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ـة ـي افتتاح

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس�ام عىل س�يدنا حممد 
وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع����د: في�ر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري 
م إصدارها اجلدي�د »التوقيع عن  بدب��ي - إدارة البح��وث « أن تق�دِّ

الل�ه ورس�وله« جلمهور الق�راء من الس�ادة الباحث�ني واملثقفني 
واملتطلعني إىل املعرفة.

وه�ذا البحث الذي ش�ارك في�ه الباحث يف مؤمت�ر دويل عن 
»املخطوط�ات املوقع�ة« يتوىل بيان التوقي�ع يف اللغة واالصطالح 
وتارخيه، ومراحله وتطوره، وظهوره يف العلوم الرشعية وإطالقه  
عىل اإلفتاء، والتحقيق يف أولية هذا اإلطالق، وشيوع هذا املصطلح 
لدى العلامء حتى ظهر يف عنوان كبري مشهور هو »إعالم املوقعني 
ع�ن رب العاملني« ثم رشوط هذا التوقيع الرشعي وآدابه، وما إىل 
ذل�ك من التوقيع يف الع�رص العثامين، ثم دخوله يف عرص الطباعة، 
ثم العرص اإللك�روين ... وذكر نامذج لتوقيعات عدد من العلامء 

بخطوطهم التي جتعلنا كأننا نعايشهم وهم يكتبوهنا.
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وكل ذلك بأس�لوب س�لس، خمترص جامع، يت�درج بنا عرب 
الزمان الطويل يف رحلة مجيلة مع هذا األمر احلساس.

وه�ذا اإلنجاز العلم�ي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء 
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر 
قضايا اإلسام والعروبة بكل متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول�ة، رئي�س جمل�س ال�وزراء، حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع 

املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راج�ني من الع�ي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل، وأن يرزقنا 
التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزي�د من العط��اء عىل درب 

التميز املنش�ود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ 
��د وعىل آله وصحبه أمجعني. األميِّ اخلاتم سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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املقدمة

احلمد هلل، وصىل اهلل وسلم عىل نبيه ومصطفاه، وعىل 
آله وصحبه وَمْن وااله.

وبعد:  فالتوقيع عبارة متليها مشاعر معينة يف ظرف ما 
يعيش�ه اإلنسان، فيعرب عام جييش بنفسه أمام ذلك الظرف 

الذي يصنعه حدث معني، أو رسالة من جهٍة ما.

ال�رد  فالتوقي�ع هب�ذا ردة فع�ل ذاتي�ة ع�ام يتطل�ب 
ويس�تدعي التعليق، فهو فعٌل إنس�اين ال خي�رج عن دائرة 

اإلنسان نفسه.

لكن هن�اك توقيعات حياول اإلنس�ان فيه�ا أن خيرج 
من دائرة نفس�ه، ويس�مو فيها بحسه، ويتعاىل يف الشفافية 
املطلق�ة، ألن�ه س�يعربِّ هب�ا عن م�راد اخلال�ق العظي�م، أو 
غ  حكمه، أو حكمت�ه، أو يعربِّ هبا عن قول مرفوع إىل املبلِّ

عن اهلل تعاىل.
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ف�ام هي هذه التوقيعات، ومن ه�م أولئك املوقعون، 

وكيف يوقعون،  وما هي توقيعاهتم، وأين هي؟

وما عاقة هذا ب� ]املخطوطات املوقعة[ هذا املصطلح 

اجلديد الذي اس�تجدته مكتب�ة اإلس�كندرية، وزادته إىل 

قائمة املصطلحات العلمية.

ه�ذا ما يدن�دن حوله بحثي الذي أرج�و أن أوفق يف 

تقديمه، وأنجح يف مجع حديثه وقديمه(1).

وق�د تناول�ت فيه ال�كام ع�ىل مصطل�ح التوق��يع 

لغ�ة واصط��احًا، وظهور ه���ذا املصطلح يف الع��لوم 

الش��رعية، وإط�اق�ه عىل »الفت�وى« ، وأول َمْن أطلقه، 

وتطرق�ت إىل يشء من األمور التي ُتتَّب�ع يف كتابة الفتوى 

م هذا البحث إىل املؤمتر ال�دويل »املخطوطات املوقعة« الذي أقامه  )1( ق�دِّ
مركز املخطوطات يف مكتبة اإلسكندرية بمرص. 

 



9

ل�دى القدم�اء وَمن بعده�م، وذيوٍل هلا تعل�ٌق باملوضوع 

وإن كان تعلق�ًا نظري�ًا، ُث�مَّ أرشُت إىل دخ�ول الفتوى يف 

ع�رص الطباع�ة، والعرص االلك�روين، وأتي�ت عىل ذكر 

ن�امذج لفتاوى خطية بخط�وط أصحاهبا، ومل أقصد - كام 

هو ظاهر - إىل االستقصاء، وذيلت البحث بنامذج موقعة 

لعدد م�ن املفتني وأمناء الفتوى يف عص�ور خمتلفة، معلقًا 

من ذلك عىل ما قدرته مفيدًا.

وأرج�و أن يفت�ح ه�ذا البح�ث أفق�ًا لاهت�امم هبذه 

التوقيعات، ومجعها من رقاعها وس�جاهتا(1) ونصوصها 

املنقول�ة، والكت�ب الت�ي مجعته�ا وبوبته�ا واعتن�ت هبا، 

العلمي�ة والفني�ة  الناحي�ة  ودراس�ة ط�رق كتابته�ا م�ن 

]الشكلية[، وإحياء ذلك كله بالنرش.

)1( وق�د أحس�نت دار اإلفت�اء املرصي�ة بإخراج الفتاوى من س�جاهتا يف 
عرشين جملدًا.
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وم�ا أن�ا يف ذلك كل�ه إال حائم حول احلم�ى، منتظر 

وشك الرتع فيه، وإذا كان أول الغيث قطرًا، فأول الكتاب 

سطر كام قالوا، وأول الطريق خطوة، ومهام مشى اإلنسان 

فإنَّ الطريق يبدو له طويًا بعيدًا، ولعل كل خطواته تبدو 

له اخلطوة األوىل، وقريبًا قال الشاعر:

عرشون عامًا يا كتاب اهل��وى
      ول�م أزل يف الصفح�ة األول��ى 

واهلل من وراء القصد.

عبد احلكيم األنيس
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التوقيع لغة واصطالحًا: 

التوقي�ع هو� كام يق�ول القلقش�ندي-: »الكتابة عىل 

ق�اع والِقصص ب�ام يعتمده الكاتب م�ن أمر الواليات  الرِّ

واملكاتب�ات يف األم�ور املتعلق�ة باململك�ة، والتحدث يف 

املظ�امل، وهو أم�ر جليل، ومنص�ب حفيل، إذ هو س�بيل 

اإلطاق واملن�ع، والوصل والقطع، والوالية والعزل إىل 

غري ذلك من األمور املهامت واملتعلقات  السنية«.

وعمن كان يتواله قال: »اعلم أن التوقيع كان يتواله 

يف ابت�داء األم�ر اخللفاء، فكان اخلليفة ه�و الذي يوقع يف 

األمور السلطانية، وفصل املظامل وغريها«(1).

ويف زمن القلقشندي ]تويف يف سنة 821ه� /1418م[ 

)1( صبح األعشى )111-110/1(.

