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أحق احلمد وأوفاه والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه حممد بن عبداهلل وعلى آله  هلل احلمد
 ومن وااله، أما بعد: وصحبه
إصالال    طريقالعهد النبوي وبني  تعاىل أكمل هلذه األمة الدين فشمل حلوال ملشاكل احلياة يف اهلل فإن

الشرعي من  باالجتهادكل مشكلة وحل كل معضلة تنتاب البشرية إىل يوم الدين. وال يكون ذلك إال 
 أهله املؤهلني الذين كملت لديهم آلة االجتهاد.

 ،إال أن اجملتهد املفيت قد يروم احلق فال يصل إليه، وهو بال شك يسعى إلصابة احلق ليحظى باألجرين
 إذاعليه وسلم:"  اهللاهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى  رضيبن العاص  عمرو فقد ورد يف حديث

 .1"واحدأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر  فاجتهد مث حكم احلاكم
عرفة سبل إصابة احلق، وأسباب الللل يف الفتو  وخصوصا امللال افخفية اليت ال ولذا، فإن املفيت حيتاج مل

ير  من هو  هلا الشخص، وقد يراها غريه، وكما يف املثل الصيين: من يف قمة اجلبل ير  ما ال ينتبه
 وسط الغابة.

وحيث أن الفتو  تعترب من القرارات املهمة بل هي متثل توقيعا عن رب العاملني حبكم الشرع، لذا فإن 
والتأمل واستحضار النصوص يتخذه املفيت بعد النظر  ملال اختاذ القرارات تدخل فيها، ألهنا قرار

كيفية اختاذ القرار،  ت املختصني يفابااالستفادة من كتوإعمال املقاصد الشرعية، ولذا فإن من املناسب 
 وموطنها الكتب اإلدارية، مع االستنارة بأقوال أهل العلم واألمثلة الواردة يف كتبهم.

للفتو ، وسهولة احلصول عليها مع  ومما يليد التأكيد بطر  مثل هذا املوضوع، كثرة حاجة الناس
 توسع االتصاالت وتيسرها، عرب حماور عدة، منها:

آالف املواقع احلاسوبية اليت ميكن أن حتصل على ما تريد من فتيا من خمتصني وغري خمتصني يف أحناء  .1
 املعمورة.

 كثرة الربامج املباشرة على القنوات الفضائية. .2
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 على اهلواء مباشرة.كثرة الربامج يف اإلذاعات، وبعضها  .2
 ختصيص كثري من الصحف واجملالت ركنا لإلفتاء، استجابة لطلبات الناس. .4
 كثري من الوعاظ واملذكرون يتلقون أسئلة بعد احملاضرات، للفتيا. .8
 أغلب الدول تعني جمموعة من املفتني لسد جلء من حاجة الناس يف الفتيا. .1
املسائل للربامج التمويلية واملنتجات اإلسالمية،  كثري  من البنوك تعني جلنة استشارية للفتيا يف .1

 استجابة لطلب اللبائن.
وجد عدد من رجال األعمال من يعني مستشارين شرعيني لإلفتاء يف املعامالت املالية وجتارة  .5

 األسهم وحنوها.
نا انتشار أرقام اهلواتف للمفتني، يف عدة قوائم، مما حيتم على املفيت أن جييب على عشرات وأحيا .1

 مئات الفتاو  يف اليوم الواحد. 

فمن وهذه يف احلقيقة متثل حتديا للمتخصصني يف علوم الشريعة ويقوي مسؤوليتهم أمام اهلل تعاىل، 
جانب ينظر املفيت إىل عظيم أجر من يدل الناس إىل افخري ومن يعلمهم دينهم، ومن جانب ثان ينظر إىل 

 ،ن الرقيب العتيد:" ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد"حترمي الفتو  دون متعن واجتهاد، وخيشى م
 وبني عينيه حديث:" من أفىت بفتيا غري ثبت فإمنا إمثه على الذي أفتاه".

ومما يكثر من تصدر من مل يصل لألهلية املطلوبة، ما تدفعه وسائل اإلعالم للمفيت ليشارك يف برنامج 
 لون ويضلون واهلل املستعان. اإلفتاء، مما يدخل أهل الطمع يف الفتو  فيض

وليعلم أنين ال أقصد أحدا بعينه يف كل مثال، ولكن أحببت مجع هذه امللال لينتفع هبا من يطلع عليها، 
 ومن اهلل أستمد العون والتوفيق.

 عبدالعليل بن سعد الدغيثر الدكتور: كتبه
 gmail.comasd9@406الربيد االلكتروين/ 
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من امللال اليت يقع فيها املفيت أن يتعلق بأول معلومة، وقد تكون هذه املعلومة من املستفيت أو بعد حبث الفقيه يف 
 كتاب أو سنة أو قول عامل.املسألة يقع نظره على معلومة من 

اليت عليها أكثر األصوليني جند أهنا ترجع إىل االجتهاد للوصول للفتيا الصحيحة  بالنظر يف جممل شروط ولذا فإنه 
شرطي الوالية املذكورة يف قوله تعاىل:" إن خري من استأجرت القوي األمني" فالقوة العلمية واألمانة مها جممع 

له الشاطيب رمحه اهلل حيث يروي رمحه اهلل أحد شيوخه عن بعض العلماء قال: ال يسمى الشروط. وما أحسن ما نق
 العامل عاملا بعلم ما إال بشروط أربعة:

 أحدها: أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال.
 والثاين: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم،

 نه، والثالث: أن يكون عارفا مبا يللم ع
 . 2والرابع: أن تكون له قدرة على دفع اإلشكاالت الواردة على ذلك العلم

 ومن كان هكذا فإن هذا الللل يبعد أن يصدر منه الستيعابه النصوص الواردة فيه، وكالم العلماء عنه.

