َوال   ِْ ُ ْ ُ ِأن يشهد عىل اهللاَِّ ورسوله َُ ِ ُ َ َ َ ََ َ بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبـه ملسو هيلع هللا ىلصْ َ ُ َّ َ ِ
 .)٦(حإال بنص رصي
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ْليحذر املفتي الذي خياف مقامه بني يدي اهللاَِّ سبحانه أن يفو  َ ْ َُ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ َ ُْ َ َ ِ ِتي السائل بمذهبـه ُِْ ِ ِِ َِ ْ َ َّ ََ
ِالذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غريه يف تلك املسألة أرجح من مذهبه وأصح  ِ ِ ِِ َ َْ ْ ََ ْ ْ َ َُ ْ َ َِّ َْ َ ِ َ َ ْ َ ُ ُُ
َدليال فتحمله الرياسة عىل أن يقتحم الفتو بام يغلب عىل ظنه أن الـصواب يف  َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِّ َ َ ْ ُ َِ ْ َ َ َ ِِّ ْ َ َْ ُ ً

ُخالفه فيكون َ َُ َ ِ ِ ِ ورسولهِ ِ خائنا هللاَِّ ِ ُِ َ َ ً ِ وللسائلملسو هيلع هللا ىلص َ ِ َِّ َ)١(. 
أن يفتي باحلكاية عن غريه; بل إنام يفتي باجتهـاده; ألنـه إنـام جيوز للمفتي وال  

وإن سئل أن حيكي قول غريه جاز لـه , وال يسأل عن قول غريه, يسأل عام عنده
 .)٢(هحكايت

 .ما ال علم له بهلئال يقول عىل اهللا اإلفتاء ٍوحيرم تساهل مفت يف  
وجيـوز لـه أن , لعدم الوثوق بـهاإلفتاء  وحيرم عليه تقليد معروف بالتساهل يف 

وكاحلاكم والشاهد ال يبطل , ًيقلد املجتهد العدل ولو ميتا لبقاء قوله يف اإلمجاع
املذاهب ال متوت بموت : − رمحه اهللا − قال الشافعي, حكمه وال شهادته بموته

 .)٣(اأرباهب
يف أو كان يف البلـد مـن يقـوم مقامـه , ز للمفتي رد الفتيا إن خاف غائلتهاوجيو 

وإن مل يكـن يف البلـد , يف حقه مع وجود من يقوم مقامه سنةاإلفتاء الفتيا; ألن 
ِمن يقوم مقامه مل جيز له رد الفتيا لتعينها عليه ُّ َ)٤(. 

 التي تعم هبا البلو ملـا يرتتـب عليهـا ًنظرا , ال جيوز للمفتي التعرض للفتاو
 .من آثار عظيمة بني املسلمني 

: وال جيوز للمفتي التعرض للقضايا املنظورة يف املحاكم ألسباب كثـرية أمههـا 
وعدم إعطاء املـستفتي حجـة جيـادل هبـا وسـيف , عدم التشويش عىل القايض

 .يرضب به 
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 استعانة املفتي بأهل االختصاص لإلملام بالنوازل
علم وبحـث دقيـق, وأن سـوء  ض يف املوضوع من غريعىل املفتي عدم اخلو

املـسلمني يف القـضية دون فحـصها  إىل إفتاء بعـض اخللل يف فهم املوضوع راجع
ًبميزان التخصص كاإلفتاء يف مسألة تتعلق بالطب مثال, وعليه البد للفقيه من أن 

ت إن كان قبل إصدار الفتو يستأنس برأي أهل االختصاص يف املدهلامت احلادثة
وقد حـوت كتـب الفقـه عـىل أمثلـة كثـرية , هلا عالقة بعلوم أخر غري الرشيعة

 إىل ما بعد معرفة رأي أهل االختصاص ومنها عىل للمتقدمني يرجئون فيها احلكم
 :سبيل املثال

:  فـإن قـالواالطب; أهل يسأل: −  يف السارق وكانت يده شالء−قال يف الكايف  −
 عروقها قطعـت; ألن اسـم اليـد يقـع عليهـا إهنا إذا قطعت رقأ دمها وانسدت

 .)١(ال يرقأ دمها مل تقطع; ألن ذلك يؤدي إىل تلفه: وإن قالوا, وهي كالصحيحة
َويف املنتقى سئل أبـو بكـر عـن حامـل أرادت أن تلقـي : وجاء يف البحر الرائق − َ ُِ ِ ِْ َُ َْ ََ َْ َ َ ٍَ ٍ ْ ْ ُْ

ُالعلقة لغلبة الدم قال يسأل أهل ا ُ َ َ ْْ َ َ ْ ُ َ َِ َّ ِ َِ َ ْلطب عن ذلك إن قالوا يرض باحلمل ال تفعل َ َ َ ِّْ ْ َِّ َ ِ ْ َ ْ ِ ُّ ُ
ُال يرض تفعل, وكذا احلجامة والفصد : وإن قالوا َْ َ َ َ َ ََ ُ َ ْْ َُ ِ ْ َ ُّ ُ َ. 