 



��

كان لف�ظ التوقي�ع مرادف�ًا لكتاب�ة اإلنش�اء يف العرف(1)،

ويف ه�ذا يق�ول: »وأما تس�ميتها � أي كتابة اإلنش�اء 

� بالتوقي�ع فأصل�ه م�ن التوقي�ع ع�ىل ح�وايش الِقصص 

وظهوره�ا كالتوقيع بخط اخلليفة أو الس�لطان أو الوزير 

أو صاحب ديوان اإلنش�اء أو كّتاب الدس�ت وَمْن جرى 

جمراهم ب�ام يعتمد يف القضية التي رفعت القصة بس�ببها، 

ثم أطلق عىل كتابة اإلنشاء مجلة«(2).

ثم نقل ع�ن »ذخرية الُكتَّاب« الب�ن حاجب النعامن 

كام�ه عىل معنى التوقي�ع لغ�ة، وأورد احتامالت أخرى 

هلذه التس�مية فقال: »قال اب�ن حاجب النعامن يف »ذخرية 

)1( ج�اء يف ترمج�ة اإلمام ابن س�يد الناس )ت:734ه�( أن�ه ملا دخل عىل 
الس�لطان املل�ك املنص�ور حس�ام الدين الج�ني ورأى خطه وس�مع 
كام�ه ق�ال: هذا ينبغ�ي أن يكون يف ديوان اإلنش�اء. فُرتِّ�َب يف مجلة 

املوقعني ...  انظر: الوايف بالوفيات )292/1(.
)2( صبح األعشى )52/1(.
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الُكتَّ�اب«: ومعناه يف كام العرب التأثري القليل اخلفيف، 

ع: إذا أثرت فيه حبال األمحال  يقال: جنب هذه الناقة ُمَوقَّ

تأثريًا خفيفًا .

وحك�ي أن أعرابي�ة قالت جلارهت�ا: »حديثك ترويع 

وزيارتك توقيع« تريد أن زيارهتا خفيفة.

قل�ت: وحيتم�ل أن يك�ون م�ن قوهل�م: وق�ع األمر: 

إذا ح�ّق ول�زم ومن�ه قول�ه تع�اىل:﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ﴾]النمل:85[ أي حّق.

�ع الصيقل الس�يف: إذا أقبل عليه  أو م�ن قوهلم: وقَّ

ب�ِميَقعتِه جيلوه . ألنه بتوقيعه جيلو اللبس باإلرشاد إىل ما 

يعتمد يف الواقعة.

أو م�ن: َمْوَقعة الطائر � وهي املكان الذي يألفه . من 
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ع فيه  ع ع�ىل الرقعة يأل�ف مكانًا منه�ا يوقِّ حي�ث إن املوقِّ

كحاشية القصة ونحوها.

أو م�ن املوقعة ]كذا ولع�ل الصواب: الوقع كام أفاده 

املحقق[ بالتسكني � وهو املكان املرتفع يف اجلبل. الرتفاع 

ع يف الناس وعلو شأنه. أو غري ذلك«(1). مكان املوقِّ

تاريخ التوقيع:

 وعن التوقيع وش�يوعه يف األمم يقول مؤلفا »مجهرة 

توقيع�ات الع�رب« األس�تاذان حمم�د ال�درويب وصاح 

جرار: »التوقيع رضب من رضوب التعبري اإلنساين العام، 

تعاطت�ه أم�م خمتلفة منذ أزمنة س�حيقة، فق�د عرفت هذا 

اللوَن من األدب شعوب العامل القديم كالفرس واليونان 

واهلن�ود والصيني�ني وغريهم، ف�كان عظامؤه�م يعلقون 

)1( املصدر الس�ابق)52/1-53( وانظر إن ش�ئت: معج�م النقد العريب 
القديم)417-415/1(.
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يف أس�افل الرس�ائل املرفوعة إليهم، أو ع�ىل ظهورها، أو 

بني س�طورها، تعليقات موجزة متضمنة ردًا مناس�بًا عىل 

ما اش�تملت عليه كل واحدة من هذه الرس�ائل، وخلفوا 

يف ذل�ك تراثًا نفيس�ًا مل يس�لم منه إال القلي�ل، حتى  صح 

الق�ول إنه مل يبق من توقيعات هذه األمم احلية إال وش�ل 

من حميط«(1).

مراحله وتطوره:

 ويف كامهام ع�ىل مراحل التوقيع وتطوره وازدهاره 

يف الع�رص العب�ايس ق�اال: »واتس�عت دائ�رة املوقعني يف 

هذه امل�دة فتجاوزت اخللفاء واألم�راء والوزراء والوالة 

والقادة إىل األدباء واللغويني والقضاة والفقهاء والنساء، 

وغريهم من الطوائف«(2).

)1( مجهرة توقيعات العرب )5/1(.
)2( املصدر السابق )6/1(.
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ظهور هذا املصطلح يف العلوم الشرعية:

ق�د خص�ص البحث�ان املذكوران آنف�ًا الب�اب الرابع 

م�ن كتاهبام ل�� »توقيعات أهل العل�وم الرشعية الرشيفة، 

وال س�يام القض�اة والفقهاء« قاال: »وه�و وجه جديد من 

وج�وه التوقيعات العربي�ة، إذ كان املظن�ون أن هذا الفن 

مل يتعاطاه س�وى من كان داخ�ًا يف الطوائف اآلنفة التي 

اس�توعبتها األب�واب الثاث�ة املتقدم�ة«(1) ]أي اخللف�اء، 

وامللوك والساطني واألمراء، والوزراء[.

ومع أن النامذج التي ذكرها الباحثان اجلليان للفقهاء 

يف ه�ذا الب�اب قليلة جدًا، ومل ُي�ْذَك�ْر فيها لفظ »وقع« إال 

أهن�ا داخلة يف ضابطهام الذي بيناه بقوهلام: »وكان ضابطنا 

يف ذلك أن تنص املصادر رصاحة عىل أن ما نثبته »توقيع« 

)1( املصدر السابق)11/1(.
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كأن يق�ال: وق�ع، أو: كت�ب توقيع�ًا، أو: ول�ه توقي�ع ... 

ونحو ذلك من اإلش�ارات الرصحية، إضافة إىل ما نصت 

املصادر عىل أنه َردٌّ من صاحب الشأن عىل رقعة أو رسالة 

أو قص�ة أو ش�كوى أو مظلمة أو نح�و ذلك، عىل أن ترد 

اإلشارة رصاحة عىل أن الرد أثبت عىل الرقعة أو  الرسالة 

أو القصة نفسها، إما عىل ظهرها � وهو الغالب _ وإما يف 

أس�فلها، أو يف أعاها، أو يف حاشيتها، أو بني سطورها، 

أو حيث�ام وج�د املوقع مكانًا مناس�بًا إلثب�ات توقيعه عىل 

الرقعة نفسها«(1).

وفي�ام ذهب�ا إليه توس�ع، ولكنه توس�ع صحيح، وقد 

فاهتام االستش�هاد له بش�اهد قوي ممن س�بقهام إىل تسمية 

أجوبة الفقهاء توقيعًا  كام سيتضح لنا.

)1( املصدر السابق)13-12/1(.
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 إطالق التوقيع عىل اإلفتاء:
أول م�ن وقف�ت عليه ممن اس�تعمل التوقي�ع بمعنى 
اإلفتاء هو:أب�و النرض ابن عبد اجلبار فقد كتب إىل اإلمام 
أيب الطي�ب الصعلوكي يعزيه عن والده اإلمام أيب س�هل 

)املتوىف سنة 369(:
َمْن مبلغ شيخ أهل العلم قاطبة

عن�ي  رس��ال�ة  حم�زوٍن  وأواه
أوىل الربايا بحسِن الصرب حمتسبًا

    من كان  فتياه  توقيعًا  عن الل�ه(1)

وسمى اإلفتاء توقيعًا كذلك اإلمام اجلليل أبو الوفاء 
ع�ي ب�ن عقي�ل البغ�دادي )431 � 513ه��  =1040 
يف  ببغ�داد  احلنابل�ة  وش�يخ  الع�راق  »ع�امل  1119م(   �

وقته«(2).