 ليعلم أن اشتراط العلم بالنصوص الواردة يف الكتاب والسنة واستحضارها قبل الفتو  شرط يف جواز الفتو 
. وذلك ألنه ال 2، ولو يف مسألة جلئية، وهذا الشرط أهم الشروط ومل خيالف يف اشتراطه أحد من العلماءوصحتها

د نص الشافعي رمحه اهلل يف الرسالة على أنه ال حيل القياس جيوز له الفتيا بالقياس مع وجود النصوص الشرعية فق
 .4(1أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله")احلجرات: وافخرب موجود وقد قال تعاىل: يا
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حىت ال يستدل حبديث ضعيف، فقد سئل  يشترط أن يكون للمفيت متييل بني األحاديث الصحيحة وغري الصحيحة،
اإلمام أمحد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها األحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واختالف الصحابة 

 .8بل يسأل أهل العلم ،وال يعرف صحة األسانيد وال الصحيح من غريه هل يأخذ مبا شاء من ذلك؟ فقال: ال
الرجل يسأل عن الشيء فيجيب مبا يف احلديث وليس بعامل بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل وسئل اإلمام أمحد ما تقول يف 

إذا محل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عاملا بوجوه القرآن عاملا باألسانيد الصحيحة وإمنا جاء خالف من 
تهم بصحيحها من سقيمها"، و قيل خالف لقلة معرفتهم مبا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السنن وقلة معرف
 .1البن املبارك رمحه اهلل: مىت يفيت الرجل؟ قال: إذا كان عاملا باألثر بصريا بالرأي"

وقال افخطيب البغدادي رمحه اهلل:" من مل يعرف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد مساعه ومل مييل بني 
ن مهدي رمحه اهلل:" ال جيوز أن يكون الرجل إماما حىت يعلم ما . وقال عبدالرمحن ب1صحيحه وسقيمه فليس بعامل"

 .5يصح مما ال يصح"
وقال الفتوحي: ويشترط أن يكون عاملا بصحة احلديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عاملا حبال الرواة ولو تقليدا، 

 .  1كنقله ذلك من كتاب صحيح

آنيا أو حديثا نبويا صحيحا ثابتا يف املسألة املبحوثة، فيستند على النص ويفيت به، مع أنه قد جيد املفيت نصا قر
منسوخ بنص آخر، وهو زلل وارد ولذا حرص السلف من الصحابة فمن بعدهم على تأكيد معرفة املتفقه للناسخ 

 خ .مع التنبيه إىل أهنم يطلقون على العام الذي دخله التخصيص بأنه منسو –واملنسوخ 
ويعلل الطويف رمحه اهلل اشتراط ذلك فيقول: ألن املنسوخ بطل حكمه، وصار العمل على الناسخ، فإن مل يعرف 
الناسخ من املنسوخ أفضى إىل إثبات املنفي ونفي املثبت، وقد اشتدت وصية السلف واهتمامهم مبعرفة الناسخ 

يف مسجد الكوفة وهو خيلط األمر بالنهي واإلباحة واملنسوخ حىت روي عن علي رضي اهلل عنه أنه رأ  قاصًّا يقص 
باحلظر، فقال له: أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكت وأهلكت، مث قال له: أبو من أنت؟ قال: أنا 

وقصده: ال تعظ يف .   15أبو حيىي، قال: أنت أبو اعرفوين، مث أخذ أذنه ففتلها، وقال: ال تقص يف مسجدنا بعد
 مع جهلك بالناسخ واملنسوخ.مكان عام 
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مما يقل يف طالب الفقه معرفة خالف الفقهاء وأدلتهم وهذا نقص ظاهر، خصوصا اختالف الصدر األول من 
ذلك  الصحابة والتابعني قال األوزاعي رمحه اهلل: العلم ما جاء به أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم فما كان غري

وقال يف التابعني: أنت خمري، يعين خمري يف كتابته وتركه. وقد كان  ،بعلم . وكذلك قال اإلمام أمحد رمحه اهللفليس 
هال( مث ندم على تركه 145هال( يكتب ذلك، وخالفه صاحل بن كيسان رمحه اهلل )ت:124اللهري رمحه اهلل )ت:

ة كالم السلف املقتد  هبم إىل زمن الشافعي وأمحد كالم التابعني. قال ابن رجب رمحه اهلل: ويف زماننا يتعني كتاب
 .11اجلميع وإسحاق وأيب عبيد رحم اهلل

 ،ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملا بقول من تقدم :فقد قال يف رواية ،واشترط اإلمام أمحد يف املفيت أن يعرف افخالف
 .12الناس أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه :وقال يف رواية أخر  ،وإال فال يفيت

من مل يعرف االختالف مل  :فعن قتادة ،ولذلك جعل الناس العلم معرفة االختالف :وقد قال الشاطيب يف املوافقات 
من مل يعرف اختالف القراءة فليس بقارئ ومن مل يعرف  :يشم الفقه . وعن هشام بن عبيداهلل الرازي رمحه اهلل
 قال: ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون عاملا باختالف اختالف الفقهاء فليس بفقيه . وعن عطاء رمحه اهلل

فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه . وعن أيوب السختياين وابن عيينة  ،الناس
هم وأمسك الناس عن الفتيا أعلم :زاد أيوب ،أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختالف العلماء :رمحهما اهلل

وقال مالك: ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختالف أهل الرأي؟ قال:  ،باختالف العلماء
: وحاصله معرفة -وما أحسن ما قال -اختالف أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم،...إىل أن قال الشاطيب  ،ال

 . 12مواقع افخالف ال حفظ جمرد افخالف
قال سعيد بن جبري: من علم اختالف الناس فقد فقه. وعن قتادة  قال: قال سعيد بن  أمحد قال: ونقل ابن مفلح عن

املسيب: ما رأيت أسأل عما خيتلف فيه منك، قال: قلت: إمنا يسأل من يعقل عما خيتلف فيه، فأما ما ال خيتلف فيه 
 .  14فلَم نسأل عنه؟ وقال سعيد بن جبري: أعلم الناس أعلمهم باالختالف

قال السمعاين يف قواطع  ،حصر األقوال يف املسألة حىت ال يقع إحداث قول مبتدع :ومن فوائد معرفة افخالف
 .18"ألن إمجاعهم على قولني إمجاع على حترمي ما عدامها ...":األدلة
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ي عن املنكر " وهلذا قال العلماء املصنفون يف األمر باملعروف والنه:قال شيخ اإلسالم ،معرفة ما ينكر باليد :ومنها
إن املسائل االجتهادية ال تنكر باليد وليس ألحد أن يللم الناس باتباعه فيها ولكن  :من أصحاب الشافعي وغريه

 .11فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار عليه "  ،يتكلم فيها باحلجج
ويتعلم منه وحيفظ متنا فقهيا يف ذلك املذهب، فإذا ما سئل عن ومن أعظم امللال، أن ينشأ املفيت على مذهب فقهي 

افخروج من هذا مسألة فأول ما يتبادر لذهنه ما ورد يف ذلك املنت الفقهي، ويغلب عليه، فال يكاد خيرج عنه.  و
 الشرعي. املأزق يف االطالع على أقوال الفقهاء اآلخرين من كتبهم، والتأمل فيها وإعمال الذهن للوصول إىل احلكم

 بالرجوع ألهل االختصاص )افخرباء(معرفة القضية املبحوثة خامسا: 
وهذا أمر مهم إذ كيف جيتهد الفقيه يف مسألة اقتصادية وهو ال يدري ما االقتصاد، وكيف يقسم الفرائض وهو ال 

احلسابية حيسن احلساب وقد قال النووي رمحه اهلل: وهل يشترط أن يعرف من احلساب ما يصحح به املسائل 
. ومثل احلساب كل علم حيتاج إىل 11الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خالفا ألصحابنا واألصح اشتراطه

 اجتهاد كاملسائل الطبية وأصول العالقات الدولية واالقتصاد وحنوها.
ن حيذر من تقدمي افخبري وعلى املفيت أن يطر  املسألة على افخبري دون إشعار له مبيل حنو قول من األقوال، وعليه أ

، كأن يقول الطبيب يف تأثري  خباخ الربو على الصوم: إنه كاهلواء، وال يدخل املعدة، وال يتغذ  به لرأيه مغلفا برأي
...فكأن هذا الكالم من الطبيب وسيلة اجلسم، والناس يف حاجة إليه، وإذا مل يسمح هلم فإن حالة املريض تتفاقم

دم فساد صوم من يستخدم البخاخ، وهو خطأ من مقدم املشورة، والواجب على املفيت ضغط الستصدار الفتو  بع
  أن ينتبه هلذا الللل.

قد يسأل املفيت عن مسألة من بيئة جمهولة لد  املفيت، وال يعرف أحواهلا وظروفها وأعرافها، فيفيت وهو مستحضر 
يف الللل، ومن أمثلة ذلك أن يفيت العامل بتحرمي لبس افخمار األبيض للمرأة  حلاجة اجملتمع الذي يعيش فيه، مما يوقع

 ألنه تشبه بالرجال، وسبب خطأ هذه الفتو  أنه استحضر حالة بلده ومل ينظر يف أعراف البلد اآلخر.

د يستعمل احلناء ومثال آخر أن يفيت العامل بتحرمي خضاب الرجل باحلناء ألنه تشبه بالنساء، مع أنه يف كثري من البال
خادم رسول  -اجلميع من رجال أو نساء بال متيل، بل ورد يف احلديث النبوي افخضاب باحلناء فقد ثبت عن سلمى

" ما كان أحد يشتكي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجعا يف رأسه إال :اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت
 .15ا"قال:"احتجم" وال وجعا يف رجله إال  قال:أخضبه
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وعنها أيضا رضي اهلل عنها أهنا قالت: ما كان يكون برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرحة وال نكبة إال أمرين 
.ويف رواية: كان ال يصيبه قرحة وال شوكة إال وضع عليها 11رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أضع عليها احلناء"

 .25احلناء"
يت بدرئه ومنعه وحسمه، وال ينتبه للشر املترتب على فتواه والذي ينيف على وقد يسأل املفيت عن مسألة فيها شر فيف