 .)٢( الرشع وجيوز اعتامد قول الكافر يف الطب ما مل خيالف:وجاء يف حاشية القليويب −
ُنص عياض يف أن الرج: ويف حاشية الدسوقي − َ َُّّ َّ َ ٍ ِ ِل املقطوع ذكره يرجع فيه ألهـل َ ْ َ ِ ُ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َْ َ

ِاملعرفة من ِأهل الطب والترشيح ِ ْ َّ َ ِّ ِّْ َِ ْ َ ِ ِ َْ)٣(. 
ِ وإذا قال ثقات مـن العلـامء بالطـب للمـريض:وقال يف اإلنصاف − ِ َ َْ َ ِْ ِِّ ُِّ َِ ِ ْإن صـليت : ٌ ََّ ْ

ُمستلقيا أمكن مداواتك; فله ذلك إال أنه ال ي ُ ُ َ َ ًَ ََّّ ُ َ ََ ََ َْ ُ ْ ْ َُ ًقبل إال قول ثالثة فـصاعداِ ِ ٍَ ْ ََ َ َ َ َ ُْ قـال , َُّ
ِيف الفائق ِ َ ُله الصالة كذلك إذا قال أهل اخلربة إنه ينفعه: ْ ُ َ ُ ََّ َ َ َْ َّ ُِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ َ َ َ)٤(. 
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ِوقال يف املحرر − َّ َ ِّ وجيوز ملن به رمد أن يصيل مستلقيا إذا قال ثقـات الطـب:ُْ ً َ ُ ْ َِّ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ َ ٌْ ُ َ ََ ِّ َ ِ َ ُ ُإنـه : َُ َّ
َينف ْ ُعهَ ُ)١(. 
ِوقال يف املغني − ْ ِ وتبعه يف الرشحُْ ْ َّ ُ َ َِ ْوكذلك ينبغي أن يملك تزوجيها إن قـال : َ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ِْ ُأهـلَ ْ َ 

ِّالطب َ إن علتها تزول بتزوجيها; ألن ذلك من أعظم مصاحلهاِّ َ َ َِِ ِ َِ ِ َ َّ َّْ ْ َُ َ ِ ِ َ َ َِ ُ َّ)٢(. 
ِ فإن أشكل يشء من هذه األمراض:وقال يف الكايف −  رجع إىل قـول عـدلني مـن ُ

 .)٣( اخلربة بهأهل ألهنم الطب; أهل
 )املبارشة(الفتاو التي تعم هبا البلو من خالل وسائل اإلعالم 

 إن من  أكرب املشكالت التي تواجهنا من خالل وسائل اإلعالم  أن يتـصد
لة ً أن أحدا سئل يف مـسأ−  ولو ملرة واحدة−  هلا, ومل نستمعًفتو من ليس أهاللل

ِّوممـا يـصعب األمـر تعلـق بعـض هـذه الفتـاو بعامـة ! ال أدري: كلمـة: وقال َ ُ
تعم هبـا البلـو املسلمني, فصارت فتاو , والعجيـب أن بعـض هـذه الفتـاو

تكون ذا صبغة سياسية; حتدد وجهة األمة ومستقبلها مع عـدم نظـر هـؤالء ملـآل 
عىل عامة املسلمني ومن أمثلة تلك الفتاو تلك الفتاو : 

 الفتاو التـي تتعلـق بمـصري األمـة اإلسـالمية يف خمتلـف املجـاالت الـسياسية −١
كالصلح مع إرسائيل, واالحتالل األمريكي للعـراق , واالقتصادية, واالجتامعية

فمثل هذه الفتاو ال ينبغي فيها إصدار فتاو فردية, بل ترجع , ....وأفغانستان
 .صدار حكم فيهاإوانبها وهليئات لدراستها من كل جإىل املجامع وا

ًويف الغالب ال يكون ملام بأحواهلم وأعرافهم , قد يكون السائل من غري بلد املفتي −٢
 .ًوواقع مشكالهتم فال جيوز له إذا إصدار الفتاو فيام ال يلم به

ً فتاو سياسية ختص سياسة بعض الدول اإلسالمية كاختالف رؤية اهلالل مـثال −٣
 .ريمه أو إباحة أمر أو حت
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وهناك فتاو البد من اإلملام بـصفة تفـصيلية بمـضموهنا مـع اإلسـتعانة بأهـل  −٤
االختصاص كالقضايا الطبية املستحدثة, فال يمكن إصدار فتو فيها من خـالل 

 .كلامت من هاتف 
ٌفنجد من يقدم عىل فعل أمر ويف صدره حزن منه ثم بعد : فتاو ألجل تربير فعل −٥

 .فعل ليستند إىل فتو تبيح له فعلهذلك يدور يسأل عام 
ضوابط الفتو: 

مما ال شك فيه أنه ينبغي ملن تصد للفتيا أن يراعي الضوابط الـرشعية التـي 
مام ابن القـيم يف كتابـه نص عليها العلامء يف كتبهم, وأشهر من تكلم عن ذلك اإل

ه, كـابن ًعالم املوقعني عن رب العاملني, وقد تكلم عن ذلـك أيـضا غـريإ: النافع
الصالح الشافعي, واإلمام الشاطبي وغريهم كثري, وحيـسن بنـا أن نـذكر بعـض 