)1( وفيات األعيان )436/2(، والوايف بالوفيات )13/16( و »حمتسبًا« 
جاء يف وفيات األعيان: ممتحنًا، وهو حتريف.

)2(هذا الوصف من تعبري الزركي يف ترمجته )313/4(.
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وبي�ان هذا في�ام قاله ابن اجلوزي البغ�دادي يف خامتة 

ترمجته له � وكان البن اجلوزي حني وفاة ابن عقيل ثاث 
س�نوات � : »وحدثني بعض األش�ياخ أنه ملا احترض ابن 
عقيل بكى النس�اء فقال: ال تبكني عندي فقد وقعت عنه 

مخسني سنة فدعوين أهتنأ بلقائه«(1).

وم�ن الواض�ح أن قول�ه: »وقع�ت عن�ه«أي عن اهلل 
س�بحانه وتعاىل، وقد عرفنا أنه عاش»82«س�نة، فيكون 
قد بدأ يفتي ويوقع عن اهلل وهو يف حدود الثانية والثاثني 

من العمر.

وقال ابن اجلوزي: »وأفتى ابن عقيل، ودّرس وناظر 
الفح�ول، واس�تفتي يف الدي�وان يف زمن القائ�م يف زمرة 

)1( املنتظ�م يف تاريخ امللوك واألمم )251/9(، وصححت اخلرب ومتمت�ه 
من مرآة الزم�ان )88/8(، والذيل عىل طبقات احلنابلة )162/1(، 
ولفظ  »وقعت«  جاء يف املنتظم  »وقفت«، ويف مرآة الزمان:  »دفعت«، 

وكامها حتريف، والصواب من الذيل املذكور.
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الكبار، ومجع علم الفروع واألصول، وصنف فيها الكتب 

الكبار«(1) والقائم ويل اخلافة سنة 422 إىل سنة 467(2)، 

وكان البن عقيل سنة وفاته »36« سنة، وهذا يؤكد ما أسلفته.

وأم�ا توقيعات�ه »فت�اواه« فموضعها كتاب�ه »الفنون« 

وه�و كتاب كبري جدًا، فيه فوائد كثرية جليلة، يف الوعظ، 

والتفسري، والفقه، واألصلني، والنحو،واللغة، والشعر، 

والتاري�خ، واحلكاي�ات. وفي�ه مناظرات�ه وجمالس�ه الت�ي 

وقعت ل�ه، وخواطره ونتائج فكره قّيده�ا فيه، وقال ابن 

اجلوزي: وهذا الكتاب مئتا جملد، وقع يل منه نحو من مئة 

ومخسني جملدة«(3).

)1( الذيل )145/1(.
)2( انظر ترمجته يف تاريخ اخللفاء ص )454-449(.

)3( الذي�ل ع�ىل طبق�ات احلنابل�ة )156/1( ويف حجم�ه أق�وال أخ�رى 
فانظرها فيه.
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وه�ذا الكت�اب ُيَعدُّ اآلن يف ع�داد املفقود م�ن تراثنا 

العريب اإلس�امي املجيد، ولكن عثر عىل جملد واحد منه 

وقد كش�ط عنوان�ه يف املكتب�ة الوطنية بباري�س، وتارخيه 

)534ه�(، فهو قريب العهد بمؤلفه جدًا(1).

شيوع هذ املصطلح:

إذن فق�د أك�د اإلم�ام اب�ن عقي�ل إط�اق مصطلح 

»التوقي�ع« ع�ىل اإلفتاء ، وفي�ام مىض دليل عىل اس�تعامله 

يف الق�رن الراب�ع واخلامس والس�ادس، وكأن اإلمام ابن 

قي�م اجلوزي�ة الدمش�قي )ت: 751 ه�( وق�ف عىل هذا 

)1( حقق هذا املجلد الدكتور جورج املقديس ونرشه يف جزأين يف بريوت، 
وصورهتام مكتبة لينة يف دمنهور سنة )1411ه� � 1991م(، وحذفت 
اس�م املحقق من غاف الكتاب، ونس�يت أن حتذفه م�ن آخر املقدمة 
)59/1(، وكأهن�ا ع�ز عليه�ا أن ينرش هذا األثر غري مس�لم، ومع أن 

عىل عمله ملحوظات كثرية، إال أنه ال ينبغي غمط حقه.

 



��

وأف�اد منه يف تس�مية كتاب�ه املش�هور»إعام املوقعني عن 

رب العامل�ني«(1)، ونقرأ يف مقدمته قوله: »وملا كان التبليغ 

ع�ن اهلل س�بحانه يعتمد العل�م بام يبلغ، والص�دق فيه، مل 

تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال ملن اتصف بالعلم 

والص�دق، فيك�ون عاملًا بام يبلغ، صادق�ًا فيه، ويكون مع 

ذل�ك حس�ن الطريقة، م�ريض الس�رية، ع�داًل يف أقواله 

وأفعال�ه، متش�ابه ال�ر والعاني�ة يف مدخل�ه وخمرج�ه 

وأحوال�ه، وإذا كان منص�ب التوقي�ع عن املل�وك باملحل 

ال�ذي ال ينك�ر فضل�ه، وال جيه�ل ق�دره، وهو م�ن أعىل 

املرات�ب الس�نيات، فكي�ف بمنصب »التوقي�ع« عن رب 

األرض والساموات؟

)1( انظر حتقيق هذا اللفظ أهو إعام أم أعام يف تعليق الشيخ عبد الفتاح 
أب�و غ�دة عىل »قواع�د يف علوم احلدي�ث« للتهان�وي ص 97 � 99 ، 
وكنت س�ألت األس�تاذ الش�يخ حممد هبج�ة األثري عن�ه فرجح كر 

اهلمزة، ورجح األستاذ وليد األعظمي فتحها ... ولكلٍّ وجهة.
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فحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته، وأن 

يتأه�ب له أهبت�ه ... وليعلم املفتي عم�ن ينوب يف فتواه، 

وليوقن أنَّه مسؤول غدًا وموقوف بني يدي اهلل«(1).

ومن قبِل ابن القيم قال اإلمام أبو عمرو ابن الصاح 

)ت:643ه��( - أي قبله بنحو مئة س�نة - يف كامه عىل 

رشف حرمة الفتوى وخطرها،وَغَررها: »ولذلك قيل يف 

ا توقيع عن اهلل تبارك وتعاىل«(2). الفتيا: إهنَّ

)1( إعام املوقعني )9-1/8( .
)2( أدب املفتي واملس�تفتي ص72. ويف س�نة 1287ه� مجع الش�يخ حممد 
عب�د احلي اللكنوي )ت:1304ه�( ما س�ئل عنه ح�ني إقامته بحيدر 
آب�اد الدك�ن يف كتاب س�امه  »نف�ع املفتي والس�ائل بجم�ع متفرقات 
املس�ائل«، واس�تخدم في�ه مصطلح�ًا جديدًا، فه�و يقدم للس�ؤال ب�  
»االستفس�ار«، ويقدم للجواب ب��  »االستبش�ار«، والكتاب مطبوع 

باسم فتاوى اللكنوي. 
         ويف العرص احلديث قد يستعمل لفظ »البيان« بدل الفتيا، وقد جاء يف 
ترمجة امللك س�عود بن عبد العزيز يف األعام )3/90(: »واضطرب 
س�ري احلك�م، واجتم�ع أعيان آل س�عود وعل�امء الري�اض فأصدروا 

»بيانًا« سنة 1384-1964 بخلع سعود، ومبايعة فيصل«.
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وق�ال اإلم�ام الن�ووي )ت: 676 ه��(: »إنَّ اإلفتاء 

عظي�م اخلط�ر ... وهل�ذا قال�وا: املفت�ي موق�ع ع�ن اهلل 

تعاىل«(1).