ليس العاقل من يعرف افخري من الشر ولكن هو  :يف قوله عمرو بن العاص رضي اهلل عنه الشر املدروء، وصدق 
 .21الذي يعرف خري الشرين

على املفيت أن يعرف الواقع احمليط باملستفيت ومسائل السياسة الشرعية حتتاج إىل هذا األصل كثريا، ولذا فإن الواجب 
 والظروف اللمانية واملكانية، وواقع املستفيت.
قال اإلمام أمحد: ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حىت يكون فيه وهذا املعىن متقرر لد  أهل العلم، فقد 

 مخس خصال:

o ال على كالمه نور.أوهلا: أن يكون له نية فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور و 
o ،الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينه 
o  ،والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه 
o ،الرابعة: الكفاية وإال مضغه الناس 
o .افخامسة: معرفة الناس 

يف غري قال ابن عقيل شارحا قوله: "معرفة الناس": فمىت مل يكن الفقيه مالحظا ألحوال الناس عارفا هلم وضع الفتيا 
 . 22موضعها

وقال ابن القيم شارحا العبارة نفسها: هذا أصل عظيم حيتاج إليه املفيت واحلاكم فإن مل يكن فقيها فيه، فقيها يف 
األمر والنهي مث يطبق أحدمها على اآلخر وإال كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وتصور له الظامل بصورة املظلوم 

بل ينبغي له أن يكون فقيها يف  وراج عليه املكر وافخداع واالحتيال... وعكسه، واحملق بصورة املبطل وعكسه،
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معرفة الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وأعرافهم، فإن الفتو  تتغري بتغري اللمان واملكان والعوائد واألحوال، 
 . 24وذلك كله من دين اهلل"

اسة العادلة وقع انفصام يف اجملتمع االسالمي وقال شيخ االسالم: " وبسبب ضعف الفقهاء من العلم الكايف للسي
فصار يقال: الشرع والسياسة، هذا يدعو خصمه إىل الشرع وهذا يدعوه اىل السياسة، والسبب تقصري هؤالء يف 

 .21معرفة السنة"
 وقال ابن القيم: وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتو  واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم:

o لواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علما.أحدمها: فهم ا 
o  والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا

مل يعدم أجرين أو أجرا. فالعامل الواقع. مث يطبق أحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك 
 . 21من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله
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قال شيخ اإلسالم:" إن نفس اللغة  معرفة الدالالت اللغوية وإعماهلا للوصول إىل الفتو  الصحيحة شرط للمفيت،
العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال 

 .25يتم الواجب إال به فهو واجب. مث منها ما هو واجب على األعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية"
أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لسانه ويقيم هبا منطقه؟ قال:" نعم فليتعلمها،  وقيل للحسن البصري رمحه اهلل:

 .21فإن الرجل يقرأ باآلية فيعياه توجيهها فيهلك"، وقال:" أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غري تأويله"
من تبحر يف النحو اهتد  إىل كل  :قال الشافعي رمحه اهلل ،وقد كان كبار األئمة يعنون بعلوم العربية عناية فائقة

 .25ال أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إال أجبت عنها من قواعد النحو :العلوم. وقال أيضا
. وهلذا السبب يقول اإلمام مالك 21إال االستعانة على الفقه –يعين علوم العربية  –وقال الشافعي أيضا: ما أردت هبا 

. ورحم اهلل مالكا كيف لو 22غة العرب يفسر كتاب اهلل إال جعلته نكاالمالك رمحه اهلل: ال أوتى برجل غري عامل بل
 رأ  زماننا هذا!!.

قال ابن جين: إن أكثر من ضل من أهل الشريعة  ،والضعف يف علوم العربية سبب ضالال يف فهم كثري من املتفقهة
ه يف هذه اللغة الكرمية الشريفة اليت فإمنا استهواه واستخف حلمه ضعف،وحاد عن الطريقة املثلى إليها ،عن القصد فيها

 .22خوطب الكافة هبا
وقال الشاطيب رمحه اهلل: وإذا فرضنا مبتدئا يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط يف 

، فكان فهمه فهم الشريعة، واملتوسط مل يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إىل الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة
فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغريهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجًة، فمن مل يبلغ شأوه فقد نقصه 

 .24من فهم الشريعة مبقدار التقصري عنهم، وكل من قصر فهمه مل يكن حجة، وال كان قوله مقبوال"
 سبل الوقاية من مللة سوء الفهم:

علم أصول الفقه هو ميلان العلوم الذي يرتب العقل وينمي إذ إن  أصول الفقه: معرفةضرورة التبحر يف أوال: 
التفكري، وقد اشترط مجهور األصوليني للمجتهد أن يكون عاملا بأصول الفقه، وجعله الرازي أهم العلوم للمجتهد، 
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ر مقدما ويستبني واستحسنه الشوكاين، وقال اجلويين: وعلم األصول أصل الباب، حىت ال يقدم مؤخرا وال يؤخ
 .28مراتب األدلة واحلجج

 ثانيا: ضرورة التبحر يف العلوم العربية، وتقدم بعض النقوالت يف أمهية ذلك.

سائد يف اجملتمع، فإننا املتخصصني يف علوم الشريعة، إذا ما طرحت وجهة نظر ختالف ال منكثري امليل عند جند هذا 
ول: ال تشوشوا على الناس، والناس على هذا من قدمي، وما مسعنا هبذا يف آبائنا األولني... وحنو ذلك قنسمع من ي
 من العبارات.