 : هذه الضوابط, وهي كام ييل
 :وجوب اعتامد الفتو عىل العلم الرشعي الصحيح: ًأوال

ًإن أول ما جيب توافره يف الفتو لتكون حمال لالعتبار اعتامدهـا عـىل األدلـة 
: وثانيهـا,  تعـاىلكتـاب اهللا: وأول هذه األدلة, مة املعتربة لد أهل العلـرعيـالش
وز للمفتي أن يتعدامها إىل غريمها قبل النظـر فـيهام, ـال جيـ فملسو هيلع هللا ىلص ول اهللاـنة رسـس

 :− تعاىل− قال,  اـىل غريمهـًوز خمالفتهام اعتامدا عـا ال جيـا, كمـثم االعتامد عليهم
َّ﴿وال تقف ما ليس لك به علم إن الس ٌ ْ ََّ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َُ ْ َ ُمع والبرص والفؤاد كل أولــئك كـان عنـه َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ ُ ُّ ْ َْ ُ َ َ ْ

ًمسؤوال﴾ ُ ْ َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر  :− تعاىل− وقال,  )٣٦: اإلرساء  (َ َ َ َ ََّ َ َ ِ َ ِّ ََ ْ َْ َ َّ ِ ُ
ْمنها وما بطن واإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا باهللاِّ ما مل َ َ ْ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ِ ُِ َْ َ َ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ َ َ َ ينزل به سـلطانا وأن ِ َ ً َ ْ ُ ُِ ِ ْ ِّ َ

َتقولوا عىل اهللاِّ ما ال تعلمون ُ ََ ُْ ََ ََ َ ْ َمـن أفتـي «:  أنه قـالملسو هيلع هللا ىلص وعنه,  )٣٣: األعراف  (﴾ُ َِ ْ ُ ْ
ُبغري علم كان إثمه عىل من أفتاه ْ َُ ْ ْ ََ َ ُ َْ َ ِ َِ ٍ ْ ِ َ  :, والعلم املراد هنا مبني عىل قاعدتني)١(»ِ

, وما صح − عزوجل −  من كتاب اهللا العلم الرشعي املبني عىل دليل:األوىل
 . بفهم سليم عىل مقتىض فهم السلف الصالحملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
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احلكم عىل اليشء فرع عـن :  التصور الصحيح للمسألة, وكام قال العلامء:والثانية
 .تصوره
 :التأين والتثبت يف الفتو: ًثانيا

انوا يكرهون  ولذلك امتاز عرص الصحابة بالتأين والتثبت يف الفتو حيث ك
كـان العلـامء : قـال شـيخ اإلسـالم, الترسع يف الفتو كام نص ابن القيم وغـريه

ًباالجتهاد كثريا وخيشون اهللا ألن مقـدار املـشقة التـي يعـذرون يف الفتو خيافون 
معها ومقدار االستدالل الذي يبيح هلم القول قد ال ينضبط فلو أصاب احلكم بال 

أخطأ احلق املعني فقد أحسن وخطؤه مغفـور لـه دليل راجح فقد أصاب احلكم و
َّوهذا عندنا وعند اجلمهور ال جيوز إال إذا كان ثم دليل آخر عىل احلق هو الراجح, 

 ويف احلقيقـة ًلكن يعجز عن دركه, وإال للزم أال يكون اهللا نصب عىل احلق دلـيال
 خطأ الشاهد فالدليل الذي نصبه اهللا حقيقة عىل احلكم ال جيوز أن خيلف كام جيوز

 .)١(لكن جيوز أن خيفى عىل بعض املجتهدين ويظهر له غريه
التـأين مـن اهللا والعجلـة مـن الـشيطان, ويـرو : وكان اإلمام مالك يقـول

 يف نفي حديث وارد أو قول عن إمام أو إمجـاع  وعدم الترسعملسو هيلع هللا ىلص ًمرفوعا إىل النبي
 .حمكي ونحو ذلك إال بعد التثبت

 :ملسألة التي جيهلها املفتي أو مرتدد فيهاقول ال أعلم يف ا: ًثالثا
ال أعلم, أو ال أدري فيام ال حيسنه, وال يعرف جوابه, فهي فتو : قول املفتي

ِمنه للسائل بعد معرفته اجلواب فيام ال يعرفه, وهي دليل عـىل شـدة تثبـت املفتـي  ُِّ َ َ
أنـه يوجهـه وحتريه فيام يفتي به, وأنه ال يفتي عن جهل; فالفتو أنـه ال يعلـم, و

ال : مـن قـال: − ريض اهللا عنـه −قال عمر بن عبد العزيـز , ن يعلمليسأل غريه مم
َأدري فقد أحرز نصف العلم َّ; ألن الذي له عىل نفسه هذه القـوة قـد دلنـا عـىل )٢(َ َّ

َّجودة التثبت, وكثرة الطلب, وقوة املنة ُ َّ ُّ. 
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أمـري  ونصوص الصحابة والسلف مستفيضة يف ذلـك, مثـل مـا جـاء عـن 
قـالوا . إذا سـألتم عـام ال تعلمـون فـاهربوا:  قوله− ريض اهللا عنه −املؤمنني عيل 

 .)١(اهللا أعلم: تقولون: وكيف اهلرب يا أمري املؤمنني? قال
 مراعاة مقاصد الرشيعة: ًرابعا

إن مراعاة الرشيعة وما حتتوية عىل األرسار والغايات التي وضعت الـرشيعة 
معرفتهـا .. ألجلها من حفظ الرضوريات وإصـالح ألحـوال العبـاد يف الـدارين