وم�ن بعُد قال جامع فتاوى اإلمام ابن حجر اهليتمي 

املكي )ت: 974 ه�( عنه: »َأْعِظْم به عاملًا، كتب الفتاوى 

ع عن الباري، وأطلع كواكب ألفاظه يف آفاقها،  بقلمه فوقَّ

فقيل: هذي النجوم التي يري هبا الساري«(2).

شروط التوقيع الشرعي وآدابه :

للتوقيع الرشع�ي  » الفتوى«  رشوط وآداب رشعية 

وفني�ة، وقد كت�ب العلامء يف هذا، وم�ن أقدمهم اخلطيب 

)1( املجموع )72/1(، وأورده املرادي )ت: 1206ه�( يف عرف البش�ام 
فيمن ويل فتوى دمشق الشام ص 8 .

)2( الفتاوى الكربى الفقهية )2/1(.
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البغ�دادي يف كتابه »الفقيه واملتفق�ه«(1)، وهيمنا هنا ما نبه 

إلي�ه اخلطي�ُب املفتي وأرش�ده إىل أن يفعله ح�ني ينظر يف 

رقعة الس�ؤال، فق�ال: »وإن كان بني الكامني فاصل من 

بياض، أو يف آخر بعض س�طور احلاش�ية بقية بياض خطَّ 

عىل ذلك وش�غَله عىل نحو ما يفعل الشاهد إذا قرأ كتاب 

الش�هادة، فإنَّه ربَّام قصد بذل�ك تغليط املفتي وختطئته بأن 

يكت�ب فيه بعد فتواه ما يفس�دها. وبلغن�ي أنَّ القايض أبا 

حام�د املروروذي ُبي بمثل ذلك عن قصد بعض النَّاس، 

فإنَّه كتب: م�ا تقول يف رجل مات وخلَّف ابنة وأختًا ألم 

وابن عم. فأفتى: »للبن�ت النصف، والباقي البن العم«. 

وه�ذا ج�واب صحيح، فل�امَّ أخ�ذ خطه بذل�ك أحلق يف 

موضع البياض  »وأبًا« . فُشنِّع عىل أيب حامد بذلك«(2).

)31( انظ�ر: )321/2- 332(. والب�ن اجل�وزي )ت: 597ه�( رس�الة 
بعنوان » تعظيم الفتيا « أرجو أن تصدر قريبًا.

)2( الفقيه واملتفقه )388/2(.
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ونبه ابن الصاح إىل أمر آخر فقال: »ينبغي أن يكتب 

اجل�واب بخط واضح وس�ط، ليس بالدقي�ق اخلايف، وال 

بالغليظ اجلايف، وكذلك يتوس�ط يف سطوره بني توسيعها 

وتضييقه�ا، وتك�ون عبارت�ه واضح�ة صحيح�ة بحيث 

يفهمه�ا العامة، وال تزدرهيا اخلاصة، واس�تحب بعضهم 

أن ال تتف�اوت أقامه، وال خيتلف خطه خوفًا من التزوير 

عليه، وكي ال يشتبه خطه«(1).

ثم تن�اول ابن الصاح أم�ورًا أخ�رى كالناحية التي 

يكتب فيها من الرقعة (2)واختصاِر اجلواب وعدم اإلطالة 

ليفرق بني الفت�وى والتصنيف، اختص�ارًا ال خيل بالبيان 

املش�رط علي�ه(3) وغري ذل�ك من األم�ور، وال أطيل هبا، 

)1( أدب املفتي واملستفتي ص 139-138 .
)2( املصدر السابق ص 139 .

)3(  املصدر السابق ص 142-141 .
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وإن�ام ذكرت ه�ذا للداللة ع�ىل أنَّ هل�ذا التوقيع الرشعي 

الفقه�ي خطة يميش عليها املوقع�ون وأمورًا ياحظوهنا، 

وم�ن املمكن مقارنة هذه األم�ور النظرية بام يتم الوقوف 

علي�ه من رقاع موقعة، مع ماحظة التغري الذي يطرأ عىل 

هذه األمور من عرص إىل آخر(1).

)1( م�ن اجلمي�ل أن الفتي�ا »التوقي�ع« قد تكون ش�عرًا إذا كان الس�ؤال ش�عرًا، 
انظ�ر نامذج م�ن ذلك يف الذي�ل عىل طبق�ات احلنابل�ة )118-117/1(، 

و)204/1(.
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التوقيع الشرعي يف العصر العثماني:

ويف الع�رص العث�امين وق�د ارتفع�ت مكان�ة منص�ب 

اإلفتاء وأصبح مؤسس�ة رس�مية يعني فيها مفٍت وأعوان 

ه�م أمناء الفت�وى، يف هذا العرص أصب�ح لإلفتاء رشوط 

وعادات جيري عليها، فمن الرشوط أن يكون اإلفتاء وفق 

املذهب احلنفي - مذهب الدولة - (1) ، ومن العادات مد 

)1(  جاء يف الفرمان الذي صدر بإس�ناد منصب اإلفتاء إىل العامة حممود 
اآلل�ويس)ت: 1270ه��(: »... لقد حتق�ق لدينا من اإلهن�اء املرفوع 
للمش�يخة اإلس�امية من قبل والية بغداد املحروس�ة أنكم من أهل 
األهلي�ة واحليثية، فقد أس�ندنا إليك�م اإلفتاء ببغداد، ع�ىل أن تقوموا 
باإلفت�اء عىل أصح أقوال األئمة احلنفية... الفقري إليه عز ش�أنه مكي 
زاده مصطف�ى عاصم ش�يخ اإلس�ام«. الس�جل 28 من س�جات 
املحكم�ة الرشعي�ة ببغداد. ع�ن »البغداديون: أخبارهم وجمالس�هم« 

للدرويب ص 325 .

 



�9

ب�اء كلم�ة  »اجل�واب«(1) ، كام أصبح له س�جات تكتب 

)1( قال الشيخ حممد زاهد الكوثري يف حديثه عن شيخ اإلسام الرابع والعرشين 
حممد بن س�عد الدين )ت: 1024 ه�(:إنَّ الس�لطان أمحد األول بعث إليه 
»كبري حجابه بخط س�لطاين يس�أله فيه: ما هو س�بب اخلل�ل الطارىء عىل 
كيان الدولة وش�ؤون الرعي�ة مع النرص املوعود هلذه األمة ؟ فأخذ الش�يخ 
اخل�ط الس�لطاين من يد كبري احلج�اب وكتب حتته بعد مد ب�اء اجلواب عىل 
الوجه املعتاد يف اإلفتاءات: »ما يل وهلذا األمر؟ كتبه حممد بن سعد الدين«. 
وأعاد الورقة إىل السدة امللكية، فاحتد السلطان غضبًا، واغتاظ جد الغيظ، 
حيث اعترب أنَّ شيخ اإلسام مل يلتفت إىل سؤاله، فطلبه للمثول بني يديه يف 
احلال، فحرض وأخذ الس�لطان يعاتبه مر العتاب، عىل خاف ما هو املعتاد 
من التس�امح مع مش�ايخ اإلس�ام، وقال: كيف تقول: »أنا ما يل ؟« يف أمر 

هيمني جدًا، وهتمل اجلواب؟.
فق�ال ش�يخ اإلس�ام: كا، بل جاوب�ت عىل س�ؤال موالن�ا أدق جواب، 
فمتى كانت عناية رجال الدولة وأفراد األمة بام خيصهم أنفس�هم فقط دون 
التف�ات إىل ما يعم رضره اجلميع أو يش�مل نفع�ه قائلني: ما يل وهلذا األمر، 
فقد طمت البلية وعمت املصيبة، النرصافهم إىل منافعهم الش�خصية دون 

النفع العام.
ومل�ا رشح ش�يخ اإلس�ام كام�ه هذا ال�رشح أعجب ب�ه الس�لطان جدًا، 
وخجل من عتابه وس�عى يف إرضائه س�عيًا بالغًا، وأنع�م عليه بثاث خلع 

فاخرة، كام أنبأنا بذلك التاريخ«. مقاالت الكوثري ص 055 .
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فيها الفتاوى بخط أمني الفتوى(1) . 