، ومبثل هذه احلجج انتشرت البدع العملية، والبدع االعتقادية، وكم حورب أهل اإلصال  بالواهيات من احلجج
تعاىل }َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ن ذم املشركني املتمسكني مبا عليه اآلباء واألجداد، كقوله ولذا تكرر يف القرآ

ولذا جند يف رسائل اإلمام حممد بن عبدالوهاب لعلماء زمانه    .22اللخرف ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّْهَتُدوَن {
يخ ابن غتام تكرار هلذا املعىن، والتحذير من التعلق بالوضع الراهن وإغفال احلق املبين املنشورة يف اجمللد الثاين من تار

 النصوص لعدم عمل الناس هبا. ىعل
، ويف التغيري حتمل فضو التغيري، ألن يف التعلق بالوضع الراهن راحةاكما أن لتطوير األعمال أعداء، وهم ر

علوم فإن من ال يغري ال خيطئ كما أن من ال يعمل ال خيطئ. وقد للمسؤولية، وقد تورث الندم والنقد، وكما هو م
ينجر هذا النلوع النفسي لإلنسان على بعض األمور الشرعية وخصوصا يف املعامالت املالية احلديثة واستخدام التقنية 

   ية املتخوفة من التغيري.اجلديدة يف األمور الشرعية، وهلا شواهد ال حتصى، تبني أن املفيت قد يتأثر هبذه النلعة اإلنسان
 مللة املوافقة للرأي السائد دون اقتناع املللة الرابعة:

وهذا مالحظ عند بعض الباحثني واملفتني، فقد تسأل شخصا متصدرا للفتو  عن حكم ما حيدث يف املوالد فينكره، 
فإذا سئل يف مكان عام أمام العوام فإنه ينكص على عقبيه ويغري فتواه مراعاة لرأي اجلماهري، وكم من مفت يقرر يف 

يف مكان عام خاف من إبداء رأيه، والواجب على الباحث أن درسه رأيا بتحرمي شيء أو حتليله أو وجوبه، فإذا كان 
 جيعل احلق مطلوبه، وال يفيت خبالف ما ال يعتقد ألنه من غش عباد اهلل.

 

ة رجل قد يتعرض املفيت حلدث ما جيعله يستحضره إذا سئل عن شيء قريب من ذلك احلدث، فقد مير يعايش حادث
أدب ولده على بعض األمور مما سبب هروبه وتغيبه عن البيت ونلوعه إىل اإلجرام املنظم، مث يسأل املفيت عن تأديب 
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ألنه يستحضر تلك القصة  ،الولد والشدة عليه، فتجد يف لفظه نلوعا إىل عدم الضرب وإصال  افخلل باحلوار
 وخيشى أن يؤدي ضرب االبن إىل ما حدث يف السابق. 

من أنواع الللل افخفية، نلوع البعض ملخالفة الفتاو  السائدة، والسباحة ضد التيار رغبة يف املخالفة واالشتهار، 
مرة والتفريق بني هذا الصنف ومن قبله حيتاج إىل تأمل وتأن، وشاهد هذا الصنف أن تر  التناقض جليا يف فتاواه، ف

يستدل حبديث مرسل يؤيد قوال يراه، ويف مسألة أخر  يرد احلديث املرسل بأنه ضعيف. ومرة يستشهد بقول 
صحايب مل يعرف له خمالف، ويف فتو  ثانية يقرر أن اإلمجاع السكويت ليس حبجة، وهكذا جتد التناقضات يف جهة 

 للة خمالفة السائد والسباحة ضد التيار.االستدالل وطريقته مما جيعلك جتلم أن هذا املفيت قد وقع يف م

وسببها عدم احترام التخصص، فقد يظن من يوجه إليه السؤال أنه حميط بكل شيء، فيسأل عن حديث، فينسفه بأنه 
 حاطته بكنهها.        ال أصل له، مع أنه يف الصحيحني، أو يسأل عن مسألة اقتصادية متخصصة فيفيت فيها مع عدم إ

 املللة الثامنة: مللة احلذر املفرط:
وهذه املللة ناجتة من سوء تطبيق مبدأ:" سد الذرائع"، فقد ذكر العلماء شروطا لتطبيق هذا املبدأ، ومىت ما ختلفت 

 وقع افخطأ. 

ما ال حتتمل، أو يل أعناقها لتوافق فتواه، وقد يستدل مبا ليس بدليل كاألحاديث فقد يؤيد املفيت رأيه بأدلة بتحميلها 
الباطلة واملنامات، وحنو ذلك مما يدل على أن املفيت وضع اجلواب مث حبث عن الدليل املؤيد، مع أن الواجب أن 

 يستحضر األدلة مث يستنبط اجلواب والرأي الفقهي منها.

فقد جند أن املستفيت إذا أراد أن يؤثر على املفيت ليستصدر فتو  تناسبه فإنه يبدأ السؤال بذكر املخاطر واألضرار، 
بقوله مثال: تعلمون ما يف الشيء الفالين من أضرار على النفس والدين واألخالق، وقد انتشر بني الناس، فنأمل 

يت بالسؤال، فقد يؤثر عليه بأخذ ما يريد من فتو   حاصر املفمنكم تبيني خطره للناس وحكم استعماله، فاملستفيت
    إن مل ينتبه هلذه احليلة من املستفيت.