رضورية عىل الدوام ولكل الناس; فاملجتهد حيتاج إليها عنـد اسـتنباط األحكـام 
  .وفهم النصوص, وغري املجتهد للتعرف عىل أرسار الترشيع

ّولــذلك كــان النــاظر يف النــوازل يف أمــس احلاجــة إىل مراعاهتــا عنــد فهــم 
النصوص لتطبيقها عىل الوقائع وإحلاق حكمها بالنوازل واملـستجدات فعليـه أن 
ًيكون ملام  باملعاين واحلكم واملصالح الـرشعية املعتـربة والتيـسري ودفـع املـشقة, 

ن والـنفس والعقـل والنـسل حفظ الـدي: واحلفاظ عىل الكليات اخلمس املعروفة
 وهـو مـن املعتنـني بـذلك −رمحـه اهللا −واملال, ويؤكد عىل ذلك اإلمام ابن القيم 

القرآن وسنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مملوءان مـن تعليـل األحكـام : بقوله
ِواملصالح وتعليـل اخللـق هبـا, والتنبيـه عـىل وجـوه احلكـم التـي ألجلهـا رشع 

ق تلك األعيان, ولو كان هـذا يف القـرآن والـسنة يف نحـو األحكام, وألجلها خل
 .)٢(مائة موضع أو مائتني لسقناها, ولكنه يزيد عىل ألف موضع بطرق متنوعة

 :تقدير العواقب واملآل: ًخامسا
عىل املفتي النظر يف مآالت أقواله وأفعاله, ويشهد لذلك نصوص كثرية منهـا مـا 

وجتاوزوا يف أفعاهلم, وهم يعيـشون يف  ملسو هيلع هللا ىلصنبي كان يفعله بعض املنافقني عىل عهد ال
جنبات املدينة النبوية; رغم ما كان يصدر عنهم من مواقف اخليانـة العظمـى, إىل 
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 ملسو هيلع هللا ىلصًاحلد الذي جعل الصحابة يضيقون ذرعا بأولئـك األفـراد, ويطـالبون النبـي 
  ودل عىل ذلك أحاديث كثرية, منها ما جاء يف صحيح اإلمـامبقتلهم يف أكثر من مرة

ٍّعبد اهللاَِّ بن أيب عندما قال ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري من حديث جابر أنه  َ ُ ْ ُْ ُ َ أما واهللاَِّ لئن رجعنـا إىل :َ ِ َ ْ َ ْ ََ َِ َ َ
َّاملدينة ليخرجن األعز منها األذل فبلـغ النبـي ِ َّ ْ ََ َ َّ ََ َ َّ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ ُِّ َ ِ ْ ُ فقـام عمـر ملسو هيلع هللا ىلص َْ َ َُ َ  −ريض اهللا عنـه  −َ

َفقال َ َيا رسول اهللاَِّ دعنـي أ: َ ِ ْ َ ََ ُ ُّرضب عنـق هـذا املنـافق, فقـال النبـي َ ِ َِّ َ َُ َ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ َدعـه ال «: ملسو هيلع هللا ىلصْْ ُ َْ
ُيتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه َ َ ْ َ ُ َ ََ َُ ُ ً َّ َْ َّ َُّ َ ُ امتنع عن قتل املنافقني حتى ال يتحـدث . )١(»َّ

 .ًالناس أن حممدا يقتل أصحابه
 :ليس كل ما يعلم يقال للناس: ًسادسا

م, فإن نرش كل فتو يف الناس وكل كلمة أو رأي  ألنه قد يكون فتنة لبعضه
ذكرها لنـا  يبث فيهم ير صاحبه أنه حق من غري أن تراعى الظروف الثالثة التي

ّو قد عرب عنـه باحلـال, والزمـان: املكان: اإلمام الشاطبي وهي ّعـرب عنـه  و قـد: ّ
ّوقد عرب عنه بالـشخص مـن األ: بالوقت, واإلنسان ام مـور العظيمـة, قـال اإلمـّ

ممـا هـو حـق يطلـب كل ما يعلم ومن هذا يعلم أنه ليس  «− رمحه اهللا − الشاطبي
ك ينقسم, فمنه ما ً وإن كان من علم الرشيعة ومما يفيد علام باألحكام بل ذل,نرشه

ومنه ما ال يطلب نرشه بـإطالق,  − وهو غالب علم الرشيعة − هو مطلوب النرش
ّومما عمت بـه البلـو. )٢(» أو شخصأو ال يطلب نرشه بالنسبة إىل حال أو وقت ّ 

 عند الكثري هتاوهنم يف مراعاة هذه األمور الثالثة عند نقلهـم للكـالم و بثــه بـني
الناس جاهلني أو متجاهلني , غري مكرتثني وال مقدرين اآلثار السلبية الناجتة عن 