ويف القس�طنطينية كان هن�اك ي�وم خ�اص لتوزي�ع 

الفتاوى(2).

وكان لإلفتاء يف الدولة العثامنية ش�أن كبري، فقد عزل 

)1(  انظ�ر: ع�رف البش�ام ص 10-11، وتاري�خ اإلفتاء يف حلب الش�هباء ص 
34-35 ، والفتاوى احللبية )47/1(.

)2(  جاء يف ترمجة عبد القادر بن يوسف املعروف بقدري أفندي )1014-
1083ه��( مؤلف كتاب »واقعات املفتني« : »كان موزع الفتوى عند 
املفتي حييى بن زكريا يف القسطنطينية، وعمله قارص عىل مجع األسئلة 
الت�ي تص�در أجوبتها من دار اإلفتاء، وتوزيعه�ا عىل أصحاهبا يف يوم 
مع�ني م�ن كل أس�بوع. وكان املفت�ي »حيي�ى« يس�تدعيه إلي�ه أحيانًا، 
للتح�دث مع�ه يف بعض الش�ؤون، فخدم بع�ده مفتني آخرين أش�ار 
إليه�م يف مقدم�ة كتاب�ه: »ملا اس�تخدمني بره�ًة من الزم�ان أجلة  من 
العل�امء، مجع�ت أثناء اخلدم�ة املس�ائل الواقع�ة، من الكت�ب املعتربة 
والفتاوى املدونة، وس�ميتها بعد اجلم�ع والتدوين بواقعات املفتني«. 

األعام )84/4(.
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أكث�ر من س�لطان بفتوى من ش�يخ اإلس�ام كالس�لطان 

مراد(1)، والسلطان عبد احلميد الثاين(2).

التوقيع ومالبساته:

 ع�ىل أنَّ وج�ود توقي�ع عامل ع�ىل »بيان« ق�د ال يعني 

بالرضورة رضاه، فقد جاء يف ترمجة ش�يخ األزهر عبد اهلل 

الرشق�اوي )ت: 1227ه�( أنَّه: »أح�د الذين ُأكرهوا يف 

)1( انظر: حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش )1486/3(.
)2(  انظر: الس�لطان املظلوم السلطان عبد احلميد خان الثاين بالوثائق ص 
142-143، وانظ�ر: ن�ص الفت�وى لعزل�ه يف هنر الذه�ب يف تاريخ 
حل�ب )3/381(. ويف كت�اب »املعلوم واملجه�ول« لويل الدين يكن 
خ�رب غريب يعزو امتناع الش�يخ أيب اهلدى الصي�ادي من رش ينزله به 
الس�لطان عب�د احلميد إىل فتوى بخلعه كان حيتف�ظ هبا، يقول يكن يف 
ه�ذا: »إن أب�ا اهلدى أحس بال�رش، وعلم أّنه إن وقع م�رة لن تقوم له 
بعده�ا قائم�ة، ف�أرسَّ إىل قوم يعلم أهن�م لن حيفظوا ل�ه رسًا، أن عنده 
ص�ورة فتوى بخلع عبد احلميد، من ش�يخ اإلس�ام املرحوم عرياين 
زاده، مكتوبة بخطه، مذيلة بخامته، وأّنه ال ينرشها إال إذا أوجس عىل 
نفس�ه خيفة، فنقل هذا الكام إىل عبد احلميد، فهاجت له وساوس�ه، 
واس�تطال س�هاده، وحال بني أيب اهل�دى واهلاك« ! م�ن »أبو اهلدى 

الصيادي يف آثار معارصيه« ص 94 .
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عهد احتال الفرنس�يس ملرص، عىل توقيع بيان بالتحذير 

من معارضتهم«(1).

كام أنَّ ع�دم توقيعه قد جير عليه األذى كام وقع ملفتي 

الدي�ار املرصي�ة وأول َمْن توىل مش�يخة األزهر من فقهاء 

احلنفي�ة الش�يخ حممد امله�دي العب�ايس )ت: 1315ه�( 

فق�د  »عزل عن املش�يخة المتناعه ع�ن التوقيع عىل عزل 

اخلديوي توفيق«، وذلك يف ثورة عرايب باشا (2).

ولعظ�م خط�ورة اإلفت�اء، فق�د كان يف العل�امء م�ن 

يبتع�د عن�ه، وم�ن ه�ؤالء العام�ة ب�در الدين احلس�ني 

)ت: 1354ه��(، فقد كان »يأب�ى اإلفتاء، وال يرغب يف 

التصنيف«(3) .

)1(  األعام )78/4(.
)2( األعام )75/7(، ويف هذا املوضع نموذج من فتوى بخطه.

)3( األعام )158/7(.
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التوقيع يف عصر الطباعة:

 ويف القرن الرابع عرش شاع التوقيع عىل أسئلة السائلني 

ع�رب الصحف واملج�ات، وما يزال هذا األس�لوب ش�ائعًا 

حت�ى اليوم، وقد يتصدى أحد جلمعها، كام حصل ل� »فتاوى 

مصطف�ى الزرقا« التي مجعها األس�تاذ جمد مكي من عدد من 
املج�ات اإلس�امية، وم�ن فت�اوى خمطوط�ة كان صاحبها 
حيتفظ هبا. وقد رجا من اطلع عىل فتوى منش�ورة، أو حيتفظ 

بأصل خطي من فتاوى الشيخ أن يتكرم بإرساهلا إليه(1).

وقد يقوم املفتي نفس�ه بجمعها كام وقع للعامة الش�يخ 
عبد الكريم الدبان التكريتي فقد مجع ما كان أجاب عليه من 
أس�ئلٍة وردت إىل جمل�ة الربية اإلس�امية ببغ�داد، وبلغ هذا 

)172( جوابًا، وهي توقيعات يف العقيدة والتفسري واحلديث 

والفقه(2).

)1( انظر: فتاوى مصطفى الزرقا ص)86(.
)2( لدي منها نسخة مصورة بخط الشيخ رمحه اهلل.
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وك�ام وق�ع للدكت�ور حمم�د س�عيد البوط�ي يف كتابه 
»م�ع الناس: مش�ورات وفت�اوى«(1) بعد نرشه�ا يف جملة 

»طبيبك«.
وهن�اك من املتأخرين َمْن مج�ع فتاوى علامء متقدمني 
كالشيخ عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي احلنبي، 
وابن�ه الش�يخ حممد، فق�د مجعا فتاوى الش�يخ اب�ن تيمية 
)ت:728ه�(، ومما يش�ار إليه أهّنام مل يذكرا األصول التي 
اعتمدا عليه�ا بالتفصيل، واعتذر الش�يخ حممد عن عدم 
ذك�ر أرق�ام الفت�اوى املخطوط�ة واملطبوع�ة يف جماميعها 
وَكْتبه�ا ع�ىل صفحات طبعته�ام (2)، كام أهن�ام مل يذكرا أي 

صورة للمخطوطات التي اعتمدا عليها.