 

 



اىل والقرب منه ليوفق ال شك أن إصابة احلق حتتاج إىل إصال  السرية والسريرة للمفيت، واالعتصام باهلل تع
 :فلمن نسأل بعدك ؟ فقال ،رمبا اشتد علينا األمر من جهتك :للصواب، فقد سئل اإلمام أمحد رمحه اهلل فقيل له

سلوا عبدالوهاب الوراق، فإنه أهل أن يوفق للصواب. قال ابن القيم: واقتد  اإلمام أمحد بقول عمر بن افخطاب 
وذلك لقرب قلوهبم  ،فإهنم جتلى هلم أمور صادقة ،طيعني وامسعوا منهم ما يقولوناقتربوا من أفواه امل :رضي اهلل عنه

وكلما بعد عن  ،وكان نور كشفه للحق أمت وأقو  ،وكلما قرب القلب من اهلل زالت عنه معارضات السوء ،من اهلل
يفرق به العبد بني  ،بفإن العلم نور يقذفه اهلل يف القل ،وضعف نور كشفه للصواب ،كثرت عليه املعارضات ،اهلل

إين أر  اهلل قد ألقى على قلبك نورا فال  :افخطأ والصواب. وقد قال مالك للشافعي رضي اهلل عنهما أول ما لقيه
ومن  ،(21 :" يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهلل جيعل لكم فرقانا ") األنفال :تطفئه بظلمة املعصية. وقد قال تعاىل

 .  21وكلما كان قلبه أقرب إىل اهلل كان فرقانه أمت وباهلل التوفيق ،به العبد بني احلق والباطل الفرقان النور الذي يفرق

مث جلس على  ،، مث توضَأ-أي امكث–ِقرَّ  :سألت خايل مالكا عن مسألة فقال يل :قال إمساعيل بن أيب أويس
 . 21وكان ال يفيت حىت يقوهلا  ،ال حول وال قوة إال باهلل : قالالسرير مث

وشهدت شيخ اإلسالم قدس اهلل روحه إذا أعيته املسائل واستصعبت عليه فر منها إىل  وقال ابن القيم رمحه اهلل:
رمحته . فقلما واالستفتا  من خلائن  ،واستنلال الصواب من عنده ،التوبة واالستغفار واالستغاثة باهلل واللجأ إليه

 . 25وتلدلف الفتوحات اإلهلية إليه بأيتهن يبدأ ،يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع عليه مدا
اللهم رب جربائيل وميكائيل  :حقيق باملفيت أن يكثر الدعاء باحلديث الصحيح :وقال ابن القيم أيضا رمحه اهلل

فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك وإسرافيل عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا 
 :وكان إذا أشكلت عليه املسائل يقول ،إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم"، وكان شيخنا كثري الدعاء بذلك

يا معلم إبراهيم علمين، ويكثر االستعانة بذلك اقتداء مبعاذ رضي اهلل عنه حيث قال ملالك بن خيامر السكسكي عند 
ولكن أبكي على العلم واإلميان اليت كنت  ،واهلل ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك :فقال ،قد رآه يبكيو ،موته

اطلب العلم عند  ،من ابتغامها وجدمها ،إن العلم واإلميان مكاهنما :فقال معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ،أتعلمهما منك
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فإن عجل عنه هؤالء فسائر  ،وسى األشعري وذكر الرابععومير أيب الدرداء وعند عبداهلل بن مسعود وأيب م :أربعة
 .  21فعليك مبعلم إبراهيم صلوات اهلل عليه ،أهل األرض عنه أعجل

فقد ذكر الذهيب  ،كان أئمة بين أمية يرون قصر الفتيا يف املسائل العامة على أحد العلماء خشية التشويش على العامة
هال( أن بين أمية كانوا يأمرون مناديا يف احلج يصيح: ال يفيت 114رمجة عطاء بن أيب ربا  ) ت رمحه اهلل يف ت

فإن مل يكن عطاء فعبداهلل بن أيب جنيح . ويف ترمجة مالك ذكر افخطيب أنه كان  ،الناس إال عطاء بن أيب ربا 
لشيخ بكر أبو زيد على ذلك ملا ال يفيت يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سو  مالك، وعقب ا :يناد 

فإن احلجر  ،أن يقيم سوق احلجر يف الفتيا على املتعاملني ،فيجب على من بسط اهلل يده :أورده فقال: وعليه
وإن الوايل إن مل جيعل على الفتيا كبال فسيسمع  ،الستصال  األديان أوىل من احلجر الستصال  األبدان واألموال

 . 45بذل العلم إال املتأهل له وأن ال ميكن من  ،هلا طبال
 ،فقال: ال ،ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك ؟ وارتاع لبكائه :فقال ،ودخل رجل على ربيعة الرأي فوجده يبكي

ولبعض من يفيت هاهنا أحق باحلبس من  :وظهر يف اإلسالم أمر عظيم .مث قال ،ولكن استفيت من ال علم له
 .41السراق

ومن ال يصلح  ،فمن صلح للفتيا أقره ،هلل: ينبغي لإلمام أن يتصفح أحوال املفتنيوقال افخطيب البغدادي رمحه ا
 ،وتواعده بالعقوبة إن عاد . وطريق اإلمام إىل معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علماء وقته ،وهناه أن يعود  ،منعه