 اإلمهال والتجاهل هذا
 :قول املفتي هذا أقرب عندي للصواب: ًسابعا

: ً إذا كان جوابه مبنيا عىل االجتهاد أن يقول:املفتي يف جوابه للسائلأن حيذر 
... القول األقرب عندي, أصـح أقـوال العلـامء عنـدي: هذا حكم اهللا, بل يقول
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َإذا حـارصت «: َّ كان يقول ملن أمره عىل جـيشملسو هيلع هللا ىلصوهكذا, وقد ثبت أن الرسول  ْ َ َ َ ِ
َأهل حصن فأرادوك أن تنزهلم عىل َ ْ َُ َ ِ ْ ُ ْ ََ ََ ُ َْ ٍ ِ َ ِ حكم اهللاَِّ فـال تنـزهلم عـىل حكـم اهللاَِّْ ْ ِْ ُْ َُ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ولكـن ,َ َِ َ

َأنزهلم عىل حكمك ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللاَِّ فيهم أم ال;َ َْ ْ ََ َِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ْ َ َِّ َ ِ  فـال جيـوز أن )١(»َ
حـرم كـذا,  إن اهللا: يقول ملا أداه إليه اجتهاده ومل يظفر فيه بنص عن اهللا ورسـوله

 .وجب كذا, وأباح كذا, وإن هذا هو حكم اهللا وأ
 :وضوح احلكم يف الفتو: ًثامنا

ًملـا كانـت الفتـو بيانـا :  وسالمة الفتو من الغموض من أهم ضـوابطها
حلكم رشعي, وحتمل يف طياهتا تبليغه للسائل, وجـب تقـديمها بأسـلوب مبـني, 

 − يم بالبالغ املبني, فقـالنبيه الكــر − تعاىل − وكالم واضح قويم; فقد أمــر اهللا
ُ﴿وما عىل الرسـول إال الـبالغ املبـني﴾: − سبحانه ِ ُْ ُ َ َ َ َْ َّ ِ ِ ُ َّ لـذا كـان مـن   )٥٤: النـور  (ََ

ُّخلوهـا مـن املـصطلحات التـي يتعـذر عـىل املـستفتي فهمهـا, : وضوح الفتو ُ ُ
فعـىل املفتـي أن يـنص عـىل , وسالمتها من الرتدد يف حسم القضية املسؤول عنها

م بوضوح وأن حيرص عىل وضوح العبارة يف الفتـو قـدر اإلمكـان; لكـي احلك
 .يستوعبها املستفتي

 :مراعاة أحوال الناس واملستفتني: ًتاسعا
فإن من ضـوابط الفتـو مراعاهتـا : وعىل املفتي مراعاة احلال, والزمان, واملكان

ً إذا كان احلكم مبنيا للحال, والزمان, واملكان; إذ قد تتغري الفتو بتغري الزمان واملكان
ًعىل عرف بلد, ثم تغري هذا العرف إىل عرف جديد ليس خمالفا لنص رشعي وكذلك , ٍ

حتمل سامع مشكالهتم ومسائلهم, وعدم اإلفتاء يف حالة الغـضب أو انـشغال الـذهن 
 .ونحوه
 :حكم التصدر للفتيا قبل التمكن منها: ًعارشا

لتمكن مـن املعرفـة العميقـة هلـا ال جيوز لطالب العلم التصدر للفتو قبل ا
 ,واملتخصصة  يف املسائل العلمية التي يفتي فيها; ألنه حيـرم التـساهل يف الفتـو
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فمـن التـساهل أال يتثبـت ويـرسع بـالفتو قبـل , ومن عرف به حرم اسـتفتاؤه
استيفاء حقها من النظر والفكر, فإن تقـدمت معرفتـه باملـسؤول عنـه فـال بـأس 

 .)١( حيمل ما نقل عن املاضني من مبادرةباملبادرة, وعىل هذا
 : احلالل واحلرام يف لفظ الفتو : حادي عرش

ال يقول املفتي هذا حالل وهذا حرام إال إذا كان ذلـك يـستند إىل نـص مـن 
القرآن أو السنة أو إمجاع األمة, وما عدا ذلك; فإنه من أدب املفتي أن يقول هذا ال 

ًأميل إليه أو ال يعجبني ويكون حذرا من الـتلفظ ينبغي أو هذا ال حيسن أو هذا ال 
بلفظ التحليل أو التحـريم ألن هـذا مـن خـصائص اهللا عزوجـل , وكـان علـامء 
السلف حيذرون أشد احلذر من التلفظ بقول هذا حرام وهـذا حـالل, ويعـدلون 
ًعن ذلك بالعبارات التي ذكرنا, حتى ال يكون املفتي حملال , أو حمرما  وقد يكـون  ً

ظ بلفـظ هـذا حـالل وحـرام بـدون مر ال يقتيض ذلك, وعليه احلذر من التلفاأل
 .)٢(دليل
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مقرتحات للعمل عىل ضبط الفتو 
حتديد خطة مرحلية لزيادة عدد املفتني املـؤهلني واملفـرغني, وتـوزيعهم عـىل  −١

املناطق املحتاجة حتت إرشاف سامحة املفتي; بام يسد به الفراغ املوجود وجلـوء 
 .لعامة إىل غري املتخصصنيا
 األخذ عىل أيدي املتصدرين للفتو من غري املـؤهلني واملختـصني مـن قبـل −٢

ويمكن , والة األمر , ومن قبل هيئة كبار العلامء وذلك من باب ضبط الفتو
أمـا مـن خيـالف , ذلك بقرص اإلفتاء عىل من ترصح هلم وزارة اإلفتـاء بـذلك