جهود رائدة يف حفظ التوقيعات:

�ا   أرشت آنف�ًا إىل مج�ع الفت�اوى يف ه�ذا الع�رص، أمَّ

)1( صدر منه جزءان.
)2( جمموع فتاوى شيخ اإلسام أمحد ابن تيمية )1/م(.
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مجع فت�اوى العلامء قدي�اًم فهو كثري. وه�ذا حيتاج إىل مجع 

واستقصاء ودراسة، ومما يدعو إىل الرور انتباُه َمْن يقوم 

هب�ذا إىل رضورة األمانة العلمي�ة يف النقل، وترصحيه هبذا 

ليك�ون القارىء عىل بينة، ومن ذلك ما قاله جامع فتاوى 

اإلمام تقي الدين السبكي )ت: 756 ه�((1).

كام كان من محيد منهجهم عرض املنقول للتثبت منه، 

)1(  ونصه كام يف )6/1(: »وبعد، فهذه آيات متفرقة، وفتاوى يف مس�ائل 
من الفقه متعددة، من كام ش�يخ اإلسام الشيخ اإلمام تقي الدين ، 
آخر املجتهدين،  أيب احلس�ن عي بن عبد الكايف... السبكي الشافعي 
تغمده اهلل برمحته، منقولة من خطه حرفًا حرفًا، فإذا قلنا: »قال الشيخ 
اإلم�ام« إىل أن نق�ول: »انته�ى« فاعل�م أنَّ ذلك كله كام�ه، نقل من 
خط�ه، ومل ينق�ل عنه يشء باملعنى، ب�ل بالعبارة، وكذل�ك إذا أطلقنا، 
وكذا املسألة، فاعرف أهنا منقولة من خطه حرفًا حرفًا، وهذه الفتاوى 
واآليات غري ما خصه بالتصنيف فإّنا مل نذكر من اآليات والفتاوى إال 
م�ا وجدناه يف جماميع�ه، أو بخطه يف جزازات متفرق�ة، أو عىل فتاوى 
موج�ودة يف أي�دي النَّ�اس، وبعضها وج�د بخطه عىل ظه�ور كتبه«. 
وه�ذا يفيدن�ا عن طريقة الس�بكي يف كتابته. ثم يؤكد اجلامع ما س�بق 
فيق�ول: »ولي�س يف ه�ذا الكت�اب إال ما ه�و منقول من خط الش�يخ 

اإلمام رمحه اهلل. وفان الناسخ املحرر غري مترصف بيشء«.
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وقد رأينا خط الش�يخ ابن تيمية عىل رقعة: »هذا اجلواب 
منقول من خطي«(1) .

التوقيع يف العصر اإللكرتوني:

 إذا جئنا إىل العرص احلارض نجد أنَّ الفتوى أصبحت 
�ُع عرب شبكة املعلومات الدولية، وقد خترج بعد ذلك  ُتَوقَّ

يف كتب (2).

من الفرد إىل اجلماعة:

 وب�دل توقيع�اٍت متع�ددة كان�ت تظه�ر ع�ىل بعض 
الفتاوى أصبح اآلن ما ُي�ْعَرُف بالقرار الذي يتخذه جممع 

الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي(3).

)1( انظر: صورة هذا اخلط يف األعام )144/1(.
)2(  ك�ام يف »مش�ورات اجتامعي�ة« لألس�تاذ الدكتور حممد س�عيد رمضان 

البوطي، و » فتاوى معارصة « لألستاذ الدكتور وهبة الزحيي.
)3( انظ�ر: ق�رارات وتوصيات جممع الفقه اإلس�امي املنبث�ق من منظمة 
املؤمتر اإلس�امي لل�دورات 1- 14، القرارات 1- 134، من س�نة 

1406 إىل 1423 ه�= 1985-2003م.
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جماالت التوقيع الواسعة:

 وقد مش�ى هذا املجمع عىل سنن العلامء فهو ينظر يف 

واقعات فقهية، ووقائع فكرية، أي هو يتوسع يف جماالت 

»الفتوى«، ومن قبل نجد يف كتب الفتاوى مسائل يف فنون 

متع�ددة، وهذا الس�يوطي )ت: 911ه�( يقول يف مقدمة 

كتاب�ه »احل�اوي للفت�اوي«: »اس�تخرت اهلل تعاىل يف مجع 

نب�ذ من مهامت الفتاوي التي أفتي�ت هبا عىل كثرهتا جدا، 

مقت�رصًا عىل املهم والعويص وم�ا يف تدوينه نفع وإجدا، 

وتركت غال�ب الواضحات ... وبدأت بالفقهيات مرتبة 

عىل األبواب، ثم بالتفس�ري، ث�م باحلديث، ثم باألصول، 

ثم بالنحو واإلعراب، ثم بسائر الفنون إفادة للطاب«.

ففي الكتاب »الفتاوى احل�ديثية«، ولدى غريه الكثري 

يف ه���ذا الباب أيض�ًا، وم�ن ه��ن�ا ق�لت: »التوقيع عن 

اهلل ورسوله«.
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مشول »التوقيع« ملا وقع وملا قد يقع:

وقب�ل أن أذكر أمثلة للفتاوى التي بخطوط أصحاهبا 

الب�د من التنبيه عىل أن تس�مية الكتاب بالفتاوى ال يعني 

أن�ه جام�ع إلجابات عىل أس�ئلٍة قد وقعت، ب�ل قد تعني 

التس�مية أن هذا ما يفتى به يف املذهب ويمكن أن يعتمده 

املفتون، ومن ذلك:

1- النت�ف يف الفت�اوى لع�ي ب�ن احلس�ن الس�غدي 

احلنف�ي )ت: 461ه��( منه نس�خة خمطوط�ة مصورة يف 

مركز مجعة املاجد بديب، وقد طبع.

ب�ن  ع�امل  للعام�ة  التاتارخاني�ة  الفت�اوى   -2

الع�اء األنص�اري األندربت�ي الدهل�وي اهلن�دي )ت: 

786ه�((1).

)1( انظر مقدمة املؤلف )66/1 � 68(.
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3- إيض�اح الفت�اوي يف النك�ت املتعلق�ة باحل�اوي 

ملحم�د ب�ن الطي�ب  الن�ارشي الش�افعي اليمن�ي )ت: 

847ه��(. ونقرأ يف مقدمته: »فإن كت�اب احلاوي لإلمام 

... القزوين�ي ... من أج�ل املخترصات، حوى ما مل حتوه 

املبس�وطات ... وكن�ت ممن حفظه واش�تغل به من ابتداء 

العم�ر إىل آخره، وحّصّلت عليه من التعاليق والفوائد يف 

له  ح�ال القراءة واإلقراء واملطالع�ة من احلوايش مامل حيصِّ

غ�ريي ... فأحببت إثبات ذلك ومجعه لتس�هل مراجعته، 

وسميته: إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة باحلاوي«.

ومن الكتاب نس�خة يف مكتبة األسد بدمشق مؤرخة 

ب� )856ه�( ورأيت مصورهتا يف مركز مجعة املاجد.

4- الفتاوى العاملكريية املشهورة بالفتاوى اهلندية(1).

)1( انظر تعريفًا عنها يف فاحتتها )2/1(.
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توقيعات العلماء خبطوطهم:

 واآلن أذك�ر ه�ذه األمثل�ة م�ن الفت�اوى املخطوطة 

بخطوط أصحاهبا:

1- فت�اوى ش�مس الدي�ن حمم�د ب�ن أمح�د الرم�ي 

الشافعي )ت: 1004ه�(.