 .  42ويعتمد أخبار املوثوق هبم
ومن أقره من والة األمور فهو آمث أيضا .  ،ال للفتو  فهو آمث عاصقال ابن القيم رمحه اهلل: من أفىت الناس وليس أه

وليس له علم  ،وهؤالء مبنللة من يدل الركب ،قال ابن اجلوزي رمحه اهلل: ويللم ويل األمر منعهم كما فعل بنو أمية
بل هو أسوأ   ،الناس ومبنللة من ال معرفة له بالطب وهو يطب ،ومبنللة األعمى الذي يرشد الناس إىل القبلة ،بالطريق

فكيف مبن ال يعرف  ،وإذا تعني على ويل األمر منع من ال حيسن التطبب من مداواة املرضى ،حاال من هؤالء كلهم
قال  :ومل يتفقه يف الدين . وكان شيخ اإلسالم رمحه اهلل شديد اإلنكار على هؤالء . فسمعته يقول ،الكتاب والسنة

يكون على افخبازين والطباخني حمتسب وال يكون على  :الفتو  ؟ فقلت له يل بعض هؤالء: أجعلت حمتسبا على
 .42الفتو  حمتسب؟
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سواء للمذاهب الفقهية أو للشيوخ، أو للسائد يف اجملتمع، مجع ابن دقيق العيد رمحه اهلل  ،وعدو احلق هو التعصب
ربعة احلديث الصحيح انفرادا واجتماعا يف جملد ضخم وذكر يف املسائل اليت خالف مذهب كل واحد من األئمة األ

أوله أن نسبة هذه املسائل إىل األئمة اجملتهدين حرام وأنه جيب على الفقهاء املقلدين هلم معرفتها لئال يعلوها إليهم 
ترف به. . وليس ذلك بعيب فيهم، ألهنم مل يدعوا العصمة، ولكن العيب فيمن عرف ذلك فلم يع44فيكذبوا عليهم

وما أحسن وصية ابن مسعود رضي اهلل عنه ألحد أبنائه اليت يقول فيها: ال تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال 
 .48ومن جاءك باحلق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا

تباع الرخص والتسهيل بال مسوغ شرعي، وتعرف الرخصة بأهنا أهون أقوال العلماء يف مسائل قد متيل النفس ال
 . 41افخالف

وقد حذر السلف من زالت العلماء فمن ذلك ما ورد عن عمر بن افخطاب رضي اهلل عنه قال: ثالث يهدمن الدين؛ 
 .41زلة عامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون

بن جبل رضي اهلل عنه أنه كان ال جيلس جملسا للذكر إال قال حني جيلس:" اهلل حكم  ومن ذلك ما ورد عن معاذ
قسط، هلك املرتابون..." وفيه:"..وأحذركم زيغة احلكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم، 

م قد يقول كلمة الضاللة وأن وقد يقول املنافق كلمة احلق". فقال يليد بن عمرية: ما يدريين رمحك اهلل أن احلكي
اليت يقال هلا ما  -ويف رواية املشتبهات-املنافق قد يقول كلمة احلق؟ قال: بلى اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات

 .45هذه؟ وال يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق احلق إذا مسعته فإن على احلق نورا"
استكمل فيه ثالث شرائط: االجتهاد والعدالة والكف عن الرخص (:" املفيت من 451وقال السمعاين الكبري )ت

 والتساهل، وللمتساهل حالتان:
o  إحدامها: أن يتساهل يف طلب األدلة وطرق األحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الِفَكر، فهذا مقصر يف حق

 االجتهاد، وال حيل له أن يفيت وال جيوز أن يستفىت.
o  41الرخص وتأول السنة فهذا متجوِّز يف دينه وهو آمث يف األول"والثانية: أن يتساهل يف طلب. 

 سادسا: مراعاة التخصص
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فقد خطب عمر رضي اهلل عنه باجلابية وقال: من كان يريد  ،وعليه هدي السلف ،وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة
التفت إىل  ،فسري والفتيا. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من الت85أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت

 . 81سلوا هذا :الشافعي فيقول

وال يعجل بالقول به دون التثبت... وعليه يف :ولقد أحسن اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف وصاياه للمتفقه اليت منها
 .82يترك ذلك بلوغ جهده واإلنصاف من نفسه حىت يعرف من أين قال ما يقول وترك ما

وقد نقل الشاطيب أحواال عجيبة لإلمام مالك يف تأنيه يف الفتو  وتأمله قبل إصدارها، فقد نقل عنه أنه قال: رمبا 
يا أبا عبداهلل! واهلل ما كالمك عند الناس إال نقر يف  :وردت علي املسألة متنعين من الطعام والشراب والنوم. فقيل له

فمن أحق أن يكون هكذا إال من كان هكذا . وقال: إين ألفكر يف  :. قال حجر، ما تقول شيئا إال تلقوه منك
 . 82مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق يل فيها رأي إىل اآلن. وقال: رمبا وردت علي مسألة فأفكر فيها ليايل 

 ؟ 84باجلواب وقال سحنون رمحه اهلل: أنا أحفظ مسائل فيها مثانية أقاويل من مثانية أئمة فكيف ينبغي أن أعجل
وأما الذي أقوله اآلن وأكتبه  :فقد قال ،ومن أكثر أهل العلم استقصاء يف البحث شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