 .ات عليهمذلك فيجب إحضارهم وأخذ التعهد
  العمل عىل تواصل العلامء املعتربين يف البالد اإلسالمية من خالل اجتامعات −٣

أو عىل األقل تنسيق عـام مـن خـالل إنـشاء جملـس لإلفتـاء , دورية إن أمكن
 .اإلسالمي 

للعمل عىل هتيئتهم , ًعىل العلامء ترشيح من يرونه أهال لإلفتاء من طلبة العلم −٤
وأن يكـون , ورات ومنـاهج خمـصوصة تعـد لـذلكوتفقيههم مـن خـالل د

الرتشيح من خالل سامت املفتي وليس نسب النجاح; بأن يراعـى مـد قـوة 
 .االستنباط ومعرفة األحكام ومعرفة مدلوهلا 

تكوين جلنة حتت إرشاف سامحة املفتي يكون عملها التعامل الرسيع بام يظهـر  −٥
لفتـاو املناسـبة يف الوقـت من النوازل واملـستجدات; إلصـدار البيانـات وا

املناسب, ألن تأخري تبيني احلكم عن وقت احلاجـة ال جيـوز, ويفـتح املجـال 
 .لتضارب اآلراء كام هو مقرر يف قواعد األصول

 إنشاء فروع لدار اإلفتاء يف مجيع مناطق اململكة, إنه من املتعارف عليـه سـعة  −٦
 السعودية خاصة, وعليه فإن املساحة للدول اإلسالمية عامة واململكة العربية

من املستحب إنشاء فروع لدار اإلفتاء يف مجيع مناطق اململكة لكـي تـستوعب 
وكذلك إرسال متخصصني مـع محـالت الـدعوة , حاجة املواطنني والسائلني

 .لتدريب وتثقيف املفتني من أهل األمصار
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ًإلفتاء علـام إنشاء معهد إلعداد وتأهيل املفتني وتطويرهم, وذلك بأن يكون ل − ٧
ُقائام بنفسه, يدرس كذلك يف الكليـات واملعاهـد الـرشعية, ومعاهـد إعـداد  ً
القضاة واألئمة واخلطباء وبذلك يكون طلبة العلم مؤهلني لإلفتاء, فيكونـوا 
بعد ذلك مستعدين لتحمل هذا العمل, فإذا كان األئمة, والـدعاة, والقـضاة 

ًألحر للمفتني أيضا مثل ذلك قد أسست هلم معاهد تتوىل مهمة تطويرهم فا
 . لعظم مسؤوليتهم

العمل عىل أن تكون الفتـاو فتـاو مجاعيـة, وذلـك بقـصد توحيـد جهـة  − ٨
ّفبام أن كثريا من القضايا املعارصة معقدة ومركبـة فـإن  الفتو, ومنع تضارهبا ً ّ

الوصول إىل معرفتها وإدراك حكمها يقتـيض أن تكـون الفتـو مجاعيـة, وال 
 لك إال بالرجوع إىل هيئات الفتو وجمالسها واملجامع الفقهيةيتحقق ذ

وخاصة اإلعـالم الفـضائي, وتقـوم , إنشاء هيئة للرقابة عىل اإلعالم الديني − ٩
ويكـون ذلـك , بدورها من خالل مراقبة املواد التي تبث والفتاو التي تذاع

 .حتت إرشاف سامحة املفتي 
م عليها كبار العلـامء باإلجابـة عـىل األسـئلة الدعوة إلنشاء قناة فضائية يقو −١٠

 .وتقديم الربامج التفقيهية والتذكريية املبينة واملوضحة لألحكام
التحذير من الفتاو التي ال تستند إىل أصل رشعـي وال تعتمـد عـىل أدلـة  −١١

ًمعتربة رشعا, وكذلك للمجهولة املصدر املنترشة يف مواقع الشبكة العنكبوتية 
الم املختلفة; وإنام تـستند تلـك الفتـاو إىل مـصلحة موهومـة ووسائل اإلع

ملغاة رشعا نابعة من األهواء والتأثر بالظروف واألحوال واألعراف املخالفة 
  .ملبادئ وأحكام الرشيعة ومقاصدها

, التأكيد عىل زرع أمهية التأصيل العلمي للفتاو خاصة وفنون العلم عامـة −١٢
أو ينرش ويرتدد يف وسائل اإلعالم , ن تأصيل علميوعدم االعتبار ملا يرد, دو

, دون ذكر مصدر موثوق به ككتاب مطبوع أو بيان أو فتو من هيئـة رشعيـة
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الل مواقع الشبكة العنكبوتية ول ترقيم الفتاو من خـدم قبـىل عـه عـوالتنبي
 .من خالل املواقع الرسمية  إال
١٣− الـصادرة عـن املجـامع الفقهيـة إن العمل عىل محاية الفتاو: محاية الفتو 

فبام أهنا ناجتة عن دراسة مستفيضة ألكثر من , وجلنة اإلفتاء أمر يف غاية األمهية
عامل فهذه الفتو أبعد عن الشبه ـــ وهللا احلمد ــ والعتامدها عىل العلم املبني 
عىل الدليل من الكتاب والسنة; وإن هذه الفتـاو ال شـك أهنـا غـري ملزمـة 

ا أمر مصلحي ومفيد ونافع; خاصة تلك الفتاو التـي تتعلـق بـأن ولكن هذ
هذا الفعل جائز أو أن ترك هذه الفتـو يـؤدي إىل  مظهـر يتنـاىف مـع مكانـة 