الكت�ب املرصي�ة »224 جمامي�ع،  دار   خمطوط�ة يف 

تيمور«(1).

)1( األعام )7/6( ونرش الزركي صورة أس�طر منه�ا، ورمز هلا بأهنا مطبوعة، 
والصحي�ح أن املطبوع�ة فت�اوى والده الت�ي مجعها هو. ولع�ل الذي أوقع 
ال�زركي يف هذا أن الفتاوى � وقد طبعت هبام�ش الفتاوى الكربى الفقهية 
البن حجر � نسبت إىل شمس الدين حممد، مع أننا نقرأ يف مقدمتها )3/1(: 
»مل�ا كان�ت الفتوى فرضًا م�ن فروض الكفاي�ات لعدم االس�تغناء عنها يف 
وق�ت م�ن األوقات، ومل تزل أع�ام العلامء جتمع ما وق�ع هلم من األصول 
الن�ادرة، والفروع الش�اردة، حتى صارت دواوين يرج�ع إليها عند تزاحم 
اآلراء يف املعضات، وبراهني يعول عليها فريش�ح هبا عواطل األبواب يف 
املط�والت، ملا فيها من الفوائد التي ال تكاد توجد مس�طرة إال عىل الندور، 
وإن كان هلا أش�باه يف الكتب املبس�وطة فا تلقى غالبًا إال يف العثور، محلني 
ذلك عىل مجع ما وجدته من فتاوى سيدي وشيخي ووالدي الشيخ اإلمام، 

احلرب اهلامم، خامتة املتأخرين، أمحد شهاب الدين الرمي«.
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2- الفت�اوى العطائي�ة ملحمد )عط�اء اهلل( بن حييى، 
املتخل�ص ع�ىل الطريق�ة الركية ب��� )عطائ�ي( املعروف 

بنوعي زاده )ت: 1044ه�(.
وفت�اواه يف خزان�ة األوق�اف العام�ة ببغ�داد برق�م 

.(1))4043(
3- فت�اوى الش�يخ حمم�د بن مح�زة اآليدين�ي كوزل 

حصاري )ت بعد 1116ه�(.
نسخة جيدة بخط املؤلف، وهي ضمن جمموع بخطه 
يضم  رسائل له، وعليها تعليقات وفوائد كثرية، ورقمها 

.(2))8121(
4- فت�اوى الش�يخ عبد الغني بن إس�امعيل النابليس 

)ت: 1143ه�(.

)1( فه�رس املخطوط�ات العربي�ة يف مكتب�ة األوق�اف العام�ة يف بغ�داد 
)501/1-502(، واألعام )141/7(، وقد نرش الزركي أنموذجًا 

من آخر ورقة فيها.
)2( فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية: الفقه احلنفي )6/2 � 7(. 
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وه�ي جمموع�ة الفت�اوى الت�ي أفتى هبا ح�ني أذن له 

باإلفتاء يف دمش�ق س�تة أشهر من غري منش�ور كام جاء يف 

الصفحة األوىل، ورقمها )2684((1).

5- فت�وى يف حكم األفيون للش�يخ حام�د العامدي 

الدمش�قي )ت: 1171 ه�( وتارخيها )1151ه�(، وهي 

يف الظاهرية بدمشق )األسد حاليًا((2).

6- فت�اوى عقيل بن مصطفى الزويتني احللبي )ت: 

1287ه�( .

ق�ال ال�زركي يف ترمجت�ه: »كان يفت�ي ع�ىل املذاهب 

األربع�ة، توىل رئاس�ة الكت�اب يف املحكم�ة الرشعية مدة 

ث�م تركها ول�زم بيته(. له »فتاوى عقي�ل - خ - « جملدان 

)1( فه�رس خمطوط�ات دار الكت�ب الظاهري�ة: الفق�ه احلنف�ي )48/2-
.)49

)2( ومنها صورة يف مركز مجعة املاجد بديب.
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أنجزه سنة 1267ه� رأيته بخطه يف املكتبة األزهرية«(1). 

وهي برقم )2974( بخيت � فقه حنفي.

7-إرشاد السائل إىل صحيح املسائل للشيخ القايض 

املفتي عي بن حممد الكيايل احللبي احلنفي )ت:1363ه�( 

مفتي الديار احللبية.

 قال الزركي: »جمموعة يف الفقه، جزآن أطلعني عليهام 

ابنه سامي الكيايل صاحب جملة »احلديث« بحلب«(2).

)1( األعام )243/4(، ويف هذه الصفحة أنموذج ظنه الزركي الصفحة 
األخرية من الفتاوى املذكورة .

)2( األع�ام )20/5(، ومل ُيذك�ر الش�يخ يف »تاري�خ اإلفت�اء يف حل�ب 
الشهباء«.
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نامذج توقيعات

لعدد من العلامء املفتني قدياًم وحديثًا
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فتوى للشيخ ابن تيمية (ت:728ه�) بخطه يف الظاهرية
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تابع فتوى الشيخ ابن تيمية 
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تابع فتوى الشيخ ابن تيمية 

 



4�

بداية فتوى لرئيس علامء املدينة املنورة
الشيخ حممد عابد السندي (ت: 1257ه�)

يف مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة
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فتوى أليب الثناء األلويس مفتي بغداد (ت:1270ه�)
من كتاب  »البغداديون«
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فتوى للشيخ بكري الزبري مفتي حلب (ت: 1312ه�)
من كتاب »تاريخ اإلفتاء يف حلب الشهباء«
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فتوى للشيخ حممد املنيني العثامين مفتي دمشق(ت:1316ه�)
من كتاب »تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري«
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فتوى للشيخ عبد القادر اجلابري مفتي حلب (ت: 1325ه�)
من كتاب »تاريخ اإلفتاء يف حلب الشهباء«
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فتوى للشيخ حممد عطا الكسم مفتي دمشق (ت:1357ه�)
من كتاب »تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري«
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خط أمني الفتوى الشيخ أمحد الكردي(ت:1373ه�)
يف سجالت دائرة اإلفتاء بحلب
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فتويان لألستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي (ت:1413ه�)
من كتابه »الفتاوى«

 



��
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فتوى للشيخ مصطفى الزرقا )ت: 1420هـ(

 



��
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املصادر

- أبو اهلدى الصيادي يف آثار معارصيه حلسن السامحي سويدان، 
دار البشائر، دمشق ،ط1 )1423ه� � 2002م(.