إن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات  :وإمنا أقوله يف كثري من اجملالس ،وإن كنت مل أكتبه فيما تقدم من أجوبيت
ووقفت  ،وما رووه من احلديث ،وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة ،افليس عن الصحابة اختالف يف تأويله

من ذلك على ما شاء اهلل تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسري فلم أجد إىل ساعيت هذه عن أحد 
بل عنهم من  ،من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات خبالف مقتضاها املفهوم املعروف

 .88وبيان أن ذلك من صفات اهلل ما خيالف كالم أهل التأويل ما ال حيصيه إال اهلل  ،تقرير ذلك وتثبيته
( ال يأنف من تأخري الفتو  عنده إذا أشكل عليه منها شيء إىل أن حيقق أمرها 558وكان السراج البلقيين )ت

ليل ابن باز رمحه اهلل يطلب من سائليه اإلمهال حىت . وكثريا ما كان اإلمام الشيخ عبدالع81من راجعة الكتب
 . 57الشيخ يف البحثيستقصي 
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وال ميتنع من االستماع ممن خالفه ألنه قد يتنبه باالستماع لترك الغفلة ويلداد به  :يقول الشافعي يف وصاياه للمجتهد
. وقد كان السلف يتدارسون الفقه ويتباحثون الليايل الطوال ملا عرفوه من أمهية هذا 85من الصواب تثبيتا فيما اعتقد

 اجلانب وتفتيقه لألذهان ومترينه للعقول.

حلسن األزدي: إن ، قال أبو ا81أصل هذا الباب النصوص الواردة يف الشور  وفعل الصحابة يف الوقائع املستجدة
. وكان الفاروق رضي اهلل عنه يشاور 15أحدهم ليفيت يف املسألة لو وردت على عمر بن افخطاب جلمع هلا أهل بدر 

.  وقد ورد عن علي 11الصحابة ولو كانوا حدثاء يف السن ما داموا من أهل االجتهاد كابن عباس رضي اهلل عنهما
نلل بنا مل ينلل فيه قرآن ومل متض منك سنة فقال: أمجعوا العاملني من رضي اهلل عنه قال: يا رسول اهلل: األمر ي

 .12املؤمنني فاجعلوه شور  بينكم، وال تقضوا فيه برأي واحد"

وكان كبار التابعني حيرصون على االجتهاد اجلماعي فقد جاء يف ترمجة سامل بن عبداهلل  بن عمر أحد الفقهاء 
ذا جاءهتم املسألة دخلوا فيها مجيعا فنظروا فيها وال يقضي القاضي حىت يرفع السبعة عن ابن املبارك قال: كانوا إ

 .12إليهم فينظرون فيها فيصدرون
يقي األمة من مشاكل االختالف الذي ينتج عنه اختالف اآلراء،  -خاصة يف األمور العامة  -فاالجتهاد اجلماعي 

. قال اإلمام امللين رمحه اهلل: إذا اختلف األئمة 14اء هلاومستند ذلك النصوص العامة يف األمر بالشور  وتطبيق افخلف
وادعت كل فرقة بأن قوهلا هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب االقتداء بالصحابة وطلبهم احلق بالشور  
املوروثة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيحضر اإلمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من افخالف، ويسأل 

قة عما اختارت، ومينعهم من الغلبة واملفاخرة، ويأمرهم باإلنصاف واملناصحة، وحيضهم على القصد به إىل كل فر
 . 18فبذلك يتبني هلم نظر الكتاب والسنة ،اهلل تعاىل، فإن اهلل تعاىل يقول:" إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهما"
فيها يف املسائل النوازل وهلا أرزاق من بيت املال  وقد كان يف األندلس جمالس للشور  بني أهل العلم يتشاورون

 .11كما يف املوافقات
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ولقد أدرك كبار علماء القرن املاضي ضرورة إجياد هيئة عامة مؤسسية على مستو  العامل اإلسالمي ختتص بإصدار 
دئوا به من هذا الفتاو  العامة للمسلمني، فقال ابن عاشور: وإن أقل ما جيب على العلماء يف هذا العصر أن يبت

الغرض العلمي أن يسعوا إىل مجع جممع علمي حيضره أكرب العلماء بالعلوم الشرعية يف كل قطر إسالمي على 
اختالف مذاهب املسلمني يف األقطار، ويبسطوا بينهم حاجات األمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعني عمل 

.  ويف أمهية االجتهاد 11دوهنم قد بالغوا رتبة االجتهاد أو قاربوااألمة عليه، ويعينوا يومئذ أمساء العلماء الذين جي
اجلماعي أيضا قال الشيخ أمحد شاكر: العمل الصحيح املنتج هو االجتهاد االجتماعي فإذا تبودلت األفكار وتداولت 

 .15اآلراء ظهر وجه الصواب إن شاء اهلل
ال زال بعض أهل العلم يصدرون الفتاو  يف األمور ولقد قامت هيئات فقهية عاملية، وهيئات أخر  قطرية، ولكن 

العامة اليت حقها  أن ال يستبد فيها جمتهد بالفتو ، بل أن تكون الفتو  مجاعية حىت ال يتشتت الناس. فنسأل اهلل أن 
 جيمع الكلمة ويوحد الصف ويصفي القلوب. 

حلمد هلل أوال وآخرا، وصلى اهلل وسلم على نبينا أسأل اهلل أن يعصمنا من الللل، وأن يوفقنا لصاحل القول والعمل، وا
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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