التـرصيح : ومثال ذلك, اإلسالم ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
تو يعطي ًعلام بأن محاية الف. ًاخلاص باحلج; فإن كثريا من الناس ال هيتمون به

 .للفتو هيبة وألحكام الرشيعة قدسية بني الناس 
ًنظرا للمستجدات املتالحقة خاصة فيام خيص اجلانـب : ترصيح هيئة اإلفتاء −١٤

التجاري وما يشبهه فعىل جهات االختصاص اشرتاط ترصيح هيئة اإلفتاء يف 
للوقوف عىل منهجه وهل هـو موافـق , كل نشاط جتاري جديد الصفة واهليئة

ًللرشيعة أم خمالف هلا? أما أن يرتك األمر لكل من أراد أن يفعل شـيئا يفعلـه; 
ٍثم إذا حدثت املشكالت والبلبلة بني الناس يلجأ كل فـرد عـىل حـدة, يـسأل 

 . ويستفرس عن حكم نشاط الرشكة? فهذا أمر غري مناسب وال يليق 
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 التوصيات
 ومؤداها ختـريج فقيـه مفـت ضع مناهج خاصة بعلم الفتو; يكون حمتواهاو ●

ًقـادرا عـىل اسـتنباط األحكـام , ملم بجنبات هـذا العلـم ومتغـريات العـرص
 .واستدالالهتا

العمل عىل إعداد دورات تدريبية للمؤهلني للفتـو داخـل وخـارج اململكـة  ●
 .وتوعيتهم باملستجدات , لتأهيلهم

ل اإلعالم املختلفة االستفادة من التكنولوجيا احلديثة من وسائل اتصال ووسائ ●
 للتواصل بني دور اإلفتاء وعلامئها وبني الناس يف خمتلف البلدان

التأكيد عىل أمهية التفريق بني الفتاو التي يمكن أن تـصدر مـن مفـت واحـد  ●
وبني التي البد من أن تصدر من اهليئات واملجـامع الفقهيـة خاصـة مـا يتعلـق 

 .باألمة اإلسالمية
عية وصيانتها من كل تضاد خاصة التـي تـصدر مـن خـالل محاية الفتو اجلام ●

 .املجامع الفقهية
ويكـون مقتـضاها , الدعوة إىل نرش ثقافة الفتو من خـالل وسـائل اإلعـالم ●

 .توعية العامة وإرشادهم للطرق السليمة للحصول عليها وتقبلها
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 فهرس املصادر واملراجع
املكتـب :  بـن بطـة العكـربي العقـبيل, دار النـرشعبيد اهللا بن حممـد: إبطال احليل, تأليف -

 .زهري الشاويش: الثانية, حتقيق: , الطبعة١٤٠٣ − بريوت −اإلسالمي 
الفكر  حييى بن رشف النووي أبو زكريا, نرش دار: آداب الفتو واملفتي واملستفتي, تأليف -

 .بسام عبد الوهاب اجلايب: األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤٠٨ − دمشق −
عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن الشهرزوي أبـو عمـرو, دار : فتي واملستفتي, تأليفأدب امل -

. د: األوىل, حتقيـق: , الطبعة١٤٠٧ − بريوت −عامل الكتب , مكتبة العلوم واحلكم : النرش
 .موفق عبد اهللا عبد القادر

 بن أيب بكر أبو عبد اهللا شمس الدين حممد: أليفـني, تـاملـعـن رب الـني عـوقعـالم املـعإ -
: , حتقيـق١٩٧٣ − بـريوت −دار اجليـل : ن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, دار النرشبا

 .طه عبد الرؤوف سعد
عيل بـن : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, تأليف -

حممـد : حتقيـق بريوت, −دار إحياء الرتاث العريب : سليامن املرداوي أبو احلسن, دار النرش
 .حامد الفقي

 .فوزي عطوي:  بريوت, حتقيق−دار صعب : اجلاحظ, دار النرش: البيان والتبيني, تأليف -
إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي, دار النـرش, دار الكفـر, : تفسري القرآن العظيم, تأليف -

 .هـ١٤٠١بريوت, 
 البخـاري اجلعفـي, دار حممد بن إسامعيل أبـو عبـداهللا: اجلامع الصحيح املخترص, تأليف -

. د: الثالثـة, حتقيـق: , الطبعـة١٩٨٧ − ١٤٠٧ − بـريوت −الياممـة , دار ابن كثري : النرش
 .مصطفى ديب البغا

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي الـسلمي, دار : اجلامع الصحيح سنن الرتمذي, تأليف -
 .شاكر وآخرونأمحد حممد : , حتقيق−  − بريوت −دار إحياء الرتاث العريب : النرش

أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبـي, دار النـرش, : اجلامع ألحكام القرآن, تأليف -
 .دار الشعب, القاهرة

 −دار الفكـر : حممـد عرفـه الدسـوقي, نـرش: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, تأليف -
 .حممد عليش: بريوت, حتقيق
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شـهاب : يل عـىل منهـاج الطـالبني, تـأليفعىل رشح جالل الدين املحـ: قليويب. حاشيتان -
 −هــ ١٤١٩ −بريوت /  لبنان −دار الفكر : الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب, النرش