- أدب املفتي واملستفتي أليب عمرو ابن الصاح )ت :643ه�(، 
حتقي�ق: د.موف�ق بن عبد اهلل بن عب�د القادر، مكتب�ة العلوم واحلكم، 

املدينة املنورة، ط1 )1407ه�  � 1986م(.
- إع�ام املوقع�ني ع�ن رب العامل�ني الب�ن قي�م اجلوزي�ة )ت: 
751ه��(، رتب�ه وضبطه وخرج آياته حممد عبد الس�ام إبراهيم، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط2 )1414ه� � 1993م( .
- األع�ام لل�زركي )ت:1396ه��(، دار العل�م للماي�ني ، 

بريوت، ط11 )1995م(.
- إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة باحلاوي ملحمد ابن الطيب 
الن�ارشي اليمن�ي )ت: 847(، خمطوط مصور يف مرك�ز مجعة املاجد 

بديب.
- البغداديون: أخبارهم وجمالسهم إلبراهيم عبد الغني الدرويب، 

دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد )2001م(.
- احلاوي للفتاوي للسيوطي )ت: 911ه�(، حتقيق: حممد حميي 
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الدين عبد احلميد، مصورة املكتبة العرصية، بريوت.
- الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبي )ت: 795ه�( 
مص�ورة دار املعرف�ة ع�ن الطبعة املرصية الت�ي بتحقيق حام�د الفقي 

)وحذف اسمه من املصورة(.
- الس�لطان املظلوم: الس�لطان عبد احلميدخ�ان الثاين بالوثائق 
تألي�ف: عمر ف�اروق يلامز، ترمجة طارق عبد اجلليل الس�يد، دار نرش 

عثامني، استانبول.
- تاري�خ اإلفتاء يف حلب الش�هباء ملحمد عدن�ان كاتبي، مكتبة 

دار الراث، حلب، ط1 )1424ه� � 2003م(.
- تاري�خ اخللفاء للس�يوطي )ت: 911ه��(، حتقيق: د. رحاب 
خ�رض ع�كاوي، مؤسس�ة ع�ز الدي�ن، ب�ريوت، ط1 )1415ه�� � 

1992م( .
- تاري�خ عل�امء دمش�ق يف الق�رن الراب�ع عرش اهلج�ري ملحمد 
مطي�ع احلاف�ظ ونزار أباظ�ة، دار الفك�ر، دمش�ق، ط1 )1406ه� - 

1986م(.
- مجه�رة توقيع�ات الع�رب، إع�داد د. حمم�د حمم�ود ال�درويب 
ود.ص�اح حمم�د ج�رار، مرك�ز زاي�د لل�راث والتاري�خ، الع�ني، 

اإلمارات،ط1 )1421ه� � 2001م( .
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- حلي�ة البرش يف تاريخ الق�رن الثالث عرش لعبد الرزاق البيطار 
)ت: 1335ه��( حتقي�ق: حممد هبجة البيط�ار، مطبوعات جممع اللغة 

العربية ، دمشق )1380ه� � 1961م(.
- صبح األعش�ى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي )ت:821ه�(، 

نسخة مصورة عن الطبعة األمريية، القاهرة.
- عرف البش�ام فيمن ويل فتوى دمش�ق الش�ام للم�رادي )ت: 
1206ه��(، حتقي�ق: حممد مطي�ع احلافظ ورياض عب�د احلميد مراد، 

دار ابن كثري، دمشق، ط2 )1408ه�، 1988م(.
- فتاوى السبكي )ت: 756ه�(، مصورة دار الباز، مكة.

- فت�اوى عبد الكري�م الدبان )ت:1413ه��(، خمطوط مصور 
عن نسخة املؤلف.

- فتاوى اللكنوي املس�امة: نفع املفتي والسائل بجمع متفرقات 
املس�ائل ملحمد عبد احل�ي اللكنوي )ت:1304ه��(، حتقيق: صاح 

حممد أبو احلاج، دار ابن حزم، بريوت، ط1 )1422ه� � 2001م(.
- فت�اوى مصطفى الزرقا )ت: 1420ه��(، اعتنى هبا جمد أمحد 

مكي، دار القلم، دمشق،ط2)1422ه� � 2001م(.
- فت�اوى مع�ارصة للدكتور وهبة الزحيي، دار الفكر، دمش�ق، 

ط1 )2003م(.
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- الفت�اوى التاتارخاني�ة لع�امل ب�ن الع�اء األنص�اري...)ت: 

786ه��(، حتقيق: القايض س�جاد حس�ني، منش�ورات إدارة القرآن 

والعلوم اإلسامية، كراتيش، باكستان )1411ه�- 1990م(.

- الفت�اوى احللبي�ة ألمح�د الك�ردي )ت: 1373ه��(، حققها 

وعل�ق عليها وأخرجه�ا حفيده الدكت�ور أمحد احلجي الك�ردي، دار 

البشائر اإلسامية، بريوت، ط1 )1423ه� � 2002م(.

- الفت�اوى الك�ربى الفقهي�ة الب�ن حج�ر اهليتم�ي املكي )ت: 

974ه�(، وهبامشه فتاوى الرمي، مصورة عن طبعة املشهد احلسيني، 

القاهرة.

- الفتاوى اهلندية، مصورة دار إحياء الراث العريب، بريوت.

- الفقي�ه واملتفق�ه للخطيب البغ�دادي )ت: 463ه��( حتقيق: 

عادل بن يوس�ف العزازي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط1 )1417ه� 

1996م(.

- الفن�ون الب�ن عقيل احلنب�ي البغ�دادي )ت: 513ه�( حتقيق 

ج�ورج املقديس، مصورة مكتبة لينة ، دمنهور )1411ه� � 1991م( 

)وحذف اسم املحقق(.

- فه�رس خمطوط�ات دار الكت�ب الظاهري�ة: الفق�ه احلنف�ي، 
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وضعه حمم�د مطيع احلافظ، مطبوعات جممع اللغة والعربية-دمش�ق 

)1401- 1981م(.

- فه�رس املخطوط�ات العربي�ة يف مكتب�ة األوق�اف العام�ة يف 

بغ�داد، وضع�ه حممد مطيع احلاف�ظ، مطبوعات جممع اللغ�ة العربية، 

دمشق )1401ه�- 1981م(.

- فه�رس املخطوط�ات العربي�ة يف مكتب�ة األوق�اف العام�ة يف 

بغداد، وضعه عبد اهلل اجلبوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد )1973م(.

- ق�رارات وتوصيات جممع الفقه اإلس�امي املنبثق من منظمة 

املؤتر اإلس�امي للدورات 1 � 14، القرارات 1� 134، 1406ه� � 

1423ه� _ 1985� 2003م، قطر )2003م(.

- قواعد يف علوم احلديث للتهانوي )ت:1396ه�(،حتقيق: عبد 

الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسامية، حلب )1972م(.

- جمموع فتاوى ش�يخ اإلس�ام أمح�د ابن تيمية: مج�ع وترتيب 

عبدالرمحن العاصمي النجدي احلنبي وابنه حممد. الرياض.

- م�رآة الزم�ان يف تاري�خ األعي�ان لس�بط اب�ن اجل�وزي )ت: 

654ه�(، الطبعة اهلندية.
- مشورات اجتامعية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، دار 
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الفكر، دمشق ط1 )2001م(.
- م�ع الن�اس: مش�ورات ... وفت�اوى للدكت�ور حمم�د س�عيد 
رمض�ان البوطي ج� 1 دار الفكر،دمش�ق ط3 )1991م(، ج�2، دار 

الفكر، ط1 )2002م(.
- معج�م النق�د الع�ريب القدي�م للدكت�ور أمح�د مطل�وب، دار 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1 )1989م(.
- مق�االت الكوثري )ت: 1371ه�(، دار األحناف، الرياض، 

ط1 )1414ه� � 1993م(.
- املجموع للنووي )ت: 676ه�(، مكتبة اإلرشاد، جدة.

)ت:  اجل�وزي  الب�ن  واألم�م  املل�وك  تاري�خ  يف  املنتظ�م   -
597ه�(،مصورة بغداد عن الطبعة اهلندية.

- هن�ر الذه�ب يف تاريخ حلب،لكام�ل الغزي)ت:1351ه�(، 
دار القلم العريب، حلب )1413ه�  � 1993م( .

- ال�وايف بالوفيات للصفدي )ت: 764ه�(، حتقيق جمموعة من 
املحققني. منشورات فرانز شتايز شتوتكارت .

- وفيات األعيان البن خلكان )ت:681ه�(، حتقيق: إحس�ان 
عباس، دار صادر، بريوت.
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