 .مكتب البحوث والدراسات: األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٩٨
عـيل بـن : احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمتـرص املـزين, تـأليف -

 − لبنـان − بريوت −دار الكتب العلمية : بيب املاوردي البرصي الشافعي, نرشحممد بن ح
 الـشيخ عـادل −والشيخ عيل حممد معوض : األوىل, حتقيق:  م, الطبعة١٩٩٩− هـ ١٤١٩

 .أمحد عبد املوجود
بن عبـد القايض عبد النبي : لفنون, تأليفدستور العلامء أو جامع العلوم يف اصطالحات ا -

 −هـــ ١٤٢١ −بــريوت /  لبنــان −دار الكتــب العلميــة : نكــري, نــرشالرســول األمحــد 
 .حسن هاين فحص: وتعريب عباراته الفارسية: األوىل, حتقيق: م, الطبعة٢٠٠٠

: رـتاين األزدي, نــشـســليامن بــن األشــعث أبــو داود السجــس: نن أيب داود, تــأليفـســ -
 .حممد حميي الدين عبد احلميد: , حتقيق−الفكر دار

الكتاب العـريب  دار: عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي, نرش: , تأليفسنن الدارمي -
 .خالد السبع العلمي, فواز أمحد زمريل : األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤٠٧ − بريوت −
دار الكتـب العلميـة : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي, نرش: السنن الكرب, تأليف −

, عبـد الغفـار سـليامن البنـداري .د: األوىل, حتقيق: بعة, الط١٩٩١ − ١٤١١ − بريوت −
 .سيد كرسوي حسن

 _ دمـشق −املكتب اإلسالمي : احلسني بن مسعود البغوي, دار النرش: رشح السنة, تأليف −
شعيب األرنـاؤوط  وحممـد زهـري : الثانية, حتقيق: م, الطبعة١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ −بريوت 

 .الشاويش
منصور بـن يـونس : ى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى, تأليفرشح منتهى اإلرادات املسم −
 .الثانية: , الطبعة١٩٩٦ − بريوت −عامل الكتب : بن إدريس البهويت, دار النرشا
دار : مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري, دار النرش: صحيح مسلم, تأليف −

 بد الباقيحممد فؤاد ع:  بريوت, حتقيق−إحياء الرتاث العريب 
 .الطبعة األوىل,  دار الكتب العلمية−ابن الصالح: فتاو ابن الصالح, تأليف −
 .دار الفكر: ابن حجر اهليتمي, دار النرش: الفتاو الكرب الفقهية, تأليف −
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شيخ اإلسـالم أيب العبـاس تقـي الـدين : الفتاو الكرب لشيخ اإلسالم ابن تيمية, تأليف −
قـدم لـه :  بـريوت, حتقيـق−دار املعرفـة : ن تيمية احلراين , دار النرشأمحد بن عبد احلليم ب
 .حسنني حممد خملوف

الشيخ نظام ومجاعة من : الفتاو اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن, تأليف −
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١ −دار الفكر : علامء اهلند, دار النرش

الـصدف ببلـرشز : حسان املجددي الربكتي, دار النرشحممد عميم اإل: قواعد الفقه, تأليف −
 .األوىل: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٧ − كراتيش −
عبد اهللا بن قدامة املقديس أبو حممد, دار : الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل, تأليف −

 . بريوت–املكتب اإلسالمي : النرش
أمحد عبد احلليم بن تيميـة احلـراين : فكتب ورسائل وفتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية, تألي −

بـن حممـد بـن عبد الرمحن : الثانية, حتقيق: عةمكتبة ابن تيمية, الطب: أبو العباس, دار النرش
 .قاسم العاصمي النجدي

: منصور بن يونس بن إدريـس البهـويت, دار النـرش: كشاف القناع عن متن اإلقناع, تأليف −
 .هالل مصيلحي ومصطفى هالل: , حتقيق١٤٠٢ − بريوت −دار الفكر 

مؤسسة : أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين, دار النرش: مسند اإلمام أمحد بن حنبل, تأليف −
 . مرص–قرطبة 

أمحـد بـن حممـد بـن عـيل املقـري : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي , تـأليف −
 . بريوت–املكتبة العلمية : الفيومي, دار النرش

: مصطفى السيوطي الرحيباين, دار النـرش: الب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى, تأليفمط −
 .م١٩٦١ − دمشق −املكتب اإلسالمي 

: حممد بن عيل بن الطيب البرصي أبـو احلـسني, دار النـرش: املعتمد يف أصول الفقه, تأليف −
 .امليسخليل : األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤٠٣ − بريوت −دار الكتب العلمية 

 −دار احلـرمني : أبو القاسم سليامن بن أمحد الطـرباين, دار النـرش: املعجم األوسط, تأليف −
عبـد املحـسن بـن إبـراهيم  ,طـارق بـن عـوض اهللا بـن حممـد : , حتقيق١٤١٥ −القاهرة 
 .احلسيني
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 حممد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة, تأليف −
 . بريوت–دار الكتب العلمية : أبو عبد اهللا, دار النرش

إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي املـالكي, دار : املوافقات يف أصول الفقه, تأليف −
 .عبد اهللا دراز:  بريوت, حتقيق−دار املعرفة : النرش

